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Predsedoval: Miran Goslar, 
predsednik republiškega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Miran Goslar: Pričenjam 21. sejo republiškega zbora. 
Za današnjo sejo so se opravičili: Roman Pirjevec, Karel Forte, Franjo 

Kordiš, Jožko Lojen, Magda Mihelič in Jože Dernovšek. 
V smislu 312. člena poslovnika skupščine vas obveščam, da so bili v enakem 

besedilu sprejeti naslednji predpisi: v republiškem in gospodarskem zboru 
predlog odloka o potrditvi rebalansa finančnega načrta vodnega sklada Slovenije 
za leto 1970 in predlog zakona o zaposlovanju delavcev z nepolnim delovnim 
časom, o uvedbi dela prek polnega delovnega časa in o opravljanju dela, ki se ne 
šteje za delovno razmerje. V republiškem in socialno-zdravstvenem zboru 
predlog zakona o prispevkih družbeno-političnih skupnosti k stroškom zdrav- 
stvenega varstva. V republiškem zboru in enotnem zboru delovnih skupnosti 
predlog zakona o knjigovodstvu delovnih organizacij, ki opravljajo dejavnosti 
družbenih služb in predlog odloka o dodelitvi sredstev za pomoč prizadetim 
ob poplavah v Vojvodini. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 20. seje republiškega zbora; 
2. predlog ekonomske politike in izhodišč za zbiranje ter porabo sredstev 

za kritje splošno družbenih potreb za leto 1971; 
3. osnutek zakona o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev; 
4. osnutek zakona o sredstvih SR Slovenije za izravnavanja v gospo- 

darstvu in pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti; 
5. predlog zakona o povračilu dela obresti za investicijske kredite za 

komunalno in luško infrastrukturo ter o odobritvi kredita za program razvoja 
luško-industrijskega kompleksa v Kopru iz sredstev za gospodarske posege 
proračunov SR Slovenije; 

6. predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o financiranju druž- 
beno-političnih skupnosti v Sloveniji; 
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7. predlog odloka o potrditvi sporazuma, sklenjenega med izvršnim svetom 
Skupščine SR Slovenije in izvršnim svetom Sabora SR Hrvatske o graditvi 
skupne atomske elektrarne v Krškem; 

8. predlog sklepa o ugotovitvah in stališčih do nekaterih vprašanj službe 
družbenega knjigovodstva; 

9. osnutek zakona o denarnem nadomestilu delavcem med začasno brez- 
poselnostjo; 

10. osnutek zakona o filmskem prispevku; 
11. poslanska vprašanja; 
12. volitve in imenovanja. 
Se strinjate s predlaganim dnevnim redom? (Da.) Hvala. 
K vsem točkam dnevnega reda so vabljeni: gospodarska zbornica, repu- 

bliški svet Zveze sindikatov, republiška konferenca Zveze mladine Slovenije in 
združenje poslovnih bank in hranilnic. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 
20. seje. 

Prejeli ste zapisnik, vendar je prišlo pri prepisovanju zapisnika do prepisnih 
napak, in sicer: na strani 1 v zadnji vrsti v 8. odstavku je navedeno, da se 
odloži razprava in sklepanje o naslednjih dveh »zakonov« namesto pravilno 
»zakonih«. Nadalje, v zadnji vrsti 2. odstavka na strani 5 je prišlo do pomote 
v imenu. Pravilno je namesto »Brniki« »Brkini«. Nadalje je prišlo do pomote 
tudi na strani 14, in sicer se besedilo v zadnji vrsti 3. odstavka pravilno glasi, da 
se razprava o predlogu »odloka odloži« ne pa, da se odloži razprava o »predlogu 
odbora«. 

V tem smislu je treba zapisnik 20. seje popraviti. Ima še kdo kakšne 
pripombe k zapisniku? (Ne.) Torej je zapisnik z navedenimi popravki odobren. 

2. točko dnevnega reda bomo začeli skupaj z enotnim zborom 
delovnih skupnosti v veliki dvorani. Ker bo tam dal skupno obrazložitev 
predstavnik izvršnega sveta, vsa prosim, da se preselimo v veliko dvorano. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.10 in se je nadaljevala ob 9.55.) 

Predsednik Miran Goslar: V gradivu sta poročili odbora za finance 
in proračun in odbora za proizvodnjo in blagovni promet. Danes ste prejeli 
na klop še mnenja, stališča in predloge zasedanja delegatov občin z dne 2. 12. 
1970. Poleg tega ste prejeli še osnutek sklepov upravnega odbora gospodarske 
zbornice, stališča skupščine izobraževalne skupnosti SR Slovenije skupaj s 
stališči predsedstva republiškega odbora sindikata delavcev družbenih dejavnosti 
SR Slovenije in mnenje izvršilnega odbora republiške skupnosti socialnega 
zavarovanja delavcev. Predstavniki republiške izobraževalne skupnosti, repu- 
bliške skupnosti otroškega varstva in republiškega zavoda za zaposlovanje 
so bili vabljeni na sejo. 

Besedo ima Zdravko Dolinšek. 

Zdravko Dolinšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Res je, da kasnimo s predlogom ekonomske politike in izhodišč za zbi- 
ranje ter porabo sredstev za kritje splošnih družbenih potreb, saj morajo biti 
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s tem v zvezi izdani tudi drugi akti, vendar me bolj skrbi to, da zveza ne pred- 
loži sprememb v zvezi s prenosom njenih posameznih pristojnosti na republiko. 

Na včerajšnji seji predsedstva Zveze komunistov Jugoslavije je predsednik 
zveznega izvršnega sveta tovariš Mitja Ribičič celo izjavil, da so prav vprašanja 
likvidacije državnega kapitala, vprašanje deviznega režima in kreditiranje iz- 
voza opreme tista vprašanja, na katera ni mogoče tako kmalu odgovoriti. 
Mislim, da so to vprašanja, o katerih že razpravljamo vrsto let in bi torej 
morali že zdavnaj ukrepati, ne pa jih odlagati v nedogled. 

Res je, da je predlagatelja vodila želja, da skuša v dokumentu najti čimveč 
možnosti za izvajanje stabilizacijske politike, vendar žal, v mnogih primerih ne 
kaže konkretnih ukrepov, ki bi jih morali izvajati. Ostajamo torej še vedno 
na ravni priporočil, ki so v mnogih primerih romale v predale. Tako je bila 
dobra volja poslancev in izvršnega sveta »kronana« z neuspehom, da bi pri- 
poročila izvajali tisti, ki so jim bila namenjena. 

Strinjam se, da bi bila politična zabloda, če bi mislili, da se stabilizacija 
lahko doseže v enem letu. Zavedati se moramo, da je to dolgotrajen proces, 
ki bo šel nujno na račun življenjskega standarda. Osnovna naloga je, da sku- 
šamo onemogočiti, ali vsaj omejiti, kolikor se seveda da, vsaj tiste ekscese, 
ki se pojavljajo v našem gospodarstvu. Doslej smo običajno reševali samo do- 
ločene stroke, ki so bile na robu propada. Pri tem pa smo pozabljali na tiste, za 
katere je nujno, da se razvijajo vzporedno in ki so tesno povezane z razvojem 
propadajoče stroke. Koliko je že bilo o vsem tem napisano in koliko je bilo 
razprav o integracijah! Zal, ostalo je vse le na papirju. Se vedno smo drobnja- 
karji. Ali ni zaskrbljujoče, da je na področju industrije razmerje med ročnim 
in industrijskim delom 65 : 35 v korist ročnega, na področju kmetijstva 89 : 11 
in gradbeništva celo 95 : 5? Vzrok temu je nizka akumulacija in dolgoročna 
amortizacija. V naprednih državah se morajo stroji amortizirati najkasneje v 
petih letih, pri nas pa traja amortizacija poprečno še vedno 12,5 leta. 

Nadalje, želeli bi biti turistična dežela. V srednje razvitih turističnih de- 
želah dela približno 60 °/o prebivalstva v terciarni dejavnosti, pri nas komaj 
25 %. Če želimo doseči v letu 1975 v turizmu 900 milijonov dolarjev dohodka 
kot pred.videvamo, potem bomo morali v marsičem spremeniti mišljenje tistih 
naših strokovnjakov, ki delajo v turizmu. Turisti želijo turistične storitve na 
primerni višini, zahtevajo primerno ponašanje in primerno postrežbo. Zadnja 
leta smo mnogo investirali v objekte brez vsake analize, neupoštevajoč želje 
tujih turistov. Potrebna je temeljita študija in analiza naših pokrajin, s pri- 
mernim prikazom razvojnih možnosti posameznih krajev. 

V naši republiki in v državi močno razvijamo, ali pa imamo že razvite 
raziskovalne institucije, ki jih financiramo v glavnem iz proračunov. Zdi se mi, 
da so te institucije preveč odmaknjene od gospodarstva, kar ni čudno, če vemo, 
da tukaj ni interesne sfere. Res je, da za to mnoge gospodarske organizacije 
nimajo nikakršnega interesa, mnoge pa ga imajo, vendar nimajo denarja. Poleg 
raziskovalnih institucij obstajajo še druge institucije, bodisi zvezne, republiške 
ali občinske, ki se financirajo iz proračunov. V mnogih primerih se njihovo delo 
duplira, v njih delajo zelo dobro plačani strokovnjaki, ki žal naredijo bore malo 
za neposredni razvoj gospodarstva. Morda ne po svoji krivdi, marveč po krivdi 
komplicirane organizacije. 

V zvezi s tem bi se že morali končno pogovoriti ne samo o kvantiteti, mar- 
več tudi o kvaliteti visoko kvalificiranega kadra. Z neko anketo, ko je bilo 
anketiranih 2600 fakultetno izobraženih ljudi, je bilo ugotovljeno, da oprav- 



6 Republiški zbor 

ljajo ti ljudje samo 30 °/o del, za katera je potrebna taka izobrazba. Vsi drugi 
opravljajo dela, za katera bi se zahtevala samo visokošolska, srednja ali celo 
nižja šolska izobrazba. To torej pomeni, da so velike rezerve, ki jih bo treba 
še izkoristiti. 

Te institucije, ki so financirane iz proračunov, imajo prekrasne in drage 
poslovne prostore. Resnično so nekatere institucije potrebne, vendar so mnoge 
plod nerentabilnih investicij. Takšnega obsojanja se radi, če je le mogoče, 
izognemo. Še danes se sliši, da bi želele nekatere institucije graditi poslovne 
prostore milijardne vrednosti. Menim, da bodo morale ob zasnovanih stabili- 
zacijskih ukrepih o vsem tem temeljito razmisliti. 

Prepričan sem tudi, da bomo morali najti v stabilizacijskih ukrepih recept 
za ozdravitev komplicirane in drage administracije, za katero najdemo vedno 
opravičila in tudi primerne osebne dohodke. 

Ob gospodarski reformi smo dobro vedeli, da so nekatere gospodarske or- 
ganizacije obsojene na propad, kolikor se seveda ne integrirajo ali preusmerijo 
svojo proizvodnjo. Vendar so se vedno našli določeni činitelji, ki so reševali 
takšne gospodarske organizacije, kar je bilo prej v slabo kot v dobro družbi. 
Tako smo prišli do začaranega kroga, da vlagajo gospodarske organizacije na 
področju industrije komaj 30 '%>, banke 49 °/o, ostale družbeno-politične skup- 
nosti pa 21 »/o. Tako je gospodarstvo napredovalo samo za 2,5 %, banke pa za 
polnih 18°/o. Gospodarstvo ne vlaga več sredstev, ker jih nima in je zato 
proizvodnja mnogo dražja. Kljub temu, da ima družba nadzor nad cenami nad 
50 fl/o vseh artiklov, je nujno, da nenehno rastejo zahtevki za povišanje cen. 

Kako poslujeta naša trgovina in industrija, bi želel prikazati samo na 
primeru tekstilne industrije in konfekcije. Ko je v svetu prevladovala črno- 
bela moda, jo je naša industrija pričela osvajati po dveh letih, ko je že povsod 
po svetu prevladovala »mini« moda. Ko je v svetu začela prevladovati »maksi« 
moda, smo mi prišli na »mini«. Sedaj, ko je naš nežni spol v Italiji in Avstriji 
pokupil vso »midi« modo, smo pričeli s proizvodnjo »midi«. Mnogokrat se spra- 
šujemo, zakaj hodijo naši ljudje večinoma mnogo draže kupovat v sosednje 
države? Ali ni žalostno, da imajo naše veleblagovnice, razen ljubljanske Na-me, 
ki ima približno 16 000 vrst artiklov, na zalogi komaj 6 do 10 tisoč vrst artiklov? 
V sosednjih državah imajo enake trgovine od 50 do 100 tisoč vrst artiklov. Kdo 
je tu krivec kljub velikemu uvozu, je težko reči. Trgovina se izgovarja na in- 
dustrijo, industrija na trgovino. Potrošnik pa po vseh mogočih kanalih pretaka 
denar v tujo valuto in kupuje določene artikle v tujini. 

Res je, da naš standard močno raste, vprašanje je le, če ne gre to na 
račun stanovanj in tudi rojstev. Ob teh dveh problemih bi se morali resno 
zamisliti ne samo v federaciji, marveč tudi v Socialistični republiki Sloveniji. 

Zavedati bi se tudi morali, da naš sistem sloni na zavesti in zrelosti ljudi. 
Ce tega ni, bomo nujno morali poseči po nekaterih, vsaj začasnih administrativ- 
nih ukrepih, ki se jih tako radi izogibamo. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima poslanec Cene Matičič. 

Cene Matičič: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Ob predlogih, izhodiščih in opredelitvah ekonomske politike v letu 
1971, aktu, ki nam ga je pripravil izvršni svet naše skupščine, se na prvih 
straneh seznanjamo s pojavom inflacije, ki je temeljito minirala drugo gospo- 
darsko reformo. 
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Opozoriti moram, da nas je nekaj poslancev v obdobju zadnjih dveh let 
neprestano opozarjalo na te negativne pojave. Pri tem nismo bili deležni 
kakšnega posebnega obravnavanja in ustreznih protiukrepov s strani odgo- 
vornih funkcionarjev in institucij. Danes so v predloženem aktu ti ukrepi sicer 
navedeni, vendar opozarjam, da v njih prave odločnosti o likvidaciji inflacije 
ni moč zaslediti. 

Mislim, da bi se morali zediniti najprej o tem, kaj inflacija sploh je in kaj 
pomeni. Cim bodo o tem vprašanju postavljene jasne maksime, potem bodo 
tisti, ki pospešujejo inflacijo, poznani in kot taki tudi okarakterizirani. 

Zato ponovno provokativno postavljam vodilna pravila, ki sem jih že na- 
vedel na nedavni seji našega doma. Ta so: 

1. Z ekonomskega stališča vzeto je inflacija vedno in povsod izključno le 
monetarni fenomen. 

2. V obdobju gospodarske rasti inflacija ni potrebna. 
3. Resnično pospeševanje razvoja z inflacijo je v normalnih pogojih le na- 

videzno in komajda možno. V tem primeru je inflacija vsekakor le začasno 
in zelo kratkotrajno zdravilo. 

4. Inflacijo moremo šteti za najmanjše zlo le tedaj, če zavzame obliko davka 
na tezavrirani denar. Njene posledice so tudi v tem primeru, dolgoročno vzeto, 
zelo neprijetne in boleče. 

Na ta pravila ni še nihče reagiral. Izgleda, kot da se jih sicer zavedamo, 
vendar jih nočemo priznati, kajti kaj naj bo slajšega kot stara parola o tako 
imenovani kontrolirani inflaciji, ki mora obstajati, če želimo dosegati višjo 
stopnjo gospodarskega razvoja. 

Znano je pomirjevalno sredstvo Contengan, ki so ga nekateri neodgovorni 
zdravniki dajali porodnicam, da bi jim olajšali porodne bolečine. Bolečin res 
ni bilo, vendar je bil rezultat porazen. Rojevali so se »spački«. Tako se mi 
dozdeva, da smo se glede inflacije tudi mi pridno navadili na takšno pomirje- 
valno sredstvo, kajti rojevajo se nezdrave gospodarske organizacije. 

V boju proti inflaciji vedno uporabljamo orožje, ki ga vsi poznamo. To je 
klasično orožje, ki smo se ga naučili na univerzi in ima dve različni ostrini. Na 
eni strani spektrum monetarnih ukrepov kot so to, denimo, obrestna mera, 
reeskont, s katerim vplivamo na obseg denarne mase, intervencija na denarnem 
trgu, neposredna nevtralizacija bančnega denarja, sistem obveznih rezerv in 
podobno. Na drugi strani pa je spekter proračunskih in fiskalnih ukrepov. 
Na primer: široka paleta višanja davčnih stopenj, uvajanje novih davkov, 
zmanjšavanje javnih izdatkov prek proračuna in mobilizacija čezmerno na- 
branih sredstev v proračunih in skladih ter sploh široka paleta takšnih ukrepov, 
s katerimi želimo zmanjšati in omejiti kupno moč potrošnika. 

Poleg tega meča z dvojno ostrino nam klasična orožarna ponuja proti 
inflaciji še neke vrste posebno bodalo — tako imenovano politiko osebnih 
dohodkov. To je več ali manj nepopularen ukrep, ki ga doslej v Jugoslaviji 
še nismo znali uporabiti, razen v Sloveniji, kjer prav sedaj z velikimi težavami 
rojevamo zakon o delitvi dohodka. Z njim poskušamo vplivati na prerazdelitev 
sredstev med osebnimi dohodki in lastno akumulacijo. Ta orožja seveda upo- 
rabljamo mi vsi tako, da času in prostoru primerno kombinirano uporabljamo 
ene in druge ostrine mečev z bodalom in obratno. 

Res je sicer, da imamo v takšni klasični orožarni še druga, vendar manj 
pomembna orožja kot so kontrola cen, racionalizacija in omejevanje kreditov. 
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Marsikatera šola na svetu je že dokazala, da s tema dvema orožjema v resnici 
ni moč doseči kaj posebnega. 

Res je tudi, da marsikatero od teh orožij nekoliko prepozno uporabimo. 
Poleg tega se tudi dogaja, da uporabimo napačno orožje ali pa da s pravim 
orožjem premalo in z nepravim preveč zamahnemo. Res je tudi to, da z nobenim 
orožjem kljub 20-letnemu uporabljanju še nismo dosegli nikakšnega pravega 
uspeha. Kaj torej to pomeni? Nedvomno to, da sedanja vojna proti inflaciji 
ne more biti več uspešna s klasičnim orožjem. Pomeni, da je sovražnik — to 
se pravi inflacija — spremenil svojo taktiko in strategijo in da na nov način 
bojevanja nismo pripravljeni ter ne znamo odgovarjati z novim orožjem. Iz- 
gleda, kot bi morali inflacijo na novo proučiti. Verjetno pri nas inflacija ni več 
izključno ekonomski pojav kot to trdi klasična politična ekonomija, ki jo defi- 
nira kot trajno neravnovesje med maso potrebnih plačilnih sredstev na eni ter 
vrednostjo blaga na drugi strani. Nedvomno to vprašanje ni enostavno. Ali je 
moč v okviru ekonomike, ki uporablja klasične ukrepe, doseči to ravnovesje, 
ali pa so zunanji faktorji sociološki in politološki tako močni, da v vsakem 
primeru lahko paraliziraj o učinke katerekoli strategije? 

Smatram, da inflacija ni več ekonomski, marveč že sociološki in politološki 
fenomen. 

Recimo, da bi poskušali zgolj z ekonomskimi ukrepi zavreti pojave infla- 
cije. Tedaj bi nenadoma vpeljali obveznost, da morajo na primer banke dvig- 
niti svojo obvezno rezervo na 1001% in določiti obrestno mero na 20 %». Ali bi 
s tem sposobnost kreditiranja! povsem onemogočili? Ali bi s tem klasičnim 
orožjem res uspeli? Nedvomno je, da ne bi. Uspeli bi verjetno le v tem, da 
bi sprožili splošno finančno krizo, ki je že itak tako blizu. Inflacijsko mentali- 
teto, ki se je nas prijela in s katero že povsem normalno in nagonsko urejamo 
naša obnašanja, s tem prav gotovo ne bi niti načeli. Prepričanje ekonomskih 
subjektov, da so vsi antiinflacijski ukrepi, ki jih sprejemata parlament in vlada, 
le začasni, kratkotrajni in na dolgi rok neboleči, je spričo dolgoletne prakse 
vse preveč resnično. Takšen skrajno rigorozen ukrep z uporabo kakršnegakoli 
orožja ne more torej dati nič pozitivnega. Sicer pa je zgodovina o tej stvari 
zelo poučna. Inflacija potemtakem ni več zgolj ekonomski, marveč že sociološki 
in politološki fenomen. Tudi boja proti njej ni moč dobiti z uporabo raznih 
oblik ekonomske tehnike. Menim, da bi morali sociologi posvetiti problemu 
proučevanja inflacije kot nove oblike manifestacije naših občanov večjo po- 
zornost. 

Dejal sem, da se občani obnašamo čisto inflacijsko. Ali mislite, da je danes, 
ko je zvezni izvršni svet sprejel stabilizacijske ukrepe, kaj drugače? Predsed- 
niku zveznega izvršnega sveta, tovarišu Ribičiču smo sicer vehementno zaplo,- 
skali, podatki pa govore prav nasprotno. Ti podatki so na dlani. Naj navedem 
prvi podatek: 357 delovnih organizacij je v tem času brez slehernega sramu 
povečalo svoje osebne dohodke, ki so popolnoma sproščeni. Mislim, da je edin- 
stven primer na svetu prav pri nas, da so osebni dohodki popolnoma sproščeni. 
Proti temu ni nihče ničesar ukrenil. Tako se osebni dohodki povzpenjajo do 
zgornje meje 1 200 000 na mesec. Ce ta meja danes še drži —: ne vem. Vsekakor 
pa so osebni dohodki v zgornji meji 2-krat večji od osebnega dohodka predsed- 
nika zveznega izvršnega sveta, 3-krat večji od poprečnega državnega sekretarja 
in predsednikov naših odborov ter 4 do 5-krat večji kot so osebni dohodki 
poslanca moje vrste. 
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V tem času so posebno zanimivi podatki carine, kjer se inflacijske težnje 
neverjetno jasno kažejo ob uvozu iz konvertibilnega območja. Ali si lahko 
predstavljamo, da nek privatnik uvozi celo asfaltno bazo in pri tem poskuša 
ogoljufati carino? Asfaltno bazo da nato v uporabo nekemu podjetju. Ali pa 
recimo, da nek drug privatnik uvozi težki cestni bager. Ko mu na carini 
dokažejo, da je z deklaracijo carino ogoljufal, prinese v eni uri v kovčku na 
mizo upravnika carine 17 starih milijonov. Nato izroči bager v uporabo cest- 
nemu podjetju. Ali pa primer, da podjetje za zunanjotrgovinsko registracijo, 
mimogrede rečeno, imamo pri nas toliko teh, da odpade na 10 000 prebivalcev 
eno takšno podjetje — spremeni vrednost 195 milij. uvoza po načelu GDK, 
kjer je dolar 1800 1900 na LB, kjer je dolar 1250 dinarjev. 

Tako takšno podjetje ogoljufa državo za težke milijone. Ali drug primer: 
poglejte si tole igračko. Ce pritisnete na gumb, imitira nek bedast japonski 
smeh. Te igračke uvaža za težke desetine milijonov neko podjetje. Izvedel sem, 
da je to podjetje »Tobak«. Uvažajo prav danes, ko želimo izvajati stabilizacijske 
ukrepe. — To pomeni posmeh stabilizaciji. 

Ali pa, recimo »svič posli«. Nekdo uvozi danes 40 000 kopalnih kadi iz 
Kambodže. Takšna deklaracija je skrajno primitivna in otročja, saj Kambodža 
danes nima časa, da bi se ukvarjala s kopalnimi kadmi. Verjetno tudi teh 
artiklov ne proizvaja. Na ta način spet goljufa državo za težke desetine mili- 
jonov dinarjev. 

Takih primerov je nešteto. Sreča je, da imamo solidnega upravnika ljub- 
ljanske carinarnice, ki tudi preganja takšne malverzacije in sem ter tja tudi 
kakšno odkrije. Vprašam vas, če naša družba takšnim posameznikom in pod- 
jetjem kaj zameri in nasprotuje? Kje pa! V očeh ljudi so takšni podjetniki 
spospbni in težko iskani kadri, za veliko ceno in za velike denarje. Kar oglejmo 
si časopise in v njih objavljene natečaje. 

Ko smo si takšna izigravanja vsaj malo ogledali, se vrnimo nekoliko nazaj. 
Proizvodne organizacije, distribucije, trgovina in seveda vsi potrošniki se 

zavedajo take politike in ni čudno, tudi ni vzroka, da bi lahko prav ti ugodno 
reagirali na ohlapne klasične mehanizme antiinflacionistične intervencije dr- 
žave. Čeprav jih poznajo in se jih zavedajo, se jih na drugi strani nič ne boje. 
Spoštujejo jih le delno. Prepričani so namreč, da bodo vpeljane sankcije le 
kratkotrajne in bolj ali manj ne boleče. Od tod seveda popolnoma neučinkoviti 
rezultati vladnih prizadevanj. 

Osebni dohodki rastejo mimo produktivnosti nezadržno naprej, nekrite ali 
le navidezno krite investicije se nadaljujejo. Ne upoštevajo nobenih dogovorov, 
čeprav so ti sklenjeni na najvišji ravni. Ne menijo se za to, da se kupna moč 
malega potrošnika stalno zmanjšuje in da edinole ta plačuje ceho inflacije. Na- 
vadi se na nov položaj in se vsemu temu nič kaj preveč ne upira. 

Pri tem nihče ni ničesar kriv in nihče ne nosi nobene odgovornosti. Se več. 
V vseh dokumentih trdimo, da si moramo vsi zategniti pasove in prispevati k 
stabilizaciji. Ce so že mnogi misleci in praktiki dokazali, da ni kriv inflacije 
mali potrošnik, temveč, da le on stalno plačuje njeno ceho, je nedvomno po- 
polnoma nepravično, da bi jo sedaj še enkrat plačeval. Poleg stabilizacijskih 
ukrepov je torej potrebno, da si temeljito izprašamo tudi našo vest, da bi 
tisti tovariši, ki so za to prvenstveno odgovorni, tudi odstopili, ali pa bi bili 
prisiljeni odstopiti. Ce bi kolega Kreft, ki spremlja izjave vodilnih ljudi, te 
izjave prebral, bi kmalu ugotovil, da je njih število — to je vodilnih ljudi — 
kar pomembno. Zakaj ne odstopijo in ne prepuste mesta mlajšim in sposob- 
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nejšim ljudem iz vrst sodobnih ekonomistov in iz vrst drugih znanstvenih 
strok? 

Nekje je bilo zapisano, da danes vehementno ploskamo predsedniku Ribi- 
čiču. Ploskamo, ker je napovedal stabilizacijske ukrepe in hkrati povedal, da 
nas ne more ovirati noben tabu, da ne bi te ukrepe tudi uresničili. Mislim, 
da bi na nekaj takih elementov, kjer bi morali potrošnjo spraviti v sklad z 
možnostmi naše ekonomike, lahko že danes opozorili. 

Najprej smatram, da bi bilo treba proučiti zmanjšanje poprečnega voja- 
škega roka od sedanjih 15 mesecev, maksimum je namreč 18, minimum pa 9 na 
vsaj 12 mesecev. Ze s tem bi prihranili, na prvi pogled izračunano, nekaj sto 
starih milijard dinarjev. Pri modernizaciji in racionalizaciji dela v naši JA in 
glede na koncept vseljudske obrambe, je to možno. Menim, da bi morali spre- 
jeti določene racionalne ukrepe tudi v naših zunanjih predstavništvih. Verjetno 
bi zadostovalo, da bi bil en ambasador hkrati akreditiran v 2 ali 3 državah, 
vsaj kar se tiče tistih, s katerimi nimamo obširnejših odnosov. 

Nadalje sem prepričan, da trosimo za naše predstavniške organe mnogo 
preveč. Ne vem, če smo ekonomsko res sposobni, da vzdržujemo po štiri ali pet 
zborov v parlamentu, ko istočasno ugotavljamo, da je takšen sistem zelo drag 
in v mnogih primerih tudi neučinkovit. Ali ni, recimo, nesmiselno, da v isti hiši 
v sestavu različnih zborov delujejo odbori in komisije, ki debatirajo in premle- 
vajo popolnoma iste stvari. Mnenja sem, da se da vse to pametno racionalizi- 
rati in da ob vsem tem niti samoupravljanje niti demokracija ne bi prav nič 
trpela. Na učinkovitosti pa bi po vsej verjetnosti samoupravljanje močno 
pridobilo. Vse to je tista splošna potrošnja, za katero menimo, da je nedotak- 
ljiva. Zato se je tudi zelo neradi dotikamo. 

Čeprav sem prepričan, da naš izvršni svet v tem dokumentu ne more kaj 
posebnega povedati, saj sodi večina teh problemov na raven federacije, bi 
vendarle želel opozoriti na nekaj, vsaj zame, nekonsistentnih podatkov. Ti so 
kot parametri za vnaprej bistveni za ves ta dokument. Na strani 4 je najprej 
trditev, da bo družbeni produkt v naši republiki rasel z realno stopnjo 6 do 
7*%. Ne vem, če smo lahko toliko optimistični. 

Pred seboj imam avgustovsko številko glasila OECD, ki prikazuje zgornje 
ocene rasti družbenega produkta v nekaterih razvitih deželah. Na primer: Zdru- 
žene države Amerike 3,7 '°/o, Kanada 4,5'%, Francija 5,1%, Zvezna republika 
Nemčija 3%, Italija 6 %, Velika Britanija 5 %. Ker je naša slovenska ekono- 
mija spričo velike odprtosti navzven in spričo močnejših trgovskih odnosov 
močno odvisna prav od teh držav, se sprašujem, če je takšen optimizem povsem 
realen. 

Nekaj podobnega je z znamenitimi devetimi odstotki rasti ravni cen v letu 
1971. Ta razlaga je res enkratna. Izhaja namreč s stališča, da bomo 5 °/o inflacije 
iz tega leta prenesli v leto 1971, nato pa tem petim odstotkom dodali še 4% 
v letu 1971, torej skupaj 9 %. Strinjal bi se s tem, če bi bilo res, da bomo v letu 
1971 povišali cene le za 4 odstotke. To bi bilo tudi v skladu s predvidevanji 
dežel OECD, kjer so v že citirani številki navedenega lista predvideni naslednji 
odstotki: Zvezna republika Nemčija 4'°/o, Japonska 3,5%, Francija 3,7%', Ve- 
lika Britanija 4%, Združene države Amerike 3,2% in Kanada 3%. Popolnoma 
v redu. Ker pa pišemo, da bo povečanje konec 1971. leta znašalo 9 %, s tem 
že vnaprej tudi napovedujemo to stopnjo inflacije. Tako kar se da ponovno 
stimuliramo vse gospodarske organizacije, da bodo v naslednjem letu dvignile 
svoje cene vsaj za 9 odstotkov, če ne več. In če je to, kar je razglašeno, tudi res, 
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potem se že v tem letu sami sebe varamo, da stopnja inflacije, ki smo jo dosegli, 
ni takšna kot je bila zapisana, marveč da je v resnici za 5 odstotkov večja. Po- 
udarjam, da ob tej kombinaciji naš izvršni svet verjetno ni mogel storiti kaj 
drugega, saj ti parametri niso odvisni le od nas. Bilo bi pa prav, če bi nam 
izvršni svet kljub temu natočil čistega vina in dejal: »Dragi poslanci! Stopnja 
inflacije je v resnici za 5'% večja kot je bilo rečeno. Obljubljam pa, da v letu 
1971 ne bo večja kot 4%.« Ali pa kar enostavno: »V letu 1971 predvidevamo, 
da bo znašala stopnja inflacije 9 %».« 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima dr. Lujo Suklje, predstavnik 
izobraževalne skupnosti Slovenije. 

Dr. Lujo S u k 1 j e : Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Republiška 
izobraževalna skupnost je skupaj z republiškim odborom sindikata delavcev 
družbenih dejavnosti obravnavala predloge izvršnega sveta o ekonomski poli- 
tiki in izhodiščih za zbiranje ter porabo sredstev za kritje splošnih družbenih 
potreb za leto 1971 na svoji seji pred dvema dnevoma. 

Na tej seji je sprejela skupno s sindikatom stališča, o katerih ste — žal — 
šele danes obveščeni. Obžalujemo to, vendar vas prej o tem ni bilo mogoče 
obvestiti. Prosimo, da bi se, preden bi sprejeli dokončne sklepe, seznanili z 
zaključki naše izobraževalne skupnosti in sindikata. 

Dovolim si opozoriti vas vsaj na nekatere bistvene stvari, navedene na 
strani 3 teh stališč, kjer pravimo: »Izobraževalna skupnost in sindikat zahte- 
vata, da se pri financiranju vzgoje in izobraževanja v letu 1971 spoštujejo načela 
in določila zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in 
izobraževanja, ki so smiselno zaobsežena in konkretizirana tudi v katalogu 2 
republiškega odbora sindikata delavcev družbenih dejavnosti. 

Pri uresničevanju navedenega zakona bi morali v vsakem primeru upošte- 
vati vsaj tele minimalne pogoje: zagotoviti je treba povečanje sredstev zaradi 
povečanega vpisa učencev v srednje, višje in visoke šole v šolskem letu 1970/71 
in 1971/72. Sredstva za materialne izdatke je treba za enak obseg dejavnosti 
obdržati na ravni izdatkov iz leta 1970 ter jih povečati v skladu s porastom 
cen. V letu 1971 je treba zagotoviti delavcem v šolstvu v skladu z zakonom tak 
porast osebnih dohodkov, kakršnega bodo dosegli drugi delavci v letu 1971.« 

Prebral bi še zadnjo točko, ki pravi: »Izobraževalna skupnost in sindikat 
se bosta prizadevala za aktivno vključitev celotnega področja vzgoje in izobra- 
ževanja v izvajanje stabilizacijskega programa zlasti z racionalizacijo dela in 
varčevanjem ter s povečano učinkovitostjo vzgojno izobraževalnega procesa, 
kar naj bi se pokazalo v večji kakovosti izobraževanja in vzgoje in v manjšem 
osipu.-« 

Dva odbora vašega zbora sta bila mnenja, da ni mogoče stališč, ki sem jih 
prebral, sprejeti, češ da ta pomenijo preveliko povečanje sredstev, danih v pre- 
teklem letu. Želim vas opozoriti na to, kar izhaja tudi z naših stališč, da 
povečevanje teh sredstev ni zaradi nove dejavnosti, zaradi drugačnih osebnih 
dohodkov od tistih, ki so bili dogovorjeni in ki ustrezajo rasti osebnih dohodkov 
v gospodarstvu, marveč so to dodatna sredstva. Ta izhajajo na eni strani iz 
povečevanja osebnih dohodkov v gospodarstvu in v drugih službah, na drugi 
strani pa iz tistih potreb, ki jih zahtevata življenje samo in tudi razvoj gospo- 
darstva. Ne moremo na eni strani črtati teh potreb, na drugi strani pa ne pre- 
klicati programov za srednjeročni in dolgoročni razvoj gospodarstva, ki kot 
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bistveni element vključujejo vzgojo, izobraževanje in potrebo po razširjeni de- 
javnosti na tem področju. Ne dajemo posebnega poudarka povečanju osebnih 
dohodkov prosvetnih delavcev, smo pa proti diskriminaciji. Ce je treba, smo 
za to, da se vsi odrečemo določenim dobrinam. Vendar mora biti to odrekanje 
enakomerno na vseh področjih dela, kajti le tako ga lahko zagovarjamo med 
svojimi člani. 

Zavedamo se, da zlasti sklepi, ki so bili sprejeti v zvezni skupščini, ome- 
jujejo tudi zborom skupščine možnosti za povečanje sredstev za vzgojo in izo- 
braževanje. Apeliramo na izvršni svet, ki pripravlja predloge, in na te zbore, 
da upoštevajo naše upravičene pripombe in možnosti, ki jih dajejo sklepi zvezne 
skupščine. Želimo tudi, da pokažejo gospodarski krogi vso pripravljenost za 
dogovarjanje s skupnostmi za izobraževanje glede porabe tistih presežkov, ki 
bodo vrnjeni gospodarstvu. 

Predsednik Miran Goslar: Leopold Krese, prosim. 
I 

Leopold Krese: O predloženem gradivu izvršnega sveta je pred nekaj 
dnevi razpravljal tudi upravni odbor gospodarske zbornice Slovenije. Namen 
razprave ni bil podrobno analizirati predvidene oblike splošne porabe v na- 
slednjem letu, še manj razpravljati o merilih za delitev fiskalno zbranih sred- 
stev med posamezne dele splošne porabe, marveč predvsem razpravljati o 
globalni višini obremenitve gospodarstva s fiskalnimi dajatvami v letu 1971. 

Tak način obravnave tega gradiva nikakor ni slučajen. Gospodarstvo čuti 
čedalje hujši pritisk na svoje stroške, kar že usodno vpliva na reprodukcijsko 
in konkurenčno sposobnost, predvsem na zunanjem trgu. Deloma je ta pritisk 
tudi rezultat inflacijskega gibanja osebnih dohodkov v posameznem podjetju 
in tudi v vsej verigi njegovih dobaviteljev, ki rast svojih osebnih dohodkov 
spreminjajo v višje prodajne cene in s tem v višje materialne stroške v vseh 
nadaljnjih fazah. 

Drugi del pritiska na stroške izvira iz fiskalnega sistema, ki ima izrazit 
stroškovni značaj in sicer v dveh pogledih. Prvič, prispevki, ki so vezani na 
osebne dohodke, absolutno zvišujejo produkcijske stroške, ker rastejo osebni 
dohodki. Vsako zvišanje osebnih dohodkov za 100 din poviša npr. stroške skoraj 
za 160 dinarjev. Drugič, inflacionirana rast osebnih dohodkov je nenehen ar- 
gument tudi za absolutno zvišanje prispevnih stopenj, saj vsako leto usklajamo 
eno ali drugo področje družbene potrošnje. To usklajevanje le redko ostane v 
mejah dotlej veljavne stopnje, marveč zahteva zvišanje stopenj, s čimer tudi 
relativno zvišuje produkcijske stroške, ker bi bilo sicer tako usklajevanje v 
normalnih pogojih gospodarjenja povsem normalno. Toda ob taki lastni sposob- 
nosti gospodarstva se ta položaj še samo poslabšuje. Tak ples stroškov ima svoj 
neslavni finale na dveh področjih: ob vsakoletni tihi devalvaciji še zdaleč nismo 
sposobni realizirati ob izvozu dejstva, da naši reprodukcijski stroški rastejo 
najmanj še enkrat hitreje od stroškov naših konkurentov. To je tako imenovana 
reprodukcijska sposobnost gospodarstva. Delež podjetniške akumulacije v druž- 
benem produktu se iz leta v leto zmanjšuje, podjetja postajajo vse bolj odvisna 
od bank in od tujih kreditorjev, medtem ko nenehno narašča delež osebnih 
dohodkov in družbena kontrola vseh vrst. V letu 1969 so morala slovenska 
podjetja že 75"/o vseh svojih povečanih finančnih potreb kriti s tujimi sredstvi. 
V tem je tudi določen slovenski in jugoslovanski paradoks. Povsod v svetu 
zvišuje inflacija dobičke podjetnikom in lastnikom realnega kapitala, pri nas 
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pa plačujejo inflacijo v pomembnem delu prav podjetja s svojo samostojnostjo 
in s sredstvi za razvoj. 

Na I. konferenci Zveze komunistov Jugoslavije je bilo doseženo pomembno 
politično soglasje, da je treba radikalno zaustaviti ta proces ne samo z besedami, 
temveč tudi dejansko razbremeniti podjetja stroškovnega pritiska. Zgodovinski 
6lo/o družbenega produkta naj bi bilo srž stabilizacijskega programa. Ocenjujoč 
predloženo gradivo s teh vidikov, je upravni odbor zbornice v celoti podprl 
stališča predlagatelja, da se bo republika odločno zavzemala za izboljšanje delit- 
venih razmerij v korist gospodarstva. Pri praktični izvedbi tega stališča ugotav- 
ljamo pri republiškem instrumentariju vsaj določeno dobro voljo v tej smeri, če 
že ne kvantitativno pomembnih premikov v smeri razbremenitve gospodarstva. 
Iz predloženega dokumenta — žal — ni razvidno, da se bo kompleksna, torej 
ne samo republiška obremenitev gospodarstva, tako znižala, da bo bistveno iz- 
boljšala delitvena razmerja gospodarstva. 

V priloženem dokumentu namreč ostaja nekaj belih lis, ki sicer formalno 
niso vedno v zakonodaji oziroma finančni pristojnosti republike, so pa odločilne 
za kompletno obremenitev gospodarstva. 

Sodim, da zlasti v situaciji prizadevanja za sanacijo in nadaljnjo spodbudo 
našega gospodarskega sistema ter nadaljnjih pogojev gospodarjenja ne more 
biti obremenjevanje gospodarstva predmet neke politike, marveč rezultat enot- 
ne družbene politike. To pomeni, da morajo biti tudi mali proračuni, to se pravi, 
sredstva za posamezne družbene dejavnosti tudi v tej situaciji tesneje integri- 
rana v enotno družbeno fiskalno politiko. To je še zlasti pomembno v obdobju 
stabilizacije, ko mora biti znižanje pritiska na stroške osnovno in edino vodilo 
obremenitve gospodarstva. 

Dosledno temu načelu je upravni odbor gospodarske zbornice predlagal, 
da bi se tudi prispevki v skupne rezerve limitirali, medtem ko bo znižana 
prispevna stopnja za zbornični proračun za prihodnje leto. 

Uspeh stabilizacijskega programa je v veliki meri odvisen od uresničitve 
proklamiranega načela, da se bo povečala udeležba gospodarstva ob delitvi 
družbenega proizvoda za 6fl/». 

Uresničitev tega načela bo znana šele tedaj, ko bodo predložene kon- 
kretne bilance vseh bodočih obremenitev gospodarstva po vseh osnovah in vi- 
dikih, vključno s carinami, raznimi blokacijami, obveznimi in izsiljevalnimi 
oročitvami ter pripravljenost delovnih organizacij za skupno finančno sodelo- 
vanje na podlagi družbenih dogovorov. 

Vse dosedanje konkretne akcije, ki zadevajo obremenitve, ne vzbujajo opti- 
mizma za pomembnejšo razbremenitev gospodarstva. Zato je v tej zvezi dolo- 
čena skepsa gospodarstva več kot upravičena. Po naši sodbi bi zato moral po- 
kazati vsak upravičenec do sredstev javnega financiranja še pred dokončno 
odločitvijo o svojih finančnih načrtih za leto 1971, kako bo s svojim delom 
vključil v program razglašenih 6 '%>. 

To bi bil nedvomno večji prispevek stabilizacijskemu prizadevanju kot 
posamična plebiscitarno izjavljena podpora stabilizaciji. 

Namesto vračanja presežkov v raznih skladih v proračune smatramo, da je 
edina učinkovita mera zmanjšati stopnjo obremenitve gospodarstva, ne pa 
vračanja kakršnihkoli drugih sredstev. Presežki se naj uporabijo v namene, 
zaradi katerih se gospodarstvo ponovno obremenjuje. Upam, da bomo na da- 
našnji razpravi sprejeli ustrezna izhodišča in da se bomo zedinili na takih, ki 
bodo temeljila na konkretnih instrumentih fiskalne politike. 
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Taka in podobna opozorila smo ponavljali ob koncu leta 1967, ponovno v 
letih 1968 in 1969 ter tudi sredi letošnjega leta. Čeprav je to ponavljanje po- 
stalo že odurno, jih ponavljamo tudi sedaj, ker vemo, da je sedaj stanje mnogo 
resnejše kot si mislimo. Ker je prav naša skupščina mesto za najširši družbeni 
dogovor vseh udeležencev javnega financiranja v republiki, sodim, da bi bilo 
koristno sprejeti sklep, da še v tem mesecu predlože nosilci javnih sredstev 
konkretne programe za umiritev pritiska na podjetniške stroške. 

Drugi del programa razbremenitve stroškov se nanaša na družbeno usmer- 
janje delitve dohodka. Tretji del bi morali prispevati nosilci tako imenovanih 
pogodbenih obveznosti, med drugim zavarovalnice, banke, razna združenja, 
zbornice in drugi, ki naj s svojimi programi prav tako prevzamejo del bremena 
za razbremenitev reprodukcijskih stroškov in stabilizacije. 

Brez odločne akcije vseh činiteljev družbene potrošnje ni pričakovati sko- 
rajšnjega izhoda iz žagate. To seveda nikakor ni nerešljivo, če se sprejete na- 
čelne deklaracije v praksi tudi zavestno izvajajo. Prav tako moramo najodloč- 
neje zahtevati od federacije, da izpolni svoj del programa vsaj v okviru pro- 
klamiranih 6%> razbremenitve gospodarstva v letu 1971. To je možno doseči 
samo z dosledno decentralizacijo v materialnem pogledu in z ukinitvijo izven- 
proračunske bilance, vključno s prenosom izplačil tujih dolgov in dela izvoz- 
nih premij ter podobno. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Tone Kropušek, predsednik 
Zveze sindikatov Slovenije. 

Tone Kropušek: Tovarišice in tovariši poslanci! 
Z izhodišči in ocenami, ki so temelj za opredelitev ekonomske politike v 

letu 1971 in jih je predložil izvršni svet skupščini SRS, se v sindikatih strinjamo. 
Res je, da smo v uresničevanju politike in ciljev, ki smo jih sprejeli ob 

reformi, dosegli tudi pomembne uspehe. Ti se kažejo v drugačni proizvodni in 
poslovni usmeritvi gospodarstva in zlasti v premagovanju miselnosti, da je 
možno ekonomska vprašanja rešiti na neekonomski način. Toda dejstvo, da smo 
reformo začeli z nedotakljivimi obveznostmi in pravicami federacije in dejstvo, 
da so se pojavile v družbenogospodarskih gibanjih tudi mnoge težave, npr. 
stagnacija proizvodnje in zaposlovanja, je vplivalo na različne ocene takratnega 
stanja. Takšna različnost ocene je samo olajšala pritiske na umetno in zlasti 
neodmerjeno oživljanje gospodarskih gibanj. Le-ta so v zadnjih dveh letih 
pripeljala do visoke stopnje inflacije. Takšna gibanja so seveda bistveno 
razvrednotila kvalitetne spremembe, ki so bile že prisotne v družbi in še zlasti 
gospodarstvu v prvih letih reforme. 

V sindikatih nas ob teh gibanjih še posebno zaskrbljuje naraščanje cen pri 
proizvajalcih in v maloprodaji — še posebno cen osnovnim živilom, ki so ob 
rasti proizvajalnih stroškov negativno vplivale na izvozno usmeritev gospo- 
darstva. Stvarna ekonomska merila za investicije so zamegljena, vsa potrošnja 
(tudi proračunska, ki je z davčno politiko še spodbujana) raste, veča pa se 
tudi negativna razlika v tekoči bilanci. Pri vseh teh gibanjih zaposleni z niz- 
kimi osebnimi dohodki ne dohajajo rasti življenjskih stroškov. Takšna gospo- 
darska gibanja so rezultat delovanja več dejavnikov. Ne moremo jih pripisovati 
avtonomnim gospodarskim tokovom, saj so posledica predvsem zavestnih od- 
ločitev, ki so bile sprejete v preteklosti, a so nekatere bile v nasprotju z raz- 
glašenimi načeli reforme. Ker je tako, je na podlagi enotne ocene dosedanjih 
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gibanj na nas, da prav tako z zavestnimi odločitvami vplivamo na razreševanje 
problemov, ki so se nakopičili v dosedanjih inflacijskih gibanjih. 

Ko danes razpravljamo o osnovah ekonomske politike in izhodiščih za zbi- 
ranje in porabo sredstev za pokritje splošnih družbenih potreb za leto 1971, 
si ne moremo kaj, da ne bi poudarili, da to počnemo v razmerah, ko politično- 
ekonomske funkcije federacije ostajajo še vedno nespremenjene. To praktično 
pomeni, da smo kot samostojni dejavniki v opredeljevanju stabilizacijskega 
programa in politike že vnaprej močno utesnjeni v okvire starih odnosov ne le 
v republiki, marveč tudi v občinah in delovnih organizacijah. Toda s spre- 
membno funkcij federacije, republik in drugih samoupravnih subjektov bodo 
dane realne osnove za sprostitev iniciative in razširitev odgovornosti za bolj 
uspešna in stabilna ekonomska gibanja. 

Neodvisno od tega pa smo seveda skupaj z drugimi družbenimi dejavniki 
dolžni storiti vse, da v sedanjih razmerah zaustavimo negativne težnje in obseg 
inflacije ter dosežemo vsaj začetek njenega zmanjševanja. V tem tudi vidimo 
osnovni cilj programa stabilizacije, ki mu je nujno podrediti tekočo ekonomsko 
politiko in obnašanje vseh dejavnikov družbene reprodukcije. 

Na podlagi dosedanjih razprav v organih in organizacijah Zveze sindikatov 
Slovenije smo o nekaterih konkretnih vprašanjih ekonomske politike za leto 
1971 izoblikovali takale stališča: 

— Glede na položaj zaposlenih ob tem, da tudi v prihodnjem letu ne bo 
mogoče doseči kaj več kot zaustavljanje dosedanjih negativnih gospodarskih 
gibanj, se zavzemamo za vse tiste družbene ukrepe, ki bodo blažili socialni po- 
ložaj zaposlenih z nizkimi osebnimi dohodki oziroma njihovih družin. V tem 
smislu podpiramo predlog za ublažitev cenzusa, ki določa pravico do otroškega 

• dodatka, njegovo valorizacijo, progresivno povečanje dodatka pri večjem številu 
otrok, valorizacijo višine nadomestila ob nezaposlenosti, valorizacijo štipendij in 
ukrepe za obvladovanje cen osnovnih življenjskih potrebščin. 

— V celoti delimo mnenje predlagatelja tega dokumenta, da so na pod- 
ročju pokojninsko-invalidskega zavarovanja potrebni ukrepi za valorizacijo 
pokojnin in uskladitev s porastom življenjskih stroškov ob upoštevanju degre- 
sije ter uskladitev pokojninsko-invalidskih prejemkov zaradi zaostajanja s 
tekoče priznanimi pokojninami, oziroma gibanji osebnih dohodkov za upokojene 
v preteklih letih. 

V predloženem dokumentu je predvidena znižana prispevna stopnja za 
sklad pokojninsko-invalidskega zavarovanja za 0,2'%. Res je, da bi tudi tako 
znižanje stopnje omogočilo tekoče pokrivanje izdatkov sklada ob uporabi se- 
danjih rezerv, dolžni pa smo opozoriti, da je takšno znižanje stopnje lahko le 
kratkoročno in da bo že ob prehodu iz leta 1971 v 1972 pri sedanjih pravicah 
nujno potrebno prispevno stopnjo precej povečati. 
  Sodimo, da je treba v proračunski politiki republike, občin in samo- 

upravnih skupnosti in skladov uveljaviti ukrepe, ki naj zagotovijo, da bo glo- 
balna rast njihovih dohodkov in izdatkov pod nominalno rastjo družbenega 
proizvoda. 

Takšna opredelitev je vsebovana in že tudi obvezna za vse družbeno- 
politične skupnosti in samoupravne sklade z odločitvijo zvezne skupščine, ki 
imobilizira dohodek nad 10.8 "/o v primerjavi s sredstvi v letu 1970. To vnaša 
bistvene spremembe v dosedanje bilansiranje in pokrivanje posameznih potreb, 
ki jih vsebuje predloženi dokument. Ne glede na to, da izražamo pomisleke do 
takšnih ukrepov, ki učinkujejo linearno, pa sodimo, da ga je v sedanjih raz- 
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merah potrebno respektirati. Jemljemo ga kot začasno rešitev, čeprav smo pre- 
pričani, da bodo napovedane sistemske spremembe morale omogočiti avtonomno 
odločanje in s tem tudi diferencirano politiko o teh vprašanjih. Ne glede na to, 
kaj želimo, da bi bilo jutri, menimo, da je treba ponovno pregladati vse bi- 
lančne postavke in jih uskladiti s sprejetimi sklepi zvezne skupščine. 

V sindikatih se strinjamo s stališči predloženega dokumenta, da je neob- 
hodno potrebno uskladiti osebne dohodke s porastom življenjskih stroškov na 
vseh področjih družbenih dejavnosti. Zato ne razumemo, zakaj se politika valo- 
riziranja osebnih dohodkov v dokumentu obravnava dvoumno. Predvideno je 
namreč, da je v družbenih dejavnostih »težiti k usklajevanju osebnih dohodkov 
s povečanjem življenjskih stroškov v letu 1970«, za področje izobraževanja pa 
je predvideno »najmanj povečanje osebnih dohodkov za povečanje življenjskih 
stroškov«. Mislimo, da je za celotno družbeno dejavnost nedvoumno treba 
povedati, da se valorizirajo OD vsaj v višini porasta življenjskih stroškov. 

Ob tem, ko se zavzemamo za dosledno valorizacijo osebnih dohodkov, me- 
nimo, da bo nujno treba preveriti in omejiti nekatere druge, zlasti pa investicij- 
ske izdatke. Prav zato ne vidimo stvarne možnosti, da bi investicije na nekaterih 
področjih za prihodnje leto ostale na ravni leta 1970, kot je razbi-ati iz doku- 
menta. 

— Zavedamo se, da je temeljni zakon o zdravstvenem varstvu s predpisa- 
nimi obveznimi oblikami zdravstvenega varstva naložil dodatna bremena samo- 
upravnim skupnostim zdravstvenega zavarovanja in s tem gospodarstvu. To 
pa pomeni večje pravice zavarovancev, za katere je potrebno iskati ustrezno 
finančno kritje. Glede na že izrečeno sodbo o funkciji participacije k stroškom 
zdravstvenega zavarovanja sodimo, da ni realno računati, da bi s povečano 
participacijo zavarovancev pokrivali izpad in primanjkljaj sredstev za zdrav- 
stveno zavarovanje. Zavzemao se za to, da bi smoter participacije ostal nespre- 
menjen. V sedanjih razmerah je realno in nujno doseči spremembe zveznega 
predpisa tako, da bo omogočeno obdržati enako število plačnikov in obseg 
participacije kot je veljala v preteklem letu. 

Pri sedanjem obsegu pravic zdravstvenega varstva je potrebno ugotoviti, 
da v bistvu vendarle gre za dodatno obremenitev gospodarstva. 

— O potrebi in rešitvah za družbeno usmerjanje delitve dohodka smo 
se v sindikatih že večkrat izrekli. Zato izhodišč tokrat ne bi ponavljali. Pre- 
pričani smo, da je to vprašanje mogoče smotrno in učinkovito rešiti v republiki 
brez kakršnihkoli poskusov uveljavljanja splošno veljavnega zveznega zakona. 
Ta bi republike kvečjemu lahko obvezoval, da s svojimi predpisi in dogovori 
obvezno regulirajo to področje. Menimo, da je v republiki treba čimprej sprejeti 
zakon o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih 
in usmerjanju dohodka in osebnih dohodkov. Z osnutkom tega zakona, ki ga je 
izdelal izvršni svet, se v načelu strinjamo in menimo, da je zrel za razpravo v 
skupščini in širši javnosti. Sprejem lega zakona bo tudi pospešil oblikovanje 
družbenega dogovora in samoupravnih dogovorov, ki jih že občutno pogrešamo. 
Pri tem bomo sindikati tudi v prihodnje polno angažirani. 

-t— V predloženem dokumentu je predvidena povečana progresija obdav- 
čitve izplačil skladov skupne porabe. Pri tem poudarjamo, da je treba valori- 
zirati neobdavčeno osnovo; povečano progresijo pa uporabiti tako, da se ostro 
zajema le nadpoprečno visoka poraba skladov skupne porabe. To naše stališče 
pa vključuje zahtevo, da so neobdavčena namenska sredstva skladov skupne 
porabe vsaj tista, ki so že sedaj izvzeta iz obdavčitve. 
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— Z ukrepi davčne politike je predvideno doslednejše ugotavljanje davčne 
osnove za nekatere davčne zavezance. Enaka zaostritev je potrebna za vse 
davčne zavezance. Doslednost pa ni nujna le pri ugotavljanju davčne osnove, 
marveč ji morajo slediti zlasti rigorozni davčni in sodni posegi. Ce tega ne bomo 
storili, obstoja resna bojazen, da bomo večjo doslednost na tem področju še 
naprej samo obljubljali. 

— Zavedamo se, da s tem dokumentom ne posegamo v vsa področja, ki 
morajo postati nosilci stabilizacije. Ekonomska politika Slovenje pomeni pri 
tem le del skupnih naporov. V celoti pa bodo ukrepi na vseh ravneh vendarle 
morali prispevati k temu, da bo gospodarstvo postavljeno v položaj odločilnega 
nosilca stabilizacije. Pogoj za to je seveda v povečanju njegove materialne 
podlage. V tem je tudi razlog, da se opredeljujemo za ,ukrepe, ki v sedanjih 
razmerah terjajo bolj zadržano potrošnjo na vseh področjih, pa tudi take ukrepe, 
ki bodo hkrati omogočali in spodbujali produktivnost proizvodnje, še zlasti, ko 
je ta usmerjena v ekonomsko utemeljen izvoz. Večja materialna podlaga 
organizacij združenega dela je tudi pogoj, da ta postane nosilec rizikov za 
poslovne odločitve, ne da bi se zanašala na državo. 

— Uresničevanje stabilizacijskega programa bo povzročilo navkljub na- 
čelne enotnosti tudi ekonomske in politične zaostritve. Pričakujemo jih zlasti 
v delovnih organizacijah s slabo likvidnostjo, v primerih, ko bo prišlo do 
nujnega preusmerjanja proizvodnje, odlaganja začetnih ali predvidenih inve- 
sticij, ob težavah pri pokrivanju izgub, izvajanju sanacijskih ukrepov in v 
primerih, ko bodo namesto usmeritve na produktivnost in poslovnost prisotne 
težnje po zviševanju cen; če to ne bo mogoče, pa k zmanjševanju zaposlenosti. 
Podobne zaostritve je mogoče pričakovati tudi pri naporih, da se obseg dela 
in potrošnje na področju družbene dejavnosti uskladi s sedanjim gospodarskim 
položajem in cilji stabilizacijske politike. 

Razreševanje predvidenih konfliktov, zaostritev in pritiskov s popuščanjem 
in na način, kot smo v preteklosti marsikje delali, bi pomenilo ponovni začetek 
konca stabilizacije. Tega pa seveda ne želimo in nočemo. 

Predsednik Miran Goslar: Vinko Haložan, predstavnik zasedanja 
delegatov občin ima besedo. 

Vinko Haložan: Tovariši poslanci! Delegati občin v SR Sloveniji in 
delegat mesta Ljubljana so na svojem 9. zasedanju dne 2. 12. 1970 obravnavali 
predlog ekonomske politike in izhodišče za zbiranje ter porabo sredstev za 
kritje splošno družbenih potreb v letu 1971. V razpravi so sodelovali delegati 
občin Gornja Radgona, Kamnik, Lenart, Ljubljana-Center, Ljubljana-Moste, 
Logatec, Mozirje, Nova Gorica, Skofja Loka, Tolmin, Trbovlje, Trebnje in de- 
legat mesta Ljubljana. Načelne in splošne pripombe delegatov so naslednje: 

Predlog ekonomske politike in izhodišč za zbiranje in porabo sredstev za 
kritje splošno-družbenih potreb za leto 1971 je naletel v razpravi delegatov na 
dokaj enotno podporo. Ugotavljali smo, da predlog predstavlja prispevek k 
prizadevanjem in naporom za stabilizacijo. Ob podpori osnovnim stališčem 
ekonomske politike v letu 1971 je bilo hkrati poudarjeno, da je njihovo 
uresničevanje odvisno predvsem od doslednega izvajanja družbenih dogovorov 
na vseh ravneh. V razpravi je bilo posebej poudarjeno, da obstoječe razmere 
terjajo od občine, da realno oceni svoje potrebe in možnosti, da se vključi v 
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predvidevanja za usklajeno proračunsko politiko in politiko potrošnje v 
letu 1971. 

Podpora je bila dana tudi stališču SR Slovenije, ki se zavzema za sistem 
financiranja federacije po načelu amortizacije vseh republik in pokrajin za 
pokrivanje stroškov, ki izhajajo iz dogovorjenih funkcij federacije in za spre- 
membe v pristojnosti federacije na področju gospodarstva. Nujno je, da se v 
proces krepitve materialne osnove samouprave vključi tudi republika tako, 
da prenese na občine in na druge samoupravne skupnosti tiste funkcije repu- 
blike, ki jih lahko te skupnosti ustrezneje in uspešneje rešujejo. 

Skladno s tem mora republika v prihodnje prenašati na občine tudi vire 
sredstev, kar doslej ni bilo vedno praksa. Običajno je prenesla zgolj obveznosti 
in le del sredstev. 

Predsednik Miran Goslar : Tovariš Haložan, upam, da ne boste 
brali vsega teksta, ker ga poslanci imajo. 

Vinko Haložan: Vem, vendar so mi naročili, da moram nekatere 
stvari le prebrati. 

Predsednik Miran Goslar: V redu. Samo upoštevati morate, da bi 
bilo, če bi brali ves tekst, le prehudo. Prosim, izvolite. 

Vinko Haložan: Ob tej splošni podpori so bili v razpravi prisotni 
tudi mnogi pomisleki, opozorila in problemi v zvezi s predlagano ekonomsko 
politiko v republiki in z uskladitvijo te politike s sprejetimi, oziroma z napo- 
vedanimi ukrepi za stabilizacijo gospodarstva. 

V stabilizacijskem programu in v predloženih izhodiščih je sicer precej 
obravnavano vprašanje razbremenitve, oziroma zmanjševanje obveznosti gospo- 
darstva, ni pa konkretnejših predlogov, kako in v kakšni meri naj bi se to tudi 
doseglo. Obstaja namreč celo bojazen, da obveznosti gospodarstva ne bodo 
zmanjšane niti za tistih 0,7 "/o prispevka iz osebnega dohodka, ki se mu je 
zveza odrekla. Vprašanje je, ali bodo družbeno-politične in posamezne samo- 
upravne skupnosti, izhajajoč iz predloženega programa, sposobne financirati 
svoje dejavnosti v obsegu kot ga predvideva program. 

Iz predloženega gradiva izhaja tudi, da se bodo sredstva za splošno po- 
trošnjo, kljub omejitvam, povečala za vse družbene dejavnosti. Ni pa iz 
gradiva razvidna politika trošenja, oziroma omejevanja teh sredstev, kar bi 
bila tudi posledica sprejetega programa financiranja vseh področij splošne 
potrošnje. 

Omenjeno je bilo, da je treba — kljub podpori že sprejetim in napovedanim 
zveznim ukrepom za stabilizacijo — vendarle oporekati temu, da se ukrepi 
sprejemajo linearno in da se ne upoštevajo dejanske rasti gospodarstva na 
posameznih področjih. Če bomo namreč stabilizacijo in vse ukrepe izvajali 
samo linearno, bo preveč pritiskov zoper stabilizacijo, ki jo bo v tem primeru 
težko vzdržati. Zlasti ni mogoč tak pristop ob predvidenih prenosih nekaterih 
pristojnosti in tudi sredstev od federacije na republiko in tudi na občino. 
Nedvomno bi to različno vplivalo na proračune posameznih družbeno-političnih 
skupnosti. 

V zvezi s tem ukrepom je bilo opozorjeno, da tudi tiste občine, v katerih 
se bo naslednje leto povečalo število zaposlenih, ne bodo smele iz tega naslova 
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porabiti nobenih sredstev, čeprav bodo imele zaradi tega določene večje iz- 
datke. Zato ne bo mogoče uskladiti proračunskih dohodkov in izdatkov tako, 
da bi zaradi že do sedaj naraslih cen valorizirali osebne dohodke v upravi, 
šolstvu, socialne podpore in druge proračunske izdatke. 

Precej razprave je bilo tudi v zvezi s konkretnimi posledicami predlagane 
ekonomske politike v posameznih občinah. Nekateri delegati so menili, da bodo 
nastopile težave, ko mnoge občine prav zaradi teh posledic ne bodo mogle v 
prihodnjem letu zadovoljiti tistih svojih obveznosti, ki izhajajo iz ustave in 
zakonov, tako je bilo v zvezi z najnovejšimi restriktivnimi ukrepi, ki zadevajo 
omejitev rasti prispevkov, davkov in taks, ugotovljeno, da bodo v občinskih 
proračunih predstavljali ti viri 80—90 %> vseh dohodkov. To pomeni, da se mo- 
rajo vsa iskanja v občine usmeriti s^amo na prispevke od obrti in kmetov, pri 
čemer bo prišlo do resnih težav. 

Vsi drugi davki, davek na nepremičnine, odstopitev dela premoženja, davek 
na dediščine in darila, davek od motornih vozil in podobno pomenijo neke 
fiksne količine, na katere občinska skupščina in njeni organi nimajo kakšnega 
bistvenega vpliva. Ugotovljeno je bilo, da je bila prav glede teh oblik občina 
vse doslej najbolj omejena. Zato bi bilo treba tudi to spremeniti. 

V razpravi je bila posebej izražena nujnost, da se čimprej pripravi in sprej- 
me predlog zakona o usmerjanju delitve dohodka in osebnih dohodkov, s 
čimer bi odpravili deformacije na tem področju. Te deformacije namreč že po- 
vzročajo resne ekonomske, kadrovske in politične probleme. 

Delegati so podprli stališča, da ne bi smeli sprejemati-v letu 1971 novih 
proračunskih obveznosti. Temu pa se ne bo moč v celoti izogniti predvsem 
zaradi povečanih izdatkov za zdravstveno varstvo kmetov, kar vse izvira iz 
novih republiških predpisov, ki so bili sprejeti letos. Nekatere občine bodo 
zato precej obremenjene. V zvezi s tem je bilo poudarjeno, da so se mnoge 
občine že doslej prizadevale, da ne bi dvigale prispevnih stopenj nad že dose- 
ženimi. Vendar to ni veljalo za nekatere druge uporabnike sredstev splošne 
porabe, ki iz leta v leto dvigajo prispevne stopnje,, predvsem za zdravstveno 
zavarovanje delavcev in kmetov. 

Močno je prišel do izraza predlog, naj bi se v Sloveniji dogovorili o enotni 
politiki na vsem področju. Konkretno je bilo predlagano, naj bi sekretariat za 
finance izdelal splošno bilanco in analizo o tem, v kakšnem položaju se bodo 
znašle občine v novem letu. 

V zvezi s prometnim davkom je bilo predlagano, naj bi njegov sistem spre- 
menili v tem smislu, da bi občine participirale na vseh davkih. S sedanjim 
sistemom so oškodovane predvsem periferne občine, med drugim zaradi odliva 
kupne moči v centre, kjer je trgovina bolj razvita in ponudba večja. 

Delegati so podprli tudi predlog, naj se davek od prodaje motornih vozil 
prenese na občine tako, da bi se le-ta plačeval pri registraciji vozila v tisti 
občini, kjer ima kupec stalno prebivališče. 

Precej razprave je bilo v zvezi z obdavčitvijo izplačil iz sklada skupne 
porabe. Predlog, naj se poveča progresija obdavčitve izplačil iz tega sklada, 
ni bil v celoti podprt. Izraženo je bilo mnenje, da bi bilo to utemeljeno le v 
primerih, ko gre za povečanje osebnega dohodka na račun sredstev sklada. 
Predlagano ie bilo, da se osvoji večja diferenciacija glede teh davčnih oprosti- 
tev, oziroma da se razširi krog oprostitev. Ob tem je bilo omenjeno, da si 
nekatere občine že nekaj let prizadevajo, da bi z družbenim dogovarjanjem 
združili del teh sredstev za kritje potreb zdravstvenega varstva, šolstva, otro- 
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škega varstva, kulture in telesne kulture. Zato naj bi sredstva, ki gredo v te 
namene, v celoti oprostili davka tako kot je oproščen davka tudi tisti del, ki se 
namenja za obrambo in za stanovanjsko gradnjo. 

V razpravi je bilo danih tudi nekaj konkretnih predlogov za spremembe v 
davčni politiki. Ti predlogi so v stališčih delegatov na strani 8 in 9 obširneje 
obrazloženi. Prosim tovariše poslance, da bi to naše mnenje tudi upoštevali. 

V zvezi z dodeljevanjem dopolnilnih sredstev za potrebe izobraževanja v 
manj razvitih občinah je bilo izraženo stališče, da bi moralo biti dotiranje 
pogojeno s tem, da taka občina najprej izkoristi vse lastne možne vire dohodkov. 
Ne bi se smelo dogajati, da so obveznosti v dotiranih občinah manjše kot v 
tistih, ki se financirajo iz lastnih virov. V zvezi z merili za dopolnjevanje te- 
meljnih izobraževalnih skupnosti je bilo omenjeno, da so za mnoge občine ta 
merila nesprejemljiva. Kot glavni element se namreč jemlje poprečni narodni 
dohodek, ki ni vedno tudi najustreznejši kazalec dejanskega vira proračunskih 
dohodkov občine. 

Če je republiška izobraževalna skupnost tista institucija, ki naj regulira 
sorazmerje v izobraževanju, potem bi se morali dogovoriti za takšna merila, 
ki naj bodo pravičnejša in sprejemljiva za vse občine v republiki. Morali bi 
se dogovoriti za enotne stopnje virov, ki naj jih občina prepušča svoji temeljni 
izobraževalni skupnosti. 

Glede odstopljenih sredstev kulturnim skupnostim v občinah je bilo spre- 
jeto, naj se sprejme variantni predlog, ki predvideva 0,5 % od prometnega 
davka. Kar zadeva presežek republiškega proračuna iz leta 1970, so se delegati 
zavzeli, naj se ta presežek vrne gospodarstvu, vendar ne linearno. Sredstva naj 
se nalože v poslovni sklad in se ne bi smela preliti v osebni dohodek. 

Presežek pri drugih porabnikih dohodkov naj bi se porabil v letu 1971 
tako, da bi znižali obstoječe obveznosti gospodarstva, oziroma, da bi vsaj pre- 
prečili njihovo naraščanje. Presežki, ki bi se pojavili v letu 1971, pa naj se že 
med letom vrnejo gospodarstvu. Po drugem mnenju pa je bilo predlagano, 
naj bi razmislili, če je prav, da se ta zbrana sredstva enostavno vrnejo v 
gospodarstvo, glede na toliko odprtih problemov. Zato naj bi se ta sredstva 
namenila za rešitev nekega večjega slovenskega problema, kar bi zadovoljilo 
večino. Dan je bil konkreten predlog, naj bi uporabili ta sredstva kot pomoč 
pri gradnji regionalne bolnišnične mreže. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala. Ivan Kreft ima besedo. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Vsi prav dobro vemo, da 
s sedanjim načinom gospodarjenja ne moremo več nadaljevati. Zato pozdravlja- 
mo ukrepe, ki naj bi omogočili stabilizacijo, čeprav zahtevajo le-ti nove napore 
in odrekanja predvsem spet od slovenskega delovnega ljudstva, mest in razvitih 
ter nerazvitih vasi. Če je tako, kar bom skušal dokazati, potem imamo polno 
pravico do zagotovila, da tudi sedanji dogovor ne sme delovati polovičarsko 
kot so delovali vsi dosedanji. Takih ukrepov, ki jih ne jemljemo resno, ni tako 
malo. Moram ugotoviti, da v tej skupščini, v katero sem imel dostop tudi tedaj, 
ko sem bil skoraj 10 let zvezni poslanec, nikoli nisem slišal, da bi kdo resno 
nasprotoval kateremukoli premišljenemu reformskemu ukrepu, medtem ko so 
zvezni poslanci z najmanj razvitih območij Jugoslavije povzročali in še po- 
vzročajo resne težave. Takšnih in podobnih težav je prej več kot manj. Celo 
med vodilnimi ljudmi je mnogo takih, ki se niso ogreli za nobeno reformo, pa 
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so vendarle ohranili svoje položaje. Ker so reformo izvajali po svoje, nosijo 
zato tudi veliko odgovornost, da le-ta ni uspela. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Ocenite sami besede, ki so bile namenjene 
poslancem zvezne skupščine 16. novembra 1969. leta, ko je bilo že jasno, da 
smo zabredli globoko v inflacijo. Te besede so se glasile: »Skratka, zvezni izvršni 
svet se ni odločil za deflatorsko politiko, s katero naj bi dosegel večjo stopnjo 
stabilizacije. Nasprotno, odločil se je, da bo obdržal intenzivno stopnjo rasti, 
čeprav na neki nižji ravni, skratka za konjunkturo.« To niso besede poslanca 
dr. Nikole Miljaniča, podpredsednika zveznega izvršnega sveta v ostavki, temveč 
poslanca Aleksandra Grličkova, ki je še vedno podpredsednik zveznega izvrš- 
nega sveta. Ta je takrat v imenu zveznega izvršnega sveta dobesedno dejal še 
to: »Nikakršnih realnih razlogov ni, niti političnih niti ekonomskih in tudi ne 
pravnih, zaradi katerih bi lahko sprejeli politiko revizije na področju investicij.« 

Tovarišice in tovariši poslanci! Komaj eno leto po tej izjavi pa vemo, da 
moramo sprejeti politiko revizije na področju investicij, tako iz političnih kot 
tudi ekonomskih in pravnih razlogov, če nočemo, da bi se znašli v brezizhodnem 
položaju. 

Kar zadeva investicije, sem povedal svoje mnenje tovarišu Grličkovu v tej 
dvorani že dne 8. junija letos na razgovoru, ki ga je sklical Klub poslancev. 
Takrat sem — po magnetofonskem zapisu — med drugim dejal: »Ce se nanaša 
v izvenproračunski bilanci federacije 50 °/» vseh obveznosti na neposredne in- 
vesticije federacije, je jasno, da teh 50®/o zelo zelo močno vpliva na nestabilnost 
našega gospodarstva. Kam gredo ta velika sredstva? Gredo predvsem v dolgo- 
ročne investicije kot so proga Beograd—Bar, vodni sistem Donava—Tisa—Do- 
nava, gredo za zvezne ceste in za Djerdap.« O cestah ne bom govoril, ker sem 
se enkrat že opekel in veste, da je s človekom konec, če se opeče na dve tretjini 
telesa. Citiram naprej: »Smatram kot važno še eno stvar. Hočem povedati, da 
Slovenija ne more biti niti za 1 '%> krivec za sedanjo nestabilnost. Od vseh pro- 
računskih sredstev v Sloveniji gre v republiški proračun in v vse občinske pro- 
račune 51 ®/o, 49 0/o gre v zvezni proračun.« Še citiram dalje: »Od družbenega 
proizvoda Slovenije dobi federacija 12,9 %. Na zaposlenega v Sloveniji gre v 
federacijo 2-krat več kot iz treh drugih republik.« 

»Tovariši, torej ne more biti govora, da bi bila vzrok tej veliki nestabilnosti 
naša republika in naše gospodarstvo, ker pri nas nimamo sredstev za razmeta- 
vanje. Storili smo le en greh in to je EKK Velenje.« 

Naše gospodarstvo ni obremenjeno samo s tem, da daje 36 °/o za družbene 
potrebe, marveč, da bremeni podobno vsakega delavca tudi inflacija. Citiram še 
to. »Naše gospodarske organizacije so tiste, ki so omogočile policentričen sistem, 
ki je predviden v predlogu slovenskega dolgoročnega plana. Tu gre za Iskro, 
ki ima v Otočah, Semiču, Šentjerneju in v drugih, povsem nerazvitih krajih 
takšne proizvodne kapacitete, da zaposlujejo v vsakem od teh krajev po več 
sto ljudi. 

Ce hoče kdo v mestu koncentrirati vse, kar se da, če hoče neka republika 
imeti 35 °/o prebivalstva v glavnem mestu, je to njena zadeva, zahteva to velika 
sredstva za stanovanja, za komunalno ureditev itd. Torej zopet nove investicije. 
Slovenski plan hoče omogočiti razvoj prav vsem. Imenoval sem Iskro, lahko bi 
imenoval podjetje Slovenijales, ki ima proizvodne in druge objekte tudi po 
vaseh. Lahko bi imenoval še veletrgovinska podjetja Prehrano, Metalko itd. 
Tudi ta se decentralizirajo in prihajajo v kraje, kjer je precej za delo sposobnih 
ljudi, jih zaposlijo na delovnih mestih, ustvarjenih z manjšo investicijo.« 
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Naj citiram še zaključni del takratnih izvajanj: »Ce hočemo res doseči 
stabilizacijo, potem moramo upoštevati vse činitelje, ki prispevajo k stabilizaciji, 
oziroma jo ne rušijo.« Se en argument bi navedel: sto let stara dobra navada 
našega kmeta je, da varčuje in da vlaga svoje prihranke v kreditne banke in 
hranilnice. To stoletno navado ima še danes in vi veste, da se vložena sredstva 
zelo koristno porabljajo in tudi zaupanje v banke je veliko. Od začetka reforme 
leta 1965 je naša država devalvirala dinar za 23 %> in v istem odstotku je dala 
odškodnino tudi varčevalcem, ki so kmalu vložili nove milijarde v banke. 

Tovariši, če bomo z dinarjem ponekod tako razmetavali kot se razmetava 
sedaj, izvzemam Slovenijo, potem bo to zaupanje izigrano. Videli boste, da se 
bo marsikdo zatekel k špekulaciji z izgovorom, če lahko špekulira etatist, lahko 
špekulirata tudi proizvajalec-samoupravljalec.« Konec citata. 

Tovariš Grličkov se je 8. junija 1970 skliceval na inflacijske pojave v drugih 
državah, ki negativno vplivajo tudi na naša gospodarska gibanja. Res je, da 
so inflacijski pojavi tudi drugod, kar ugotavlja tudi današnje delo v članku 
»Inflacijski pojavi«. Kolikor smo upravičeni, da se nanje sklicujemo tako 
vztrajno, je vprašanje, ki ga moramo razčistiti. Leta 1965 smo devalvirali dinar 
nominalno za 23 %», dejansko celo za več, zato smo lahko povsem upravičeno 
računali, da bomo kmalu dosegli konvertibilnost toliko prej, ker smo računali z 
reformiranimi, to je s stabilnimi cenami. Cene pa so tudi v »reformskih« oko- 
liščinah hitro naraščale, pri nas hitreje kot v deželah s konvertibilno valuto. 
Tako smo se od namena, da bi dosegli konvertibilnost dinarja, vse bolj od- 
daljevali, čeprav je tudi dolar izgubil nekaj na svoji plačilni vrednosti. Eko- 
nomski položaj nas je prisilil, da smo že dve leti po reformi, to je že leta 1967, 
povečali izvozne premije od 6 na 12%. 2e po enem letu, to je bilo leta 1968,' 
je sledilo povečanje od 12 na 17®/o, v sredini letošnjega leta pa smo izvozne 
premije in vračanje carin povečali še za 5 %. Čeprav smo skušali doseči večji 
izvoz, se nam ni posrečilo izenačiti zunanjetrgovinske bilance. Da bi zmanjšali 
uvoz, smo se končno odlpčili za 50% obvezni depozit, ki smo ga zaradi težav, 
ki so nastale, medtem že zmanjšali za 20'%. V kratkem bo sledilo zmanjšanje še 
za 10 nadaljnjih odstotkov, da ne bi imeli več tolikšnih težav z nelikvidnostjo. 
Do ukrepa o depozitu, ne glede na to, ali je bil sploh upravičen, je prišlo veliko 
prepozno, saj se je začela ekspanzija uvoza že v letošnjem aprilu, ko so se 
pojavile prve vesti o devalvaciji. V letošnjem aprilu je bil uvoz že za 28 % 
večji od aprila v lanskem letu, v maju pa že za 122'%, v juniju za 149%, v 
juliju se je uvoz povečal kar za 173«/», avgusta je bil večji za 147 %, septembra 
138 %>, oktobra pa je bil za 157% večji kot v ustreznem mesecu minulega leta. 
To dokazuje, da pri naši ekonomski nedisciplini ne uspevamo rešiti problemov, 
ki so se nabrali s slabim gospodarjenjem v času reforme, oziroma si jih nako- 
pavamo kar sproti, saj jutri ne velja več to, o čemer smo se danes dogovorili. 

Ko izjavljam, da podpiram predlog ekonomske politike in izhodišča za zbi- 
ranje ter porabo sredstev za kritje splošno družbenih potreb za leto 1971, se 
hkrati sprašujem, zakaj mora naša republika v enaki meri, če ne celo še v 
večji kot nekatere druge, ki niso disciplinirano izvajale reforme, krčiti mini- 
malni program, ki si ga je postavila glede modernizacije in rekonstrukcije 
gospodarstva, glede cest in podobno. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima poslanec Rado Pušenjak. 
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Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši! Izkušnje gospodarske reforme 
iz leta 1965 nas silijo, da pričnemo izvajati stabilizacijske ukrepe v naslednjem 
letu z odločnejšimi merami kot pred petimi leti. Zelo velika in neodpustljiva 
napaka je bila takrat storjena s tem, da je reforma pustila nagrajevanje ob 
strani. Kje so bili takrat znanstveniki ekonomskih ved, da niso dvignili svojega 
glasu? V letošnjih 9 mesecih so narasli osebni dohodki v gospodarstvu nasproti 
istemu razdobju lani za 21 '°/oi, dočim bazira predlog ekonomske politike na 
porastu letošnjega leta, to je za 20®/o. Situacija konec leta bo torej slabša 
kot predvidevamo. Ne morem se strinjati s tem, da se planira stopnja rasti mini- 
malnega osebnega dohodka v 1971. letu 15 %>, kljub temu, da bo šla realizacija 
precej nad 15 o/o. To nam dokazujejo dosedanje izkušnje pri rasti družbenega 
proizvoda le za 6,5 %>, kar bo prispevalo k povečanju inflacije za 9fl/». To je 
pretirana stopnja inflacije, čeprav se moramo zavedati, da se inflacije prek 
noči v celoti zavreti ne da. Ena od temeljnih nalog je napraviti red na področju 
nagrajevanja delavcev ne samo v gospodarstvu, temveč tudi v družbenih služ- 
bah in državni upravi. Toda že dve in pol leti se bori nekaj poslancev v tem 
zboru za sprejem zakona o delitvi osebnega dohodka. Tega zakona še nimamo 
zaradi tega, ker ljudje z visokimi dohodki za ta zakon niso zainteresirani; 
znali so pač posredovati razne mere. do katerih dosedaj še ni prišlo. Bojim se, 
da bo dogovarjanje tako dolgo obvezno, da bo treba še nekaj let za izvajanje 
sprejetega zakona. Cas zahteva hitre in energične ukrepe. To pričakujejo od 
nas volivci, ki jim že preseda sedanja anarhija na področju nagrajevanja, in ki 
jim je že dovolj tudi izkoriščanja. Volivci s takim gledanjem predstavljajo 
sigurno večino. Predlagam, da predloži izvršni svet skupščini predlog za sprejem 
prehodnih ukrepov na področju nagrajevanja, ki naj bi stopili v veljavo 
1. 1. 1971. 

Nadalje predlagam, da začne izvršni svet proučevati in nato čimprej uskla- 
diti osebne dohodke zaposlenih delavcev v družbenih službah in v državni 
upravi. Kot je bilo možno uskladiti osebne dohodke v šolstvu, tako bi lahko 
uredili to vprašanje tudi na drugih področjih družbenih služb. Še bolj kot 
rastejo osebni dohodki v gospodarstvu, rastejo tudi drugi prejemki. V letošnjih 
devetih mesecih so porasle dnevnice in terenski dodatki kar za 23%, torej za 
7'% več kot osebni dohodki. Ti neobdavčeni izdatki so znašali — že nad 50 mili- 
jard starih dinarjev. To je 10 °/o izplačanih osebnih dohodkov. 

Toliko tarnamo, kako bo z gospodarstvom, vendar v mnogih primerih ne 
pomenijo ti izdatki le sredstva za pokrivanje stroškov, temveč zelo, zelo po- 
membne dodatne osebne dohodke. Ce že govorimo o stabilizaciji, potem bi bilo 
treba tiste dele osebnih dohodkov, ki presegajo dejanske stroške, vsekakor 
primerno obdavčiti. Isto velja to tudi za kilometrino, ki znaša marsikje že nad 
120 starih din za kilometer. Koliko znaša kilometrina v letošnjih devetih me- 
secih, se žal, glede na novo spremembo v kontnem planu, ne da ugotoviti. 

Upam, da so merodajni dejavniki proučili res tozadevni material in zato bi 
bilo pričakovati,'da bodo konceptom sledili tudi primerni ukrepi. V materialu 
iz meseca avgusta smo lahko videli veliko število primerov, ki kažejo, da imajo 
nekateri že nad 2 milijona starih dinarjev mesečnega dohodka iz raznih virov. 
Kdo naj torej nosi breme stabilizacije? Mislim, da bi bilo krivično zahtevati, 
da prevzamejo večji del bremena tisti, ki so imeli od inflacije največ koristi. 
To so bogate delovne organizacije in ljudje z visokimi dohodki. Skromen človek 
je imel od inflacije le škodo. Glede na vse to se ne morem strinjati, da bi 
dali že zopet nove olajšave ljudem, ki imajo skupni osebni dohodek nad 
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20 000 din na leto. Ze dosedaj je bil prispevek le simboličen, razen pri zelo 
visokih osebnih dohodkih ter je znašal le približno 1 fl/o od skupnega dohodka 
davčnih zavezancev. Ker imamo bogata in revna podjetja in tudi bogate in 
revne občane, zahteva situacija večje spremembe na področju prispevkov in 
davkov. Žal ni bil izpeljan sklep naše skupščine, na podlagi katerega naj bi 
bili do letošnjih jesenskih mesecev predloženi predlogi za spremembe. Ker se 
računa, da se prenese v Italijo in Avstrijo na leto približno 8 milijard starih 
dinarjev slovenskega denarja, bi bilo treba že zaradi tega kot tudi iz drugih 
ekonomskih in socialnih razlogov razmisliti o zmanjšanju družbenega davka ter 
poiskati kritje iz drugih virov. Treba bi bilo prilagoditi ostanek posojil za 
gradnjo stanovanjskih hiš sedanji vrednosti. Najmanj, kar bi bilo treba storiti 
na tem področju, je, da bi morali bistveno skrajšati odplačilne roke za stara 
stanovanjska posojila. 

Ne morem se strinjati s tem, da bi znižali prispevno stopnjo za invalidsko- 
pokojninsko zavarovanje v letu 1971, ker bi s tem prizadeli socialno najslabši 
del prebivalstva, ki prav gotovo ni zakrivil inflacije. Poiščimo raje druge 
vrste obdavčitev kot na primer prekomernih dnevnic, kilometrin in podobno 
ter obdržimo sedanjo obdavčitev skupnega osebnega dohodka nad 20 000 letno. 
Ker nimamo samo revna, temveč tudi bogata podjetja, se ne strinjam s tem, 
da bi vračali letošnji proračunski presežek gospodarskim organizacijam. Omenil 
bi le to, da bi s tem presežkom prišlo 160 N din na zaposlenega. Ker pa bi se 
ta v največjih primerih izplačal v obliki osebnega dohodka, kar gotovo ni naš 
interes, bi ta presežek znašal na mesečni osebni dohodek 1000 din le 50 din, 
kar ni dovolj niti za silvestrovanje. Predlagam, da uporabimo ta presežek kot 
pomoč za rekonstrukcijo bolnišnic, s čimer bi zelo ustregli večini prebivalstva, 
ter za vodni sklad SR Slovenije, ki je zaradi inflacije in prenizkih dnevnih 
sredstev v velikem zaostanku. Tudi domovi za onemogle so v vseh občinah v 
poraznem stanju. 

Predsednik Miran Goslar: Polde Maček ima besedo. 

Polde Maček: Tovariši in tovarišice. Odbor za finance in proračun 
in odbor za proizvodnjo ter blagovni promet sta na skupni seji obravnavala 
predlog ekonomske politike in izhodišč za zbiranje in porabo sredstev za kritje 
splošnih družbenih potreb za leto 1971. V načelu sta odbora podprla predlog 
izvršnega sveta. Ocenila sta, da je predlog ekonomske politke izvršnega sveta 
glede na že znane ukrepe in ukrepe, ki jih bosta sprejela zvezni izvršni svet 
in zvezna skupščina ob sodelovanju republik, dovolj realen in da so predlagana 
izhodišča resen korak k stabilizaciji. Naslednje obdobje bo zahtevalo od fede- 
racije, republik, občin in delovnih organizacij nove rešitve, več pripravljenosti 
za dosego sporazumov, še predvsem pa dosledno spoštovanje in zavzetost za 
strogo uresničevanje stabilizacijske politke. 

Odbora sta ugotovila, da je danes položaj težji kot je bil pred letom dni. 
Zato je skrajni čas, da zaustavimo sedanji trend razvoja. Priporočamo in zahte- 
vamo, da je treba stvari hitreje reševati kot smo delali doslej in da morajo 
biti v te napore vključeni vsi dejavniki, če želimo stvari spremeniti in doseči 
optimalno rast gospodarstva v stabilnih pogojih in razvoju, v okviru naših 
realnih možnosti, prilagoditi obseg stabilne splošne porabe. 

Odbora se ne le strinjata, marveč tudi želita, da se pospeši sprejem ukrepov 
za razbremenitev federacije tistih pristojnosti in funkcij, ki se lahko brez škode 
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za naš nadaljnji socialistični razvoj prenesejo na republike. Stabilizacija ni 
odvisna od besed, marveč tudi od konkretnih ukrepov, ki bodo naložili repu- 
blikam večjo odgovornost za delo na področjih, ki naj se prilagodijo in urejajo 
v specifičnih pogojih in potrebah republik. 

Po mnenju odborov lahko le največja pristojnost republik občin in tudi 
delovnih organizacij prispeva tudi k večji odgovornosti in ne obratno. Odbora 
sta ugotovila, da povzroča delitev osebnih dohodkov še vedno politične, eko- 
nomske in kadrovske probleme in da je zaradi tega treba nujno uveljaviti 
dosledno delitev po delu. Zato nalagata pristojnim dejavnikom pospešen sprejem 
predpisov ali dogovorov, da se prepreči prisvajanje za nedelo in preprečijo 
anomalije, ki povzročajo politične in socialne probleme v naši družbi. 

Ob tem sta odbora tudi obravnavala katalog II. Zanj moram reči, da je 
večina mnenja, da ta katalog ni realna podlaga za kakršnokoli sklicevanje na 
take ali drugačne osebne dohodke. Dokler temelji katalog na nerealnih osebnih 
dohodkih, oziroma na anomalijah, toliko časa tudi po mojem mnenju ni realno 
izhodišče za formiranje osebnih dohodkov. 

Glede politike prispevkov in davkov sta odbora izrazila zaskrbljenost za- 
radi počasnega razreševanja nekaterih že večkrat predlaganih sprememb. Ven- 
dar sta ocenila, da bodo bistvene spremembe možne, ko se bodo regulirali 
odnosi na relaciji federacija—republika in ko se reši sistem financiranja naših 
skupnih obveznosti do federacije. Večina podpira sistem kotizacije. 

Odbora sta imela pripombe in posamezna mnenja, da ne bi bilo treba 
spreminjati višine neobdavčenega dela, niti lestvice pri obdavčitvi skupnega 
dohodka občanov. 

Dalje se odbora strinjata s progresivnim obdavčenjem skladov skupne 
porabe po namembnosti potrošnje. Predlagata, da se ne obdavči tisti del 
skladov skupne porabe, ki slone na osnovi družbenega dogovora v občinah in 
so namenjeni za potrebe otroškega varstva, šolstva, kulture in telesne kulture. 
Ta predlog je v skladu z resolucijami in priporočili, ki jih že vrsto let sprejema 
prav ta skupščina. To bi bil po mnenju odbora tudi dokaz, da sklada skupne 
porabe ne izločamo le iz fiskalnih razlogov in da podpiramo predlog za 
progresivno obdavčenje vseh drugih tako imenovanih sumljivih izdatkov. 

Odbora podpirata tudi predlog, da se vsi viški, oziroma presežki proračunov 
in skladov imobilizirajo in se v primernih oblikah namensko vrnejo gospo- 
darstvu. Temu se ne bi smel izogniti nihče, če želimo doseči doslednost in 
konkretno razbremenitev gospodarstva. Pri dosedanji praksi ni bilo vedno 
doslednosti in so se vedno našle izjeme, katerim smo naklonjeni več ali manj 
vsi. 

Po mojem mnenju velja to tudi za vse tiste družbene in politične organi- 
zacije, ki na tak ali drugačen način prejemajo take ali drugačne dohodke. 

Menimo, da je naša miselnost bolj naklonjena potrošnji kot varčevanju 
in ni slučaj, da se zelo hitro in zavzeto potegujemo za širjenje takih ali dru- 
gačnih pravic, da smo zelo zavzeti za take ali drugačne sanacije, da se primer- 
jamo z razvitejšimi družbami in da bi bili radi pred njimi. Mnogo premalo 
analiziramo naš sedanji položaj iz naše realne materialne možnosti in premalo 
se zavedamo, da smo šele srednje razvita družba z nekaj 100 $ narodnega 
dohodka na prebivalca. Vse te naše želje in potrebe pritiskajo na gospodarstvo, 
ki ga zakoni obremenjujejo vsi od vrha navzdol. Zanimivo je, da smo z 
besedami vsi za razbremenitev. Zato bo tudi sedanja inflacija besed o raz- 
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bremenitvi ostala le na papirju, če naših želja tudi konkretno in na vsakem 
koraku ne bomo uskladili z materialnimi možnostmi. 

Odbora nista naklonjena povečanju stroškov in sanacij v zdravstvenem 
zavarovanju, ker smo z zakonom, ki je bil sprejet, nujno sprejeli tudi posledice, 
ki se odražajo v zahtevi po povečani prispevni stopnji. Zato naj skupščina to 
razreši in se neposredno sooči s problemom nove obremenitve gospodarstva. 
Ta problem je zelo prisoten in zato zasluži več besed in več razmišljanja. 

Zahtevo republiške izobraževalne skupnosti, ki zahteva 30 °/o oziroma 32 %> 
več sredstev kot v letu 1970 — torej prav toliko kot pred letom ob uspešni 
sanaciji — odbora nista podprla. Podpirata predlog izvršnega sveta in menita, 
da je povečanje za 16 % povsem zadostno. 

Odbora sta poslušala tudi predstavnika republiške izobraževalne skupnosti 
in menila, da je zahteva po povečanju sredstev premalo utemeljena. Obrazložena 
je bila namreč z istimi besedami kot pred letom dni pred sanacijo, ni pa bil 
odbor seznanjen z napori, ki naj bi bili usmerjeni v odpravo tistih pomanj- 
kljivosti tudi na tem področju, o katerih so tekle razprave pred sanacijo in s 
katerimi bi morali hitreje reševati vse probleme tega področja. 

Po mnenju odborov so bih s sanacijo v preteklem letu odpravljeni bistveni 
materialni problemi na tem področju in dana je bila možnost, da se začne na 
tem področju gospodariti v okviru realno povečanih materialnih možnosti naše 
družbe. Odbora se zavedata, da je naložba na tem področju naša dolgoročna 
gospodarska politika, da se plačujejo opravljen obseg dela, program in kvaliteta 
dela v okviru materialnih možnosti in stabilizacijskih ukrepov, ki naj veljajo za 
vse ali za nikogar. 

Odbora se zavzemata za' sprejem variante, ki predvideva odstop 0,5 °/o 
prispevne stopnje republiškega prometnega davka in republiškega prispevka 
od avtorskih honorarjev v korist temeljne kulturne skupnosti. To bi dalo večje 
možnosti, da se zagotovi ob ustanavljanju kulturnih skupnosti tudi primerna 
materialna osnova. 

Danih je bilo še nekaj pripomb k predlaganemu predlogu ekonomske poli- 
tike in izhodišč za zbiranje ter porabo sredstev za splošne družbene potrebe. 
Te pripombe so razvidne iz priloženega materiala, ki ste jih prejeli pred sejo. 

Naj končam: predlagani dokumenti so doživeli podporo vseh članov odborov 
in želimo, da bi tako podporo doživeli tudi vsi nadaljnji ukrepi, ki vodijo k 
stabilizaciji. Želimo, da bi na tako podporo naleteli tudi v tej skupščini in pri 
vseh, ki želijo, da se stvari spremenijo in stečejo po poti, ki jo trasiramo. Zato 
naj bi vsak na svojem področju podredil politiko financiranja splošno-družbenih 
potreb osnovnemu smotru stabilizacije in nadaljevanju družbene in gospodarske 
reforme. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala. Besedo ima tovarišica Vida Kastrin. 

Vida Kastrin : Spomnila bi vas rada samo na nekaj političnih dejstev, 
ki jih sicer že vsi poznamo, vendar jih čestokrat radi pozabljamo. 

Vsa naša družba je sestavni del več sfer in sicer gospodarstva, vzgoje, 
zdravstva, kulture in podobno. Ena sfera brez druge ne more živeti. Zdi se mi, 
da je vsa naša družba kot ena velika družina, ki ima svojega očeta' in ta jo je 
dolžan preskrbovati. Ce ta oče dobro gospodari, če misli na svojo družino, bo 
skrbel za vse njene člane in ne samo za sebe. Prav tako je tudi pri nas. Mi 
vseskozi ločujemo na eni strani gospodarsko in na drugi strani potrošno sfero. 
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Govorimo o preobremenitvi gospodarstva. Danes smo že slišali, da je treba 
gospodarstvo rešiti teh obremenitev. Nujno mu je treba dajati sredstva, da se 
bo obnavljalo, samo pa lahko troši neodgovorno tista sredstva, ki jih je zaslužilo 
ali s svojim delom, ali zaradi konjunkture. 

Našo družbeno ureditev smo si morali težko priboriti. Zato, ker smo si jo 
priborili, je naša generacija ne samo dolžna obdržati tako družbeno ureditev, 
marveč jo razvijati še vnaprej. Tega nismo dolžni samo pred malim slovenskim 
narodom, marveč pred vsem svetom, ki hoče iti na pot socializma, ali pa bo 
šele jutri spoznal, da mora na to pot. 

Tovariši, mi smo na velikem prepihu. Slovenija je prva, ki je na tem 
velikem prepihu, v katerega se zaletavajo vse tuje sile. Spoznati moramo, da ni 
dovolj gospodarstvu dajati strokovnih kadrov, da ni dovolj, da bodo strokovno 
usposobljeni ljudje služili zdravstvu, marveč moramo gospodarstvu dajati ljudi, 
ki bodo ne samo danes, temveč tudi jutri razvijali naše samoupravne odnose 
in krepili socialistično družbo. 

Mi opažamo ne samo v zadnjem času, marveč vsak dan bolj okrepljeno 
skrb tujih elementov za vzgojo naših otrok. Prej sem že rekla, da ne potrebuje 
naše gospodarstvo in naša družba samo strokovnih kadrov, marveč tudi za- 
vestne ljudi, kar se ne da urediti z nobenim zakonom. Lahko usmerjamo 
gospodarstvo z zakonom, lahko tudi izvajamo sankcije, ne moremo pa z zakonom 
in sankcijami usmerjati zavesti in ljubezni. Zato je treba tudi počasi vzgajati 
in ne šele z učnimi načrti, marveč začeti že pri najmanjšem otroku. Tu pa 
moramo skrbeti za vzgojo in za varstvo otrok, od katerega ima koristi tudi 
gospodarstvo. Tista mati, ki bo brez skrbi, da otroka ne bo povozilo, da ne bo 
otrok hiše zažgal, bo mnogo bolje delala in več doprinašala. Delavec v gospo- 
darstvu zgublja mnogo ur, ko sedi v čakalnicah ambulant in čaka. Ni problem 
samo to, marveč tudi to, da izobražujemo zdravnike z družbenimi sredstvi in ko 
so končali študij, odhajajo v tujino. 

Zaradi tega smo d«lžni za vsa ta področja dajati tudi sredstva. V Ljubljani 
imamo mnogo primerov, da naši otroci niso samo na cesti, marveč jih danes 
organizirano vzgaja kler tako najmanjše kot tudi šoloobvezne. Imamo organi- 
zirano varstvo za šoloobvezne otroke, nimamo pa tudi popoldanskega varstva, 
ko ti otroci niso v šoli. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Marjan Jenko. 

Marjan Jenko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V predlogu ekonomske politike je pod rubriko »Politika prispevkov in davkov« 
na 8. strani med drugim zapisano »Izredna politična in materialna škoda, ki 
jo povzročajo neupravičene in neobdavčene bogatitve in drugi podobni družbeno 
negativni pojavi, resno opozarjajo in najodločneje terjajo doslednejšo davčno 
politiko. Potrebno je poostriti ekonomske sankcije za davčne utaje in neob- 
davčeno doseganje dohodkov, ki sicer podlegajo davčni obremenitvi«. 

V celoti se strinjam s tem stališčem in odločno podpiram izraženo težnjo, 
da se zaostri davčna politika na vseh njenih področjih, predvsem pa zaostri 
do res skrajnih konsekvenc v zvezi z davčnimi utajami. Prav o davčnih utajah 
želim spregovoriti v svoji razpravi. 

Tako kot je tu zapisano in podobno smo sicer že večkrat zapisali. Skoraj bi 
rekel, da vsako leto. Naložili smo naloge vsem političnim in upravnim organom 
in jih opozorili na zaostritev. Kolikor lahko sklepam iz znanih podatkov, je 
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zaostritev na tem področju ostala bolj ali manj na papirju. To bom potem 
ilustriral s številkami. 

Lahko rečem, da se strinjam z nekaterimi, ki trdijo, da je to lahko napisati, 
težje pa uresničiti. Utaja je utaja in je ni tako lahko odkriti. Mislim, da je 
zaostritev na tem področju možna, uspešna in učinkovita le, če davčne utaje 
sproti pravočasno odkrivamo in je to stalni element v izvajanju davčne politike; 
kampanjske akcije v tej smeri niso uspešne. Res pa je, da odkrivanje utajenega 
dohodka zahteva zelo dobro organizirano davčno službo, sposobne kadre in 
hiter upravni in sodni postopek. Po mojem mnenju pa vse to pri nas močno 
šepa. V dosedanji praksi postopek v zvezi z utajo ni dal pričakovanih rezultatov. 

Mislim, da se moramo z zaostreno davčno politiko, predvsem v zvezi z 
davčnimi utajami, res vsi strinjati in jo v našem poslanskem delovanju v bazi 
vsestransko podpirati. Zakaj? Zavedati se namreč moramo, da predstavlja 
v našem sistemu obdavčenja dohodkov občanov davčna utaja kot možnost 
naknadnega obdavčenja nenapovedanega dohodka pomemben družbeno-politični 
ukrep in da je v zvezi z utajo danes med občani največ upravičenih kritik in 
resničnega ogorčenja zaradi neupravičenega bogatenja nekaterih — podčrtano 
»nekaterih« — davčnih zavezancev. Menim, da bomo morali v zvezi z bodočimi 
napori za stabilizacijo našega gospodarstva in naše gospodarske politike tudi 
to področje v bodoče začeti bolj organizirano urejati. 

Temeljni zakon o prispevkih in davkih občanov je predvidel poseben 
postopek za naknadno davčno odmero, če je podan sum davčne utaje. Gre 
torej za ugotavljanje izvora premoženja občanov. Kakšno pa je v tem pogledu 
stanje pri nas v Sloveniji? 

Po podatkih, ki sem jih zbral, za katere pa ne morem dati roke v ogenj, 
potrdi ali zavrne jih lahko samo sekretariat za finance — smo v času od 1. 1.1968 
do septembra 1969 leta, to je v enem letu in devetih mesecih v vseh slovenskih 
občinah uporabili ta postopek samo 95-krat. Ce pa odbijejn število teh podatkov 
v občini Cerknica, ki jih je sama imela 49, potem v tem času ne odpade niti 
poprečno po en postopek na posamezno drugo občino. Pri tem pa je treba 
dodati, da niti en postopek naknadnega ugotavljanja dohodka še ni končan. 
Take podatke imam jaz; tovariš sekretar pa je tam in me bo lahko demantiral. 
Če pri tem upoštevamo, da občina Cerknica še zdaleč ni pomembna glede na 
število davčnih zavezancev, to tembolj kaže na porazno stanje glede uporabe 
tega ukrepa oziroma upoštevanja zahteve po zaostritvi, ki jo iz leta v leto 
ponavljamo. 

Ce naredim iz tega kratkega podatka zaključek, lahko rečem, da pri nas 
oziroma v naši vsakodnevni davčni politiki praktično ne odkrivamo davčnih 
utaj. Ne verjamem, da jih ni; pač pa sem prepričan, da jih je mnogo. Da ne 
govorim o tem, kako nastopajo v takih primerih v drugih državah in kaj tam 
pomeni za davčnega zavezanca odkritje davčne utaje! Običajno to pomeni 
skoraj materialni krah oziroma eksistenčni polom. Pri nas v Sloveniji in Jugo- 
slaviji pa tega praktično ne poznamo, 

Res je, da je celoten postopek ugotavljanja porekla premoženja zaradi 
ugotovitve neobdavčenih dohodkov težak in zelo zapleten posel tudi s stro- 
kovnega vidika. Zato pa ta kompliciranost in težavnost postopka zahteva večjo 
strokovnost in večjo iznajdljivost, terja več doslednosti z odločnim odbijanjem 
kakršnihkoli subjektivnih vplivov, zahteva veliko naporov, hkrati pa tudi do- 
ločeno opreznost in taktnost pri vodenju postopka. Vodenje postopka mora biti 
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sistematično. Borba proti temu pojavu mora biti stalno odločna in razumna. 
Treba je iskati in odkrivati posamezne — podčrtavam: »posamezne« — izrazite 
primere utaje, in sicer pri tistih davčnih zavezancih, ki so si nakopičili ogromno 
premoženja in imajo zelo visok standard, kar je največkrat rezultat utaje 
dohodka od raznih spekulativnih ali posredniških poslov. 

Po mojem mnenju bo mogoče doseči večjo uspešnost in učinkovitost pri 
odkrivanju teh negativnih pojavov, ki so — ponovno podčrtavam — povod za 
najostrejše stalne kritike naše davčne politike in davčnih organov, le z našo 
pomočjo občinskim davčnim organom. Ne smemo dopustiti, da bi bili ti organi 
osamljeni v boju proti tistim davčnim zavezancem, ki svojih družbenih ob- 
veznosti ne izpolnjujejo tako kot disciplinirani občani. Zakon namreč daje 
pravico uvedbe takega postopka vsem organom skupščin družbeno-političnih 
skupnosti, organom za družbeno nadzorstvo in organom javnega tožilstva. 
Radoveden sem, če je razen davčnih organov še kakšen drug organ uvedel 
tak postopek. Dvomim, če je bil razen v omenjenih skromnih 95 primerih, 
ko je uvedla postopek davčna služba, uveden še kakšen drug postopek. Zaradi 
tega menim, da je treba pomagati davčnim upravam. 

Menim, da bi moral sekretariat za finance dajati občinam oziroma občinskim 
davčnim službam še več pomoči s strokovnimi nasveti ali celo nuditi neposredno 
pomoč pri obravnavanju posameznih primerov. Mogoče bi bilo tudi prav, da bi 
izdelali potrebno metodologijo postopka. To je stvar strokovne ocene, strokovne 
opredelitve in strokovnega zaključka. 

Nenehno je treba to službo strokovno in kadrovsko utrjevati in dobro — 
podčrtavam —• nagrajevati, ker sicer ne bomo dobili ljudi za delo v davčni 
službi. Po podatkih, ki jih imamo, je videti, da ta služba ne raste. Čeprav smo 
sprejeli zakon, stimulacija za nagrajevanje delavcev na tem področju ni za- 
dostna, zaradi česar davčna služba ponekod že nazaduje. 

Po mojem mnenju bi bila pomembna tudi družbeno-politična pomoč tem 
službam pri odkrivanju davčnih utaj. Politični dejavniki ne smejo ovirati dela 
davčnih služb pri ugotavljanju premoženja, temveč morajo nuditi vso politično 
pomoč pri odkrivanju nezasluženo pridobljenega premoženja. 

Naj še dodam, da bi morali biti sodni postopki v teh zadevah hitri in bi 
jim pri reševanju morali dajati prednost. Gre namreč za hitro odkrivanje in za 
hiter nadaljnji postopek; sicer ne more biti učinkovit. To je tudi smisel tega 
instituta v temeljnem zakonu. 

Končno bi morda bilo prav, da bi sekretariat za finance pripravil poročilo 
o problematiki tega področja, v katerem bi prikazal, kako so se v preteklih letih 
izvajali navedeni davčni ukrepi. 

To poročilo naj bi obravnavali pristojni odbori, ki bi tudi odločili, če je 
o tem umestno širše razpravljanje. Mislim, da je to treba storiti tudi zaradi 
tega, ker vse to predstavlja pomemben družbeni in politični aspekt naše davčne 
politike. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Gregor Klančnik! 

Gregor Klančnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Zdi se mi, da gre pravzaprav za reprizo lanskoletne razprave ob sprejemanju 
predloga ekonomske politike za naslednje leto. Pravzaprav razpravljamo skoraj 
popolnoma tako kot takrat, le s to razliko, da je zvezni izvršni svet — seveda 
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po konferenci zveze komunistov, ki je bila pet minut pred 12. uro — vendar 
smelo pristopil k stabilizaciji našega gospodarstva. 

Sedaj se nahajamo pred vstopom v leto 1971, ki naj bo prehodno leto za 
stabilizacijo, težko pa je iz dokumentov, ki so pred nami, sklepati, da želimo 
v tem letu že doseči nekaj na področju stabilizacije. Mislim, da smo kljub temu, 
da vsak dan v časopisu pišemo o požaru inflacije v svetu, glede inflacije 
vendarle prvi na svetu. Mislim, da je malo držav, v katerih so, kot pri nas, 
povečali proizvodnjo za 8,5 %, osebne dohodke pa za 20 %. Za naslednje leto 
pa v naši republiki spet predvidevamo za 6,5 fl/o povečano proizvodnjo in za 
15 '°/o povečane osebne dohodke. 

Obstaja nevarnost, da bi v prehodnem obdobju in v prvih naletih na 
stabilizacijo delali tudi napake. Sedaj je najvažnejše, da bomo odprli pot 
gasilcem inflacije tako, da odstranimo in porinemo h kraju tiste, ki se na 
inflaciji grejejo. Vsekakor pa ne bi želeli, da bi gasilci ravnali nesistematično, 
ker se sicer lahko zgodi, da bomo z vodo naredili več škode, kot bi jo sicer 
povzročil požar. 

To govorim zaradi tega, ker se ob prvih ukrepih v precejšnji meri to tudi 
dogaja. Namen stabilizacije je brez dvoma okrepiti proizvodnjo reprodukcij- 
skega materiala in verjetno zmanjšati uvoz končnih izdelkov. Vendar v prvem 
naletu tega nismo dosegli. V ilustracijo navajam stanje, v katerem so se 
znašle železarne v Sloveniji. Te so prav sedaj po prvih stabilizacijskih ukrepih 
postale popolnoma nelikvidne in nimajo nobene možnosti, da se oskrbijo 
z reprodukcijskim materialom. Najkasneje čez en mesec jim grozi ustavitev 
dela, ki bi lahko trajala najmanj en mesec. Pri tem ne mislim na sredstva 
za osebne dohodke — v tem pogledu se še vedno najdejo rešitve — kritična je 
oskrba z reprodukcijskim materialom. Razlog je seveda v nelikvidnosti, medtem 
ko smo po prvem polletju že dosegli določen napredek na področju likvidacije 
in so se naše terjatve nasproti kupcem od začetka leta znižale od 330 milijonov 
na 311 milijonov, so se do konca novembra zopet dvignile in to na 420 milijonov 
dinarjev. To pomeni, da so sredstva pokopana pri kupcih, nimamo pa prav 
nobene moči in nobene možnosti, da bi ta problem rešili. Tako povsem nemočni 
čakamo na ustavitev proizvodnje, katere ne moremo preprečiti. Obračamo se 
na banke, ki so nam vedno šle na pomoč, vendar so tu ostale same brez moči, 
da rešijo tako zapleten problem. Ce hočemo, na primer, uvoziti staro železo, 
ga je treba pravočasno plačati, poleg tega je po novejših predpisih treba dati 
tudi polog. Vse to seveda pomeni, da mine veliko časa, preden končno prispe 
naročeno blago in ga je mogoče uporabiti za proizvodnjo jekla. 

Kaj naj pri tem napravimo? Se med zasedanjem konference Zveze ko- 
munistov Jugoslavije smo lahko opazovali, da eno delamo, drugo govorimo, 
kaj se v praksi dogaja in na kakšni stopnji je naša zavest ne glede na 
strankarsko pripadnost. Na veliko so se v psihozi zamrznitve dohodkov spraz- 
njevale blagajne podjetij, ustanov in bančni trezorji. Ta denar je seveda izginil; 
predvsem pa za nas, ki delujemo na področju reprodukcijskega materiala, ker 
smo zadnji v verigi medsebojnega poravnavanja računov. Ta denar se je upo- 
rabil predvsem za obvezne pologe za uvoz različnega blaga. Sami veste, da je 
v zvezi s temi ukrepi najbolj narastel uvoz končnih izdelkov, ne pa reproduk- 
cijskega materiala, kajti tisti proizvajalci reprodukcijskega materiala, ki za 
lastno proizvodnjo potrebujejo določeni reprodukcijski material, nimajo sred- 
stev, da bi si lahko nabavili nove reprodukcijske materiale iz uvoza. 



21. seja 31 

V takem položaju se nahajamo sedaj, ko sprejemamo predlog ekonomske 
politike za naslednje leto. To je vsekakor neprijetno in trdim, da bo res precej 
škode napravljene pri takem gašenju inflacije. 

Verjetno nismo dovolj dosledni. Popolnoma sem prepričan, da stabilizacije 
ne moremo doseči tako, da ne bo nihče prizadet. Prepričan sem, da bomo 
izgubili nekateri več, drugi manj, pa si vendar vsi prizadevamo, da sami ne bi 
nič izgubili, temveč bi izgubili vsi drugi. Verjetno tako stabilizacije ne bomo 
dosegli. Običajno se izgovarjamo samo na federacijo, verjetno pa smo grešniki 
tudi tu v republiki; in če smo bili kdaj, smo bili najbrž oktobra meseca največji 
grešniki v državi, saj smo bili najbolj dosledni pri izplačevanju dodatnih 
osebnih dohodkov. 

Mislim, da bi si morali za stabilizacijo prizadevati predvsem v obeh smereh, 
v smeri povečanja proizvodnje in v smeri zmanjšanja potrošnje. Enostavno 
povedano: mislim, da bi si morali prizadevati za širjenje grla proizvodnje in za 
oženja žrela potrošnje. To bi moralo biti načelo za naše ravnanje, katerega pa 
se seveda zelo neradi držimo. Vemo, da moramo izravnati proizvodnjo in 
potrošnjo, vendar zelo neradi ukrepamo v tej smeri. Potrošnja zajema tri 
področja: osebno potrošnjo, splošno potrošnjo in investicijsko potrošnjo. Pre- 
pričan sem, da moramo začeti pri osnovi, to je pri osebni potrošnji ali, bolje 
povedano, pri osebnih dohodkih, ki so večji kot pa so materialne možnosti za 
pokrivanje tako velikega denarnega dela prometa. Tega problema bi se morali 
najprej dotakniti. 

Vendar se prav tega problema nihče ne upa dotakniti. Ce podrobneje 
pogledamo zvezne in republiške dokumente, lahko to ugotovimo. V svoji dema- 
gogiji smo prišli že tako daleč, da se nihče nikomur ne upa zameriti. Zato se 
tudi tega najbolj delikatnega problema sedaj, ko govorimo o stabilizaciji našega 
gospodarstva, nihče ne upa resno dotakniti. 

Tovarišica Kastrin je med drugim rekla, da moramo, kadar govorimo o 
potrošnji, govoriti tudi o negospodarski potrošnji v gospodarstvu. Brez dvoma 
to drži. Vendar sem prepričan, da v velikih proizvodnih organizacijah ni mnogo 
takih pojavov. Mislim namreč na nesorazmerja v notranjih razponih in na 
različne ekscese, ki so se dogajali v mesecu oktobru. Zato menim, da bi bili 
sistemi delitve dohodka v velikih delovnih organizacijah lahko dobro izhodišče 
za splošno urejanje problema delitve osebnih dohodkov. Znano je namreč, da 
majhne delovne organizacije, zlasti zunanjetrgovinske, v tem pogledu največ 
grešijo in bi bili proti njim potrebni rigorozni ukrepi. 

Računati na zavest pri urejanju teh vprašanj verjetno nima nobenega 
smisla. Prepričan sem celo, da z zakonom, ki ne bi bil dovolj oster, verjetno ne 
bomo rešili problema. Prepričan pa sem tudi, da je treba spremeniti naš sistem, 
v katerem so vse jugoslovanske strukture zainteresirane samo za povečevanje 
osebnih dohodkov. Vsekakor bo treba v prihodnje zmanjšati dajatve od osebnih 
dohodkov in vpeljati nove, večje dajatve tudi od angažiranja kapitala in 
njegovega oplojevanja oziroma od sredstev. Take spremembe so nujne tudi 
zato, da se da pravi pomen akumulaciji. 

Vsekakor bo treba z ustreznimi predpisi intervenirati na področju osebnih 
dohodkov, pri čemer pa sem prepričan, da bodo nekateri morali nekaj izgubiti 
zato, da bi drugi lahko kaj pridobili. 

Tudi odhajanje naših delavcev v inozemstvo bo vendarle treba kolikor 
mogoče zavreti. Zdaj jih je zunaj že čez 800 000. Tudi na ta način se spreminja 
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struktura zaposlenih v prid tistih, ki niso neposredno udeleženi v proizvodnem 
procesu. Ce se bo odhajanje delavcev v tujino nadaljevalo, se nam lahko zgodi, 
da bomo kmalu imeli že 2 milijona naših delavcev v inozemstvu, pri čemer pa 
se število uradnikov pri nas ne bo nič zmanjšalo, kvečjemu se utegne še 
povečati ne glede na to, ali so v gospodarskih organizacijah ali drugod. Ne 
moremo se le tolažiti, da je ta proces normalen in da se vrši tudi v drugih 
državah, kajti pri nas je zajel tak obseg, da je nanj treba resno opozoriti. 
Ob tem se bomo seveda morali spoprijeti tudi s problemom, kako relativno 
zmanjšati število zaposlenih, ki niso neposredno vključeni v proizvodni proces. 

Predvidevamo, da bomo v naslednjem letu uspeli zaposliti dodatni priliv 
delavcev, pri tem pa v Sloveniji le za 6,5 % povečati proizvodnjo. To bo seveda 
težko doseči, ker hočemo hkrati povečati produktivnost dela. O tem sem 
govoril že v Beogradu na sestanku predsednika izvršnega sveta, Mitje Ribičiča 
z direktorji večjih gospodarskih organizacij. Takrat sem rekel, da imamo pri 
nas tri armade. To omenjam še enkrat zaradi tega, ker so vsi jugoslovanski 
časopisi objavili te moje besede kot da sem odkril Ameriko, čeprav vsi vemo 
za ta problem. Rekel sem namreč, da nimamo samo oborožene armade, ampak 
imamo še armado upokojencev in armado politikov, diplomatov in v admini- 
straciji zaposlenih ljudi. 

O prvi armadi je že govoril tovariš Matičič. Tudi po mojem mnenje bi najbrž 
morali na tem področju vendarle nekaj napraviti — seveda ne v tem domu, 
temveč v zvezni skupščini. Najenostavnejša rešitev — ki so jo drugod že 
sprejeli — je skrajšanje kadrovskega roka. To bi pomenilo večjo zaposlenost v 
neposredni proizvodnji, hkrati pa pocenitev prve armade. Končno, sodobna 
armada ima moderna orožja, ter temu primerne visoko usposobljene vojake — 
profesionalce. Takih vojakov pa seveda ni potrebno toliko kot jih ima sedanja 
klasična armada. Tudi s tem problemom se bo vendarle treba enkrat spoprijeti. 
Prepričan sem namreč, da nobena družbena ureditev ne more obstati, če ni 
sposobna za družbeno reprodukcijo. Čimbolj je sposobna za družbeno repro- 
dukcijo, tem lažje obstane in se razvija. Mi doslej še nismo dosegli take stopnje 
družbene reprodukcije. Zato moramo najprej to doseči in šele potem z vojsko 
varovati naš družbeni sistem. Mislim, da je ta primerjava bolj groba, vendar, 
če Secou Toure kliče ves svet na pomoč, ker ga napada 300 plačancev, to ne 
pcmeni, da so napadalci kakšna ogromna sila, temveč kaže prej na to, da 
njegova država znotraj še ni dovolj utrjena, ne vojaško, temveč predvsem — po 
mojem mnenju, družbenoekonomsko. Zato sem prepričan, da moramo najprej 
rešiti ta problem. Ob tem pa seveda nikakor ne podcenjujem pomena vojaške 
pripravljenosti; skušam le dopovedati, da moramo posvetiti prvenstveno skrb 
razvoju družbene reprodukcije. Ta cilj moramo najprej doseči. Ce pa enako 
varnost lahko dosežemo z manjšim številom vojakov, bi bilo treba skrajšati 
kadrovski rok. 

Drugo armado sestavljajo upokojenci, teh imamo v Sloveniji 170 000 na 
590 000 zaposlenih. Mislim, da je to približno 22 °/o. Ko govorim o tej armadi, 
imam pred očmi njeno številčnost kot pri vsaki drugi armadi. Nikakor nimam 
namena predlagati, da bi na tem področju kaj prihranili z zniževanjem po- 
kojnin, temveč sem nasprotno prepričan, da je sanacija pokojnin možna samo 
tako, da se pokojnine povečajo. Sicer ne morejo nikoli doseči poprečja dohodka 
zaposlenih, vendar pa bi morale biti z njim v določenem stalnem sorazmerju. 
Zaradi inflacije pokojnine ne bi smele zaostajati. Čeprav kratkoročno ne 
moremo narediti kaj drugega kot povečati izdatke, pa moramo dolgoročno 
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narediti več. Mislim, da nobena družba sama sebi ne dela dobre usluge, če po 
vseh mogočih metodah sili ljudi, takrat ko so še kreativno zelo sposobni, da se 
upokojijo. Ker si družba tako le nalaga pretežka bremena, bi bilo treba, po 
mojem mnenju, vendarle dolgoročno tu več napraviti. 

Glede tretje vojske, ki je brez dvoma zelo velika, tu in v inozemstvu, pa je 
seveda najtežje kaj pametnega predlagati, predvsem pa težko kaj doseči. Kaže 
tako; kot da naša samoupravna družba želi, da eden drugega zaposlujemo. 
V proizvodnji skušamo odstraniti posamezne nepotrebne faze in doseči racio- 
nalizacijo zahtevnih tehnoloških postopkov; v mehanizmu naših medsebojnih 
odnosov pa nikakor ne poskušamo doseči nobene racionalizacije. Na tem 
področju nismo dosegli še ničesar, temveč se medsebojno zaposlujemo, iste 
probleme obravnavamo — dostikrat mlatimo prazno slamo — v dveh političnih 
organizacijah, obravnavamo jih tudi na gospodarski zbornici, dokler na koncu 
stvar ne pride v naš drag skupščinski mehanizem. Mislim torej, da imamo na 
tem področju ogromno rezerv, samo ne vem, kdo se bo teh rezerv lotil. 

Tretji problem je investicijska potrošnja. Mislim, da ni rešitev v tem, da 
investicije bistveno zmanjšamo, temveč je potrebna selekcija teh investicij. 
Brez dvoma moramo tudi v stabilizaciji še naprej investirati tam, kjer se širi 
vir dohodka, v modernizacijo proizvodnje in širjenje proizvodnih zmogljivosti. 
Verjetno pa bi bilo treba znatno zmanjšati naložbe v beton, v palače in druge 
zaenkrat nepotrebne objekte. Nam tudi nič ne pomaga, kar sem slišal nedavno 
— če zgradimo lepe univerzitetne stavbe, če notri nimamo ustrezne opreme! 
Verjetno bi bilo pametneje, da bi najprej poskrbeli za dobro opremo in uvedli 
modernejšo metodo izobraževanja, kajti ob sedanjem načinu izobraževanja 
moramo do 26. leta čakati, da dobimo diplomiranega inženirja, nato ga 
pošljemo še k vojakom, v tem času pa se oženi in nato skrbi za svojo družino, 
zaradi česar seveda že v začetku ni tako kreativno sposoben kot bi moral biti. 

Verjetno tudi ne bi smeli ravnati tako selektivno, kot pred 5 leti, ko smo 
po dolgem zavlačevanju in odlašanju ter ob napihovanju nekaterih problemov 
ukinili, po mojem mnenju vendar pametno investicijo, za gazifikacijo Slovenije. 
Pametno že zaradi'tega, ker bi z njo dobili plinsko omrežje, ne glede na to, da 
je temeljila na izkoriščanje nizko kaloričnega premoga. V nepravem času je 
nato prišlo do politične odločitve, da je treba takoj začeti s to investicijo, prav 
tako v nepravem času pa je prišlo do njene ukinitve. S tem je bil povzročen 
splav, ki je škodljiv in drag. Drag zaradi tega, ker sedaj propada ena oprema 
v Velenju, druga pa na morski obali. Menim, da bi že z amortizacijo to škodo 
nadoknadili, če bi to opremo uporabili. Predvsem pa bi bilo za nas koristno, ker 
bi imeli zgrajeno plinsko omrežje. To govorim samo zaradi tega, ker mislim, 
da moramo biti pri zmanjševanju investicij previdni, pametni in preudarni, da 
ne bi s tem povzročili večje škode kot če začeto investicijo dokončamo. 

Naj še dodam, da se ne strinjam s tistimi, ki razglašajo, da je devalvacija 
prvi korak k stabilizaciji. Soglašam s predvidenim vrstnim redom stabilizacijskih 
ukrepov, ker sem prepričan, da je treba izravnati proizvodnjo in potrošnjo. 
Tudi se ne strinjam z razlago, da devalvacija ne bi škodovala delavcu. Razlaga 
je po mojem mnenju enostavna: devalvacija bi prizadela tistega, ki varčuje, ne 
pa tistega, ki živi na tuj račun. Poleg tega bi devalvacija prinesla koristi tistim 
delavcem, ki so v inozemstvu, oškodovala pa tiste, ki so doma. Zato bi deval- 
vacija še pospeševala odhajanje za našo proizvodnjo potrebnih delavcev v 
tujino, čeprav si hkrati prizadevamo, da bi jih obdržali doma. 

3 
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Na koncu naj k trditvam, da smo sedaj znatno bolj bogati, kot smo bili 
1965. leta, ko smo stopili v gospodarsko reformo, lahko rečem samo to, da smo 
bogati toliko, kolikor se~ nam to bogastvo oplaja. Kapital ni več kapital, če se 
neha oplajati, in tudi naše bogastvo ni bogastvo, če se ne bo oplajalo. Zato 
bomo morali bolj skrbeti za oplajanje sredstev. 

Predsednik Miran Gosi ar: Dr. Vojan Rus! 

Dr. Vojan Rus : Spoštovane tovarišice in tovariši. Zdi se mi, da je v 
dokumentu in gradivu, ki smo ga dobili, zelo veliko nejasnosti — morda celo 
več kot v prejšnjih letih — glede osnovnih družbenoekonomskih in družbenih 
razmerij in glede tega, kako bi ta osnovna družbena in družbenoekonomska 
razmerja obvladali in oblikovali. Zdi se mi, da s tem dokumentom nismo 
postali sila, ki bi v pogojih demokratičnosti in tudi tržnega gospodarstva na 
ustrezen in učinkovit način oblikovala in usmerjala neke tokove, ampak se mi 
zdi, da tudi nas že nosijo stihijski tokovi in da nimamo zanesljivega jamstva 
za to, da bomo te stihijne tokove, ki so lahko dobri ali slabi, na ustrezen način 
obvladovali. 

Kljub temu, da skupščina zelo vztrajno opozarja na nekatera temeljna 
družbena razmerja pri nas, na nekatere temeljne družbene probleme, pa v 
končnih političnih konstrukcijah in v končni politični arhitekturi ostajamo pri 
sorazmerno zelo površnih rešitvah. Če postavljamo, recimo, samo dve paroli: 
»razbremenitev gospodarstva« in »stabilizacija«, se mi zdi, da ostajamo le na 
površini tokov, ne vidimo pa v globino in nismo sposobni te tokove oblikovati. 

Nedvomno je nujno v večji meri razbremeniti proizvodne organizacije. 
Vendar se pod to splošno parolo lahko skrivajo tudi možnosti, za nadaljnje 
življenje parazitskih tokov v delu gospodarstva, za omogočanje popolnoma 
napačne usmerjenosti, nezadostne produktivnosti, nepravilne delitve in po- 
dobno. O vsem tem nimamo nobene jasne slike. Prav tako tudi predvideni 
rezultati stabilizacije — kot je bilo danes večkrat rečeno — niso prav nič jasni. 

Danes so bili že omenjeni veliki stroški, ki jih terja obstoj in delo naše 
skupščine. Menim, da vendarle ne smemo nasesti tistim, ki širijo nerazpolo- 
ženje z govorjenjem o nesposobnosti. parlamentarizma in o velikih stroških, 
ki jih ta povzroča. 

Mislim, da je bila skupščina, v kateri smo že dve leti skupaj, pravzaprav 
nezadostno upoštevana, vendar pa je bila veliko bolj učinkovita, kot pa je 
videti. V skupščini smo glede vprašanj reforme, glede vprašanj stabilizacije, 
glede vprašanj usmerjanja in drugih dali v dveh letih toliko predlogov, da bi 
bili celo vsi stroški, ki smo jih povzročili, sorazmerno zelo majhna investicija, 
če bi bili naši zaključki in predlogi v zadostni meri upoštevani. Zato se mi zdi 
precej nesmotrno in neracionalno, če nasedamo takim tendencioznim ocenam 
dela skupščine. 

Tudi na probleme, ki sem jih deloma že, deloma pa jih bom še omenil, 
smo prav v skupščini neprestano opozarjali, vendar ni prišlo do ustreznih 
rezultatov, ker se je še preveč odločalo v nekaterih ožjih skupinah, anonimno 
in tako dalje. 

Opozoril bom samo na nekaj tistih razmerij, ki po mojem mnenju pri nas 
niso še niti zadosti proučena niti jasno prikazana in glede katerih še nimamo 
predloženih zadosti ukrepov. Nimamo zadosti jasne slike o tem, kam nam vsi ti 
davčni instrumenti, tudi eventualni zakon ali ukrepi o delitvi dohodka, prav- 
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zaprav vodijo in od kod izhajajo. Prav eden od govornikov pred menoj je upra- 
vičeno poudaril, da nam niso jasna niti osnovna razmerja niti pričakovani 
rezultati predvidenih ukrepov. 

Vprašam se, ali nam bodo ti ukrepi prinesli tisto, kar moramo v Sloveniji 
nujno doseči. To je predvsem modernizacijo enega dela zelo sposobne indu- 
strije in zamenjavo tiste zastarele slovenske opreme, ki jo rabimo že toliko 
časa. Ali pa bodo ta večja sredstva morda uporabljena za neopravičeno visoke 
osebne dohodke v tistih panogah, ki imajo neupravičeno ugoden položaj, kot 
na^primer kemijska industrija, trgovina in druge. 

Nejasno je stanje in tudi to, kakšni naj bi bili naši ukrepi glede delitve, 
recimo, med gospodarskimi panogami samimi. Ni jasno niti to, kakšno je pri 
nas socialno stanje posameznih družbenoekonomskih slojev, ali so tisti sloji, 
ki so bogati, obogateli na neupravičen način, ali so tisti, ki so siromašni, na 
neupravičen način siromašni; kdo nosi breme naše stabilizacije in v kakšni 
meri nosi to breme, je povsem nejasno. Nejasno je nadalje, kakšni so odnosi 
med posameznimi teritorialnimi območji, zlasti pa med tistimi, ki so bolj ozi- 
roma manj razvita. Danes smo slišali trditve, da nerazviti v veliki meri finan- 
cirajo razvite; morda so bile celo upravičene; glede tega sploh nimamo nobenih 
jasnih podatkov. 

Nimamo jasnega stanja niti o novih ekonomskih odnosih in rezultatih 
ekonomskih odnosov med federacijo in republiko. V federaciji zatrjujejo, da 
bo federacija prenesla veliko sredstev nazaj v republike. Koliko od tega bo 
dobila Slovenija? Ali bi se lahko to, kar bo dobila Slovenija, delilo tako, da 
gre največji del proizvodnim organizacijam, del pa morda tudi šolstvu in 
kulturi? Kakšno je stališče Slovenije glede teh tako imenovanih prehodnih ukre- 
pov v federaciji, ki so morda celo najvažnejši? Vemo namreč, da se sedaj obli- 
kujejo stališča glede delitve ali nedelitve državnega kapitala, da moramo 
razrešiti vse te odnose in odločiti, v kakšni meri naj se v prehodni dobi ohranijo 
nekateri zvezni skladi, na primer sklad za kreditiranje opreme in izvoza. Kakšno 
naj bo stališče glede odplačila dosedanjih kreditov v Jugoslaviji, ali naj jih 
odplačajo tisti, ki sedaj uporabljajo s krediti zgrajene objekte? Glede teh 
vprašanj nimamo v dokumentih zadosti jasnih slovenskih stališč; sicer pa se 
vedno izgovarjamo, da smo bili zelo pametni in imeli v predalih pripravljene 
podobne predloge kot so jih dale druge republike, le da jih nismo izvlekli. 
Zdi se mi, da tudi v tem smislu naši napori in napori skupščine niso dovolj 
»finalizirani«. 

Naj navedem samo en primer takega precej meglenega stališča, ki je sicer 
bilo že omenjeno, vendar ne v današnji diskusiji. Po tem stališču bi morali v 
republiki uveljaviti sistem družbenega usmerjanja in samoupravljanja v delitvi 
dohodka. Mislim, da to ni edini ukrep, temveč le eden od celotnega sistema 
ukrepov, ki naj bi nas od površnega usmerjanja vodili v veliko bolj diferen- 
cirano in selekcionirano usmerjanje. Vendar pa imamo celo glede tega ukrepa 
sorazmerno medlo stališče, ki ni upravičeno zlasti še zato, ker so se stališča o 
tem v zadnjih letih že močno razčistila. 

Dovolite še nekaj besed glede šolstva in kulture, kar ste od mene gotovo 
tudi pričakovali. Rekel bom le tole: 

Vsi govorimo o tem, da šolstvo ne predstvalja samo nek zaokrožen ceh, 
samo neko zaokroženo privatno področje, ampak, da je to morda celo naj- 
pomembnejše družbeno in nacionalno investiranje. Vendar se to v predloženem 
gradivu n,iti ne omenja; povedano ni niti to, da letos na tem področju ne bo 

3* 
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mogoče ničesar pomembnega napraviti. Najpomembnejše pa je to, da v pred- 
loženih dokumentih ta stališča o šolstvu, ki so sicer v Sloveniji deklarativno 
sprejeta, niso sploh upoštevana. Tudi če ni mogoče napraviti kaj več, bi bilo 
treba vsaj pojasniti vzroke za to. 

Zdi se mi, da v tej zvezi ni utemeljena niti točna ocena, da je bila v pre- 
teklem letu uspešno nadaljevana sanacija in celo, da je bila na nerazvitem 
območju dosežena sanacija šolstva. Sicer sem prepričan, da je nujno potrebna 
tudi sanacija slovenskega gospodarstva glede opreme in podobnega. Vsi Slo- 
venci moramo res storiti vse, da se tudi to doseže, kajti brez tega tudi šolstva 
ne bo! Toda, če je sanacijo razumeti kot enostavno krpanje vsaj največjih 
razpok v temeljih, da bomo lahko kasneje še naprej gradili, ne moremo trditi, 
da se je sanacija šolstva v preteklem letu opravljala, še manj pa, da je bila 
dosežena. Pri tem niti ni najvažnejše vprašanje dohodki v preteklem letu. 
O tem so stališča že jasna, so bila že oblikovana. Sanacija, na primer, ni segla 
na tako pomembna področja kot so dijaški in študentski domovi, torej tisti 
kanali, ki naj v slovensko narodno telo vrnejo tisti del sposobne mladine, ki 
ima teritorialno ali pa socialno manj možnosti priti v šolstvo in naj popravi 
socialno strukturo študentov. Glede tega lahko rečemo, da sanacija še ni bila 
niti začeta. Isto velja glede štipendiranja, čeprav so bili formalno sprejeti 
nekateri ukrepi, ki pa ne pomenijo bistvenih sprememb. Torej je tudi na tem 
področju potrebna sanacija. 

Zdi se mi, da bi se morali že enkrat sporazumeti tudi glede racionalizacije 
v šolstvu. Ob tem bi se morali dogovoriti o bistvu te racionalizacije. 

Mislim, da res ni osnovna racionalizacija v tem, da se morda ukine ena ali 
dve šoli, pomembnejša bi bila racionalizacija v zboljšanju učnih metod, v 
njihovi večji uspešnosti, v manjši nepotrebni obremenjenosti in večji efikas- 
nosti. Toda mislim, da je napačna predstava, da je to racionalizacijo možno 
izvesti z manjšimi sredstvi; sredstva sđ bodo morala povečati, vendar bodo 
potem bolj učinkovita. Za primer navajam osip na univerzah. Vsi tovariši, ki 
so delali po občinah, vedo, da je povsod, kjer so bile štipendijske pogodbe 
resno postavljene, ta osip bistveno zmanjšan. Torej lahko tudi tako majhna 
investicija za povečanje štipendij celo bistveno zmanjša osip. 

Za osip prav gotovo niso osnovni vzroki v šolskih metodah, temveč drugje. 
Zelo hitro bi lahko formalno zmanjšali osip v osnovnih šolah, če bi odpravili 
ocenjevanje iz matematike in angleščine, vendar moramo doseči resnično racio- 
nalizacijo z uspešnejšim poukom. Zato pa bomo morali imeti več individualnega 
pouka, hkrati pa bomo morali ustvariti boljše ekonomske pogoje za tiste učence, 
ki sedaj živijo v slabih fazmerah. V ta namen bodo seveda potrebne večje 
investicije; kajti samo večje investicije bodo omogočile kvalitetnejši pouk. 

Zlasti pa je v naših predvidevanjih za naslednje leto slabo tretirano pod- 
ročje kulturne dejavnosti. Mislim, da to izraža stališče, ki je formulirano 
približno tako, da naj občine zagotovijo temeljnim kulturnim skupnostim naj- 
manj tolikšne dohodke kot so jih zagotavljale doslej. To pa pomeni bistveno 
zmanjšanje dohodkov, ker se je zaradi inflacije vrednost sredstev zmanjšala. 
Stališča, ki so zavzeta glede kulturnega področja, kažejo na to, da na tem 
področju nismo niti začeli s sanacijo. Ni točno, da primerjave dohodkov teme- 
ljijo na nerealnih podatkih, na nenormalnih pojavih delitve v gospodarstvu in 
na nekaterih povsem netočnih komparacijah dohodkov v kulturnih ustanovah. 
Te primerjave upoštevajo obstoječa poprečja, ki kažejo, da so dohodki v kultur- 
nih, nešolskih ustanovah večkrat za celo tretjino manjši od poprečja v Sloveniji. 
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Zato moramo v dokumentu jasno povedati, da ne predvidevamo niti začetnega 
procesa sanacije na tem področju ali pa nekaj ukreniti, nikakor pa ne smemo 
pustiti tako nejasne predstave. 

Moram še povedati, da za ta področja niso potrebna velika sredstva, ki 
prav gotovo ne bodo povzročila inflacije: vprašljiva je le inflacija razumevanja 
problemov teh področij! 

Predsednik Miran Goslar: Medtem je število prijavljenih govornikov 
spet naraslo in mislim, da razprave ne bomo mogli končati pred odmorom. 

Odrejam odmor! Sejo nadaljujemo ob 13.15. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.40 in se je nadaljevala ob 13.20.) 

Predsednik Miran G o s 1 a r : . Nadaljujemo sejo! Besedo ima Elica 
Dolenc, predsednica republiške skupnosti otroškega varstva. 

Elica Dolenc: Tovarišice in , tovariši poslanci! Izvršni odbor repu- 
bliške skupnosti otroškega varstva je razpravljal o predlogu politike in izhodi- 
ščih za zbiranje ter uporabo sredstev za kritje splošnih družbenih potreb za leto 
1970 in sprejel naslednja stališča: 

Ker predlog vsebuje pomembna dosedanja stališča republiške skupnosti 
otroškega varstva in na ta način še nadalje krepi samoupravne pravice in 
dolžnosti občine, upravičeno pričakujemo, da bo predlagana usmeritev v letu 
1971 sprejeta. Za izvajanje take politike v letu 1971 pa je potrebno hitreje 
ustanavljati nove samostojne temeljne skupnosti otroškega varstva v občinah 
in s tem krepiti in razvijati obstoječe organe za otroško varstvo v občinah. 
Močneje je treba angažirati tudi vse delovne, družbeno-politične in druge 
organizacije ter društva za realizacijo programov občinskih in republiške skup- 
nosti. Dosledno je treba uveljaviti načelo zakona o solidarnem prispevku vseh 
aktivnih prebivalcev za otroško varstvo ■— s tem mislim na 12. člen zakona ■—- 
saj je prispevek od kmetijske dejavnosti in samostojnih poklicev določilo v 
preteklem letu le 12 občin. 

Znano je, da se je dosedaj predpisana stopnja 1,8 °/o v republiki delila tako, 
da je 75 % sredstev ostalo republiki za otroški dodatek, 5'% je šlo za opravljanje 
funkcije republiške skupnosti otroškega varstva, 20 % pa neposredno skladom 
pri občinah. S politiko, ki smo jo začrtali ob sprejemu zakona o financiranju 
nekaterih oblik otroškega varstva, smo zavestno odstopili del sredstev za širše 
družbeno varstvo, namreč za dnevno varstvo predšolskih in šolskih otrok v 
vzgojno varstvenih zavodih, podaljšano bivanje otrok v šoli ter boljšo prehrano. 

Pri pregledu dosedanjih rezultatov izvajanja zakona ugotavljamo, da se je 
začelo stanje na področju otroškega varstva postopoma izboljševati, vendar še 
zdaleč ne moremo biti z njim zadovoljni, ker hkrati ugotavljamo, da bi tudi 
pri sedanjem tempu investiranja in načrtnega urejanja zadev, ki so v prid 
zdravemu razvoju otroka, potrebovali še 10 let, da bi lahko zagotovili vsem 
otrokom v naši republiki vsaj približno enake osnove za start v življenje. 

Na tem mestu moram povedati, da so občine pri urejanju otroškega varstva 
postale zelo aktivne, saj je bilo samo v letu 1970 porabljenih za investicije 
42 983 000 dinarjev, to je več kot je bilo zbranih sredstev iz rednih virov do 
30. 9. 1970. Po načrtu naj bi zbrali 55 377 000 dinarjev, v resnici pa je bilo 
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zbranih 38 602 000 dinarjev. Ob tem pa moram povedati, da so občine poleg 
republiških sredstev uporabljale tudi bančna sredstva, sredstva delovnih or- 
ganizacij in seveda prihranjena sredstva sklada iz preteklega leta, da so letos 
sploh lahko začele aktivneje delovati. 

Ker smo politiko urejanja otroškega varstva zastavili tako, da se nadalje 
krepijo samoupravne pravice v občinah, upravičeno pričakujemo, da bodo naša 
prizadevanja v občinah podprli tudi poslanci in se zavzeli za to, da bodo 
občine predpisale za namene dnevnega varstva otrok tolikšen prispevek, kot 
doslej, se pravi 0,4®/» in seveda uporabile tudi 12. člen zakona, prav tako pa 
tudi z družbenim dogovorom pomagali pridobiti še druge vire sredstev za te 
namene. 

Poudariti moram, da ne gre pri tem za nobene dodatne obremenitve gospo- 
darstva, temveč le za tolikšen del sredstev, kot jih je to področje dobivalo že 
dve leti doslej. S tem bo mogoče v republiški skupnosti uresničiti tudi politiko, 
ki jo vsebuje predloženi dokument, namreč valorizacijo cenzusa osebnih do- 
hodkov, otroškega dodatka in tudi pomoč družinam ob rojstvu otroka; občine 
pa bi svojo dejavnost, ki so jo že začele, lahko tudi nadaljevale. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Ludvik Zaje, predstavnik republiške izo- 
braževalne skupnosti. 

Ludvik Zaje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Že- 
lim dati samo nekaj kratkih pojasnil glede mnenja vaših dveh odborov. 

Kar zadeva materialno sanacijo šolstva, prosim tovariše poslance, da upo- 
števajo opozorilo tovariša Gregorja Klančnika, s katerim se povsem strinjam. 
On je prikazal, kako gasilci požara lahko naredijo več škode kot sam požar — 
v gospodarstvu. Želim povedati, da je to mogoče tudi na vseh drugih področjih. 

Ko smo sprejemali sklep o materialni sanaciji šolstva v letu 1968, je bilo — 
upam, da tega niste pozabili — povsem jasno povedano, da gre v prvi fazi 
predvsem za ureditev osebnih dohodkov prosvetnih delavcev, ki so takrat za 
3010/o zaostajali za poprečnimi osebnimi dohodki enako izobraženih ljudi v 
Sloveniji. Že takrat smo s strani republiške izobraževalne skupnosti opozarjali, 
da je to sicer nujen del sanacije predvsem zaradi političnega pritiska zaposlenih 
na tem področju, vendar pa ne bomo mogli pričakovati in pričakati večjih re- 
zultatov, večje efektivnosti dela šolstva, če bomo ostali samo pri tem. 

Hkrati ko tehnologija vdira z vso silo in močjo v delovne organizacije in 
seveda spreminja tudi rezultate in vrednost dela delovnih organizacij, se javlja 
zelo podoben oziroma enak proces tudi v izobraževanju. 

S takim sistemom izobraževanja, s takimi materialnimi sredstvi, s takimi 
tehnološkimi postopki, če tako rečem, kot jih imamo danes v izobraževanju, ne 
moremo pričakovati boljših učnih in vzgojnih rezultatov. Zato smo nenehno 
poudarjali, da je potrebno napraviti korake naprej tudi pri ostalem delu 
materialne sanacije šolstva. Res je, da to pomeni veliko družbeno obremenitev, 
res pa je na drugi strani tudi to, da smo s sanacijo šolstva le delno popravljali 
stare grehe. 

Ob tem bi rad opozoril na to, da šolstvo ni povečalo svojega deleža v 
družbenem produktu; torej ni povečalo obremenitve delovnih organizacij in 
zlasti ne gospodarstva. Dokaz za to so podatki zavoda za plan. V družbenem 
proizvodu v letu 1962 je bilo izobraževanje udeleženo s 4,8 %>, leta 1967, ko 
smo dočakali stavke s 4,06 % in torej je udeležba padla za 0,72 poena. S sana- 
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cijo šolstva se je ta delež začel dvigati in smo v letu 1969 prišli na delež 4,26 °/o, 
kar je še vedno manj kot v letu 1962. 

To so podatki zavoda za plan, ki sami po sebi dovolj jasno odgovarjajo na 
vprašanje, ali je izobraževanje pretirano obremenjevalo kogarkoli ali ne. 
Zato prosim, da zbor to upošteva, seveda v okviru možnosti in nujnih selektiv- 
nih ukrepov pri izvajanju stabilizacije. 

Tudi mi smo za to, da se ne dvigujejo osebni dohodki, ampak da se zbolj- 
šuje predvsem opremljenost z modernejšo tehnologijo in materialna sposobnost 
šolstva. Seveda pa ne smemo dopustiti, da bodo prosvetni delavci zopet pod 
poprečnimi osebnimi dohodki v Sloveniji, kajti to nujno pripelje — če želimo 
ali ne — do mezdnih gibanj, do neprestanih in vsakodnevnih razprav v zbor- 
nicah o osebnih dohodkih, namesto o otrocih in o skrbi za njih, o učnovzgojnih 
metodah, rezultatih in tako dalje. 

Želim vas opozoriti na to, da se poprečni osebni dohodek v Sloveniji v 
letošnjem letu približuje znesku 1400 dinarjev in da se učitelj ponovno pribli- 
žuje temu poprečju. Ce ne bomo vodili selektivne politike do izobraževanja, bo 
drugo leto padel pod poprečje dohodkov vseh zaposlenih v Sloveniji, kar bo 
nujno spet privedlo do stanja, kakršno je bilo v letu 1967. 

Rad bi pritrdil mnenju odbora, da so tudi v šolstvu notranje rezerve, ki jih 
je treba izkoristiti. Te rezerve so dvojne vrste. 

Prvič, gre za rezerve pri izdatikih, ki vplivajo na višino stroškov, pri 
čemer bi rad opozoril, da so te rezerve vsako leto manjše in so skoraj že iz- 
črpane. 

Republiška izobraževalna skupnost je samo pri osnovnih in srednjih šolah 
s kontrolo opravljenega števila pedagoških ur in drugih stroškovnih elementov 
tem šolam v 9 letih odtegnila nad 700 milijonov starih dinarjev, ki so bili tem. 
šolam že namenjeni po pogodbah. Teh 700 milijonov dinarjev smo zaradi iz- 
redno kritičnega stanja na področju srednjega šolstva namenili za graditev 
srednješolskih domov Gorici, Kopru in Mariboru, kjer smo s temi sredstvi 
ponudili samo V» potrebnih sredstev, 2/a pa so morali zbrati lokalni dejavniki 
in gospodarske organizacije. S tem svojim deležem smo uspeli pritegniti soinve- 
stitorje in omogočiti investicije. 

S tem seveda ne trdim, da so vse tovrstne rezerve že izkoriščene. Še nadalje 
si bomo prizadevali, da bomo poiskali tudi zadnjo take vrste rezervo, pri čemer 
jih bo seveda vsako leto manj. Večje notranje rezerve v izobraževanju pa so v 
učinku izobraževalne dejavnosti, v učinku, ki je po ocenah republiške izobraže- 
valne skupnosti slab, in to izredno slab. Gre za osip v približni višini še vedno 
40 °/o v osnovnih šolah, za 25fl/o osip v srednjih šolah in za skoraj 50%> osip 
v visokem šolstvu. 

Kakor je seveda res, da ta osip povzročajo tudi materialna vprašanja, med 
njimii slaba opremljenost šol, poudarja republiška izobraževalna skupnost, da 
gre tudi za slabo delo oziroma slab in nepravilen odnos do otrok in njihovih 
zmogljivosti in za neupoštevanje pogojev, v katerih del slovenske mladine živi 
in dela. Zato že vsa leta jasno poudarjamo, da ne moremo pričakovati enakega 
izpolnjevanja učnega načrta v Halozah kot v občini Ljubljana-Center. Pri tem 
opozarjam, da tega vprašanja ne more razrešiti republiška izobraževalna skup- 
nost sama, čeprav si ga prizadeva, ampak so za to od te skupščine pooblaščeni 
drugi organi. 

Rad bi vas spomnil na razpravo pred dvemi leti, ko smo razpravljali o 
zavodu za šolstvo in njegovi novi organizaciji. Takrat sem v imenu republiške 
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izobraževalne skupnosti povedal, da je nelogično, da to službo formirate kot 
upravni organ izven pristojnosti izobraževalnih skupnosti, Dal sem celo pri- 
merjavo s proizvodnjo, ko sem vprašal, ali je logično, da bi iz proizvodne de- 
lovne organizacije »Litostroj« ali katerekoli izvzeli pripravo dela, organizacijo 
dela, razvojno službo in kontrolo proizvodnje in to dali v roke državi. To se 
nam zdi nesmiselno, hkrati pa smatramo, da je to smiselno v šolstvu, kjer bi 
zavod za šolstvo moral biti organizator, priprava dela, razvojna služba in kon- 
trola proizvodnje. To pa ste izvzeli in dali v roke upravi! Ponovno opozarjam, 
da s tem ne želim v imenu republiške izobraževalne skupnosti povedati, da 
izobraževalna skupnost ni soodgovorna za rezultate dela v šoli, poudarjam pa, 
da bi bili ti lahko boljši, če bi se pred dvemi leti ali pa kasneje drugače odlo- 
čili. Zato naj bi v bodočih razpravah o spremembah zakonodaje na področju 
šolstva bilo to opozorilo vsaj toliko vredno, da se takrat ob njem še enkrat 
zaustavite. 

Glede posledic, uveljavitev zveznih ukrepov, ki so nakazana v predloženem 
gradivu, želim povedati samo to, da šolstvo lahko omeji oziroma zadrži višino 
stroškov, vendar mora hkrati zadržati ali pa celo omejiti obseg svoje dejavnosti. 
Druge rešitve ni! S sedanjimi sredstvi ne moremo odpirati novih oddelkov, 
razen, če znižamo plače prosvetnim delavcem in tako financiramo nove oddelke. 
To je neizprosna resnica, ki velja za vsako proizvodnjo in za vsako delovno 
organizacijo nasploh in tudi za šolstvo! 

Ukrepi, ki bi jih morala sprejeti republiška izobraževalna skupnost, bi 
prizadeli zlasti možnosti mladine, ki bi se po osnovni šoli želela vpisati na 
srednje šole in po srednji šoli na visoke šole. Danes moramo opozoriti, da po- 
meni stagnacija sredstev tudi stagnacijo obsega dejavnosti. Za izboljšanje 
notranje kvalitete pa se bomo nadalje lahko borili le tako, da bomo zmanjšali 
obseg dejavnosti. Če se s tem zbor strinja, potem se strinjamo tudi mi, kajti 
to je nacionalna odločitev, ne odločitev šolnikov. Mi opozarjamo, da to ne bi 
bilo pametno. Naj v utemeljitev svojega mnenja uporabim samo en podatek, ki 
velja — da ne bomo vedno govorili le o drugih deželah — za nas. Po analizi 
Draga Kontića, ki jo je objavil v »Produktivnosti« Beograd, št. .4769, je v 
delovnih organizacijah, ki imajo od 36 °/o do 38% strokovnih kadrov, družbeni 
proizvod na zaposlenega 15 000 dinacjev; v delovnih organizacijah, ki imajo 
54% strokovnih kadrov, pa je poprečen družbeni proizvod na zaposlenega 
50 000 dinarjev. Če torej za 1,5-krat povečamo število strokovnih kadrov, skoraj 
za 4-krat povečamo družbeni proizvod! Rezultat je jasen in upam, da ga boste 
pri premisleku in nadaljnjih ukrepih tudi upoštevali. 

Opozoril bi še na to, da ob sredstvih, ki jih predvideva dokument, ki je 
pred vami, republiška izobraževalna skupnost ne bo mogla pomagati pri so- 
financiranju gradnje nobene nove osnovne šole v naslednjem letu. In če je danes 
podpredsednik izvršnega sveta, tovariš Tribušon, govoril, da je treba povečati 
pripravljenost občanov, in je tudi tovariš Klančnik govoril o prehitrem nara- 
ščanju osebne potrošnje, potem naj vas opozorim, da je za potrebe šolstva 
pripravljenost občanov velika. Z družbenimi sporazumi, z referendumi, so se 
občani zavezali prihodnjih pet let prispevati 60 milijard starih dinarjev za 
gradnjo osnovnih šol. Če pa republiška izobraževalna skupnost ne bo imela 
sredstev, ki bi jih ponudila za sofinanciranje, lahko to stimulacijo izgubimo, 
izgubimo pa tudi pripravljenost občanov. Posamezni predsedniki občinskih 
skupščin, ki so že danes v težkem položaju, vam to lahko še bolj plastično 
povedo. 
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. In nazadnje bi rad še odgovoril na kritiko v zvezi z zahtevo izobraževalne 
skupnosti za 32% povišanje sredstev, in sicer z istimi besedami kot pred letom, 
ko o sanaciji še nismo govorili. To, da republiška izobraževalna skupnost z 
istimi besedami podpira svoje predloge, je lahko rezultat nerazumevanja sana-, 
cijskih ukrepov, na kar se je najbrž mislilo, ali pa povsem jasne politike, ki 
ni odvisna od vsakoletnih »šloganj«, pogajanj in prepričevanj. Moram reči, da 
mi vemo, kaj bi bilo treba napraviti ne samo v enem letu naprej, ampak v celi 
vrsti let, saj izobraževanje ne more v enem letu bistveno ne popraviti ne po- 
slabšati kadrovskega stanja. Tudi pri nas je seveda nujno dolgoročno planiranje 
in dolgoročno razmišljanje. 

Vendar želim pojasniti, da mi nismo zahtevali povišanje sredstev za 32 %>. 
V našem izračunu, ki ga boste tudi poslanci najbrž v prihodnjih dneh dobili, 

smo povsem jasno pokazali, koliko sredstev terja dosedanji obseg dejavnosti, 
pokazali oziroma povedali pa smo tudi nekaj naših predlogov, za katere 
mislimo, da bi jih bilo pametno sprejeti, če hočemo realizirati naša stremljenja, 
ki so se pojavila v prvih debatah glede nadaljnjega razvoja Slovenije. Če hočemo 
ta stremljenja uresničiti, moramo že danes povečati dejavnost izobraževanja, 
da bomo lahko imeli čez pet, osem, deset let potrebne rezultate. Zato je bil ta 
naš zahtevek povsem jasno opredeljen glede dejavnosti v današnjem obsegu, s 
popravkom osebnih dohodkov in materialnih izdatkov, in glede tako imenovane 
razširjene dejavnosti. 

Mi lahko samo predlagamo, kaj bi bilo pametno, odločitev te skupščine pa 
je, da v okviru možnosti, ki jih moramo tudi mi upoštevati, in v okviru svoje 
politike določi, kakšen del predlogov izobraževalne skupnosti naj se uresniči. 
Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Ivan Franko! 

Ivan Franko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Oprostite, da povem nekaj misli v zvezi z današnjo debato o osnovah ekonomske 
politike za 1971. leto. 

V vseh razpravah, katerim sem prisostoval, pa tudi v današnji razpravi 
ter v razpravah po časopisih, je izražena predvsem osnovna zahteva, da se go- 
spodarstvo razbremeni in usposobi za svojo normalno dejavnost, ki jo v družbi 
mora opravljati. Menim pa, da pri tem pa tudi v gradivu, ki ga je predložil 
izvršni svet, ta pojem gospodarstva po malem mistificiramo oziroma ne raz- 
členimo, kaj je pravzaprav gospodarstvo in kaj je v gospodarstvu tisto, ki vleče 
naprej in pa tisto, ki vleče tudi nazaj. 

Ce bi hotel nazorno povedati, kako jaz pojmujem današnje gospodarstvo, 
bi rekel, da v gospodarstvo sodi celo — tovariš Krese mi bo najbrž oprostil — 
zbornica, ki ustvarja dohodek na tak način, kot ga ustvarja ZK, SZDL in 
podobne organizacije. Nadalje imamo v gospodarstvu proizvodnjo, notranjo in 
zunanjo trgovino, bančništvo in vse ostalo, kar bi lahko imenoval gospodarsko 
infrastrukturo. Verjetno je, da se vsi ti dejavniki ne obnašajo enako in ne 
prispevajo enako, in mislim, da jih tudi sedaj, ko govorimo o obremenitvi ah 
razbremenitvi, ne bi mogli enako obravnavati. Mislim, da je najbolj čista — 
po mojem pojmovanju — proizvodna sfera. 

Nedavno sem bil na nekem sestanku v klubu poslancev v Kranju, kjer je 
tovariš Braniselj, direktor LTH iz Škofje Loke, rekel: »Z nami iz proizvodnje, 
iz industrije verjetno nimate veliko problemov, nam tudi ni potrebna kakšna 
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posebna kontrola in regulativa.« Jaz mu pritrjujem, ker menim, da imajo res- 
nično samo to možnost, da svoj dohodek ustvarjajo s svojim delom, izjemoma 
sicer lahko nekatere proizvodne delovne organizacije ustvarijo večji dohodek 
tudi glede na monopolski položaj, vendar so možnosti za drugačne načine 
ustvarjanj a. dohodka in pa za opravljanje »diverzij«, če se tako izrazim, v gospo- 
darstvu neznatne. Drugače pa je s panogami, ki se po svoji naravi ukvarjajo 
z dejavnostjo, v kateri so možni spekulativni posli. Sem sodi verjetno tudi 
trgovina, čeprav ne vsa trgovska podjetja; ne želim posploševati. Gre pa vse- 
kakor za njen znaten del, predvsem za zunanjo trgovino. Tovariš Cene Matičič 
je citiral precejšnje število podatkov o dejavnosti nekaterih zunanjetrgovinskih 
organizacij, za katere je značilno, da ustvarjajo dohodek s špekulativnimi posli, 
ne z delom. 

Toda če govorimo o razbremenitvi ali obremenitvi, ne moremo vseh delov- 
nih organizacij enako obravnavati. Gospodarstvo ni enotna, homogena masa, 
temveč zelo različna. Zato bi moral biti tudi naš pristop k tem problemom 
veliko bolj selektiven; mislim da tudi v gradivu, ki nam je bilo predloženo. 

Tovariš Matičič je govoril o ravnanju nekaterih delovnih organizacij ob 
uvajanju stabilizacijskih ukrepov. Tu imam poročilo službe družbenega knjigo- 
vodstva od 24. 11. 1970, v katerem je navedeno, katere delovne organizacije so 
delile dohodek. To poročilo verjetno ni najnovejše in bi verjetno lahko našli 
še bolj sveže podatke. Zanimivo je to, da v seznamu teh tako imenovanih 
delovnih organizacij ni proizvodnih organizacij. Na čelu je zunanjetrgovinsko 
predstavništvo Konim s 193 %>, takoj za njim je Jugobanka s 190%, potem 
Export-projekt Ljubljana, neko tapetništvo in tako dalje. Velikih proizvodnih 
delovnih organizacij na tem seznamu ni. Mislim, da to pot ni prvič, ko se sre- 
čujemo s tako imenovanimi deformacijami v gospodarstvu, pri čemer pa imamo 
vedno opraviti z isto sfero v okviru širšega gospodarstva. Zanimiva je ugoto- 
vitev, da zelo visoki osebni dohodki niso v proizvodnji, temveč v teh dejavno- 
stih, kjer obstoje možnosti za pridobivanje dohodka s špekulacijami, s transak- 
cijami, z izigravanjem predpisov in podobno. Naj za primer povem, da je po 
tem poročilu poprečje osebnih dohodkov direktorja kemijskega kombinata 
»Boris Kidrič« v Kidričevem 440 000 starih dinarjev, direktor igralnice Portorož 
pa ima blizu 700 000 starih dinarjev — oba sta v gospodarstvu in oba enako 
obravnavamo. V Ljubljani imamo trgovska podjetja, kjer imajo direktorji že 
poprečje 1 000 000 starih dinarjev. Ce direktorja železarne Jesenice, ki ima 
okrog 400 000 starih dinarjev osebnega dohodka ali direktorja Litostroja, ki ima 
okrog 500 000 starih dinarjev, primerjamo s temi, ki sem jih prej navedel, 
lahko ugotovimo, da enak tretman in enako obravnavanje vseh teh delovnih 
organizacij ne pelje nikamor in da tudii v gospodarstvu, vsaj v takem, kot ga 
obravnavamo danes, ne vleče vse samo naprej, temveč znaten del vleče tudi 
nazaj. 

Menim, da mi tovariš Klančnik, ki je začel klasifikacijo z armadami, ne bo 
zameril, če njegovim armadam dodam še eno — morda to niti ni cela armada 
— ki jo sestavljajo nesposobni ali pa nestrokovni tako imenovani gospodar- 
stveniki, ki so prav tako napravili precejšnjo škodo naši družbi. Mislim, da se 
tovariš Klančnik tudi v tem pogledu z menoj skorajda strinja. Toliko o gospo- 
darstvu. 

Sedaj imamo v gospodarski reformi, če se ne motim, že tretjo stabilizacijo. 
V tej in v prejšnjih stabilizacijah se je izredno močno poudarjalo, da se fede- 
racija ni razbremenila svojih funkcij, da je nismo »demontirali« do tiste stop- 
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nje, do katere bi bilo to racionalno. Bojim se celo, da je v današnjem ekspozeju 
tovariša Tribušona in na nekaterih prejšnjih sestankih temu pripisan večji 
pomen kot ga ima v resnici, zaradi tega pa veliko manj govorimo o tistem, kar 
lahko sami napravimo. Dodam naj samo to, da imamo v naši lastni hiši veliko 
problemov, ki bi jih lahko urejali in reševali sami, pa jih učinkovito ne re- 
šujemo. Tudi tovariša Matičič in Jenko ter mnogi drugi diskutanti so našteli 
mnogo primerov, ki bi jih nujno morali urediti, vendar pa nismo storili še 
ničesar. 

Upam, da ne bom več sedel v tej vlogi, ko bo prišlo do četrte ali pete sta- 
bilizacije. Ker takrat federacija ne bo več glavni krivec, ne vem, koga bomo 
tedaj s prstom pokazali, če se ne bomo navadili tudi na to, da predvsem sami 
urejamo lastne zadeve. Mislim, da tudi v tem pogledu nismo dovolj odločni. 

Mislim, da nam je potrebna predvsem politična stabilizacija. Stabilizacija v 
naših razmišljanjih od splošnega do posebnega, politična stabilizacija v tem smi- 
slu, da sprejete dogovore izvajamo, da smo v akciji enotni in da upoštevamo 
določeno politično in drugo odgovornost ter določeno disciplino; da ne bomo z 
eno roko glasovali za načelne sklepe, z drugo roko pa še podpisovali povsem 
nasprotne pravilnike o spremembi osebnih dohodkov in podobno. Glede tega 
je stanje v občini, v delovni organizaciji, republiki in federaciji zelo podobno 
in nas na tem področju politične stabilizacije čaka še obilo posla. 

Menim, da je resnično aktualno vprašanje, kakšno mora biti obnašanje 
raznih subjektov v naši družbi. Kaj je danes poslovnost, kaj smotrnost, in 
končno, kaj je samoupravljanje in kaj ni, kaj je etatizem in kaj ni etatizem? 
Vsak vihti isto zastavo za obrambo raznih lastnih, tudi egoističnih in škodljivih 
ciljev. Naj za primer navedem, da so nedavno poklicali na odgovornost nekega 
direktorja velike delovne organizacije, ki je oškodoval družbeno premoženje in 
je prvi začel vihteti zastavo četrtega plenuma, samoupravljanja, boja proti 
birokratizmu, etatizmu in tako dalje. Imam občutek, da se gremo politično 
gverilo, kjer nosimo vsi iste zastave in iste kape, vendar ne streljamo v isti 
cilj. Zaradi tega mislim, da bi morala biti borba za večjo politično odgovornost, 
za večjo družbeno disciplino, za zakonitost, eden od osnovnih ciljev, zaradi česar 
bi morala gospodarski reformi, oziroma stabilizaciji utirati pot politična sta- 
bilizacija. 

Na koncu še majhno pojasnilo v zvezi z debato tovariša Matičiča pa tudi 
tovariša Klančnika o armadah. 

, Tudi jaz mislim, da je potrebno veliko več razpravljati o armadi kot po- 
trošniku in družbenem dejavniku, vendar če govorimo o skrajšanju kadrovskega 
roka, se moramo zavedati, da je urjenje vojakov samo eden od elementov, ki 
vpliva na dolžino vojaškega roka in ni na prvem mestu. Verjetno je pomemb- 
nejša, poleg ostalega, naša presoja o tem, kakšno vojsko potrebujemo, številčno 
in kvalitetno. Ali potrebujemo, na primer 300 000, 200 000 ali milijon vojakov? 
Potrebujemo v Ljubljani, Mariboru in Postojni polk ali divizijo, proletarski 
polk ali divizijon? To je možno odvisno od politično-vojaške presoje, ki je eden 
od elementov, od katerih je odvisno trajanje vojaškega roka pri mnogih drugih, 
pa tudi pri naši armadi. Ponavljam: sem za debato, vendar pa enostranski 
pristop verjetno ne bi bil koristen. Treba bi bilo upoštevati vse elemente. Hvala 
lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Drago Benčina ;ima besedo! 
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Drago Bencina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Sprego- 
voril bom nekaj o izhodiščih naše politike na področju socialnega varstva, 
zdravstva in pokojninskega zavarovanja. 

Medtem ko se s predloženimi izhodišči glede socialne politike v ožjem 
smislu strinjam, se ne morem v celoti strinjati s predloženo politiko na področju 
pokojninskega zavarovanja, zlasti pa ne s politiko zdravstvenega varstva in 
zdravstvenega zavarovanja. 

Ce začnem s področjem zdravstvenega varstva, moram reči, da iz predlože- 
nega dokumenta ne morem razbrati, kakšna politika naj se na tem področju 
sploh vodi. Vse skupaj je praktično prepuščeno samemu družbenemu spora- 
zumu, ki naj ga sklepajo določeni dejavniki v republiki. Ker nimamo programa 
zdravstvenega varstva, ki naj bi bil temelj za sklepanje sporazumov in ker nam 
tudi ta izhodišča ne dajejo ustrezne osnove, že v prvih razgovorih prjhaja do 
tega, da se v tem dogovarjanju postavlja različna stališča; gospodarska zbornica 
je, na primer, izjavila, da ne bo podpisala sporazuma zaradi tega, ker bodo 
predvidene stopnje prispevkov za zdravstvo večje, kot so bile v preteklem letu. 
Zdravstvo je zopet postavljeno pred dilemo, kako naj opravi svoje naloge 
v zvezi s sprejetimi zakoni o zdravstvu in zdravstvenem zavarovanju. Na eni 
strani imamo zakone, ki obvezujejo zdravstveno službo in skupnosti zdrav- 
stvenega zavarovanja, da morajo preskrbeti potrebna sredstva za določene 
oblike zdravstvenega varstva, na drugi strani pa smo soočeni z dejstvom, da 
ne moremo povečevati obremenitve našega gospodarstva za področje zdravstva. 

Zaradi tega bi bilo nujno, da bi ta izhodišča dala jasno sliko o tem, kaj 
je v nastalem položaju treba storiti. Vendar tega v izhodiščih ni, na drugi strani 
pa so, kolikor govorijo o tem področju, stališča zelo kontradiktorna in jih je 
mogoče različno tolmačiti. Na začetku teh izhodišč, kjer se govori o področju 
zdravstva, je rečeno, da se je v letošnjem letu pričela sanacija materialnih 
potreb na področju zdravstva, vendar pa ta sanacija ni uspela in je devalvirana 
zaradi tega, ker so se letos materialni stroški na tem področju povečali za 50 °/». 
Se pravi, da v letošnjem letu nismo uspeli. Nadalje je rečeno, da je. treba 
sanacijo v letu 1971 nadaljevati; se pravii, kar nismo uspeli v letu 1970, je 
treba nadomestiti v letu 1971. Vendar pa niso predvidene materialne možnosti, 
saj hkrati nalagamo občinam obveznost, da ne smejo dovoliti povišanja pri- 
spevne stopnje za potrebe zdravstva. V izhodiščih se zavzemamo za stališče, 
naj vsa manjkajoča sredstva, tako imenovano pasivno bilanco, neposredno 
zagotovijo bolniki-zavarovanci s svojo participacijo. 

Mislim, da v takih izhodiščih v priporočilih ni logike in da se s tem nečesa 
izogibljemo, namesto da bi pošteno rekli, da v sedanjih razmerah nismo spo- 
sobni izvajati že sprejetih zakonov, niti zveznega niti republiškega, zlasti pa 
nismo sposobni zagotavljati tako imenovanih obveznih oblik zdravstvenega 
varstva, ki smo jih z zakonom zagotovili vsem prebivalcem, se pravi, tudi 
kmečkim zavarovancem, pri čemer smo sprejeli tudi razne amandmaje in se 
navduševali zanje, sedaj pa ugotavljamo, da za to praktično nimamo sredstev. 
Ne vem, zakaj tega odkrito ne povemo? 

Po mojem mnenju so možne tri rešitve. 
Po prvi naj bi določili tako prispevno stopnjo, ki ustreza vsem nalogam 

zdravstvenega varstva. Glede vprašanja, ali se prispevna stopnja v resnici 
povečuje ali pa se ne povečuje, je treba upoštevati tudi dejstvo, da imamo 
sedaj enotno stopnjo, v prejšnjih letih pa smo imeli tri ali celo več stopenj; 
imeli smo osnovni prispevek, dopolnilni prispevek in izredni prispevek. Sedaj 
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to združujemo v en sam prispevek in seveda se že samo zaradi tega celoten 
prispevek nekoliko povečuje, vendar to ni bistveno in se bomo verjetno s tem 
morali zadovoljiti, ker so to objektivni pogoji za delno povečanje stopnje pri- 
spevka. Dodatno pa je treba določiti, za koliko je treba povišati stopnjo pri- 
spevka glede na nove obveznosti. Mislim, da je to v resnici stvar družbenega 
dogovarjanja. 

Druga možna rešitev, ki pa za mene ni sprejemljiva in mislim, da je v 
popolnem nasprotju s stalibizacijskimi ukrepi in z reformo sploh, pa bi bila ta, 
da ugotovimo, da to ni naloga skupščine in izvršnega sveta, temveč prepustimo 
vse odločanje zdravstveni službi in skupnostim socialnega zavarovanja. Tako 
se v glavnem tudi postavlja v teh izhodiščih. Vendar bo to pripeljalo do neli- 
kvidnosti v zdravstvenih zavodih in v skupnostih zdravstvenega zavarovanja, 
poleg tega pa se bo ponovno povečala izguba v skladih in v zdravstvenih za- 
vodih. Mislim, da taka rešitev ni sprejemljiva. 

Menim, da je najbolj realna tretja možna rešitev, ki jo je treba še proučiti. 
Po tej varianti bi morali izračunati, koliko sredstev potrebujemo za celotno 
z zakonom zagotovljeno zdravstveno varstvo in odstopiti od nekaterih pravic, če 
bi se izkazalo, da ne moremo zbrati dovolj sredstev. Taka rešitev bi bila v 
današnjih razmerah najbolj sprejemljiva. Pri tem ne bi v celoti odstopili od 
sprejetega zakona, temveč bi začasno odložili izvajanje tistih njegovih določb, 
ki se nanašajo na zagotavljanje obveznih oblik zdravstvenega varstva in morda 
še nekaterih drugih določb teh zakonov. Če bi odstopili od tako imenovanih 
obveznih oblik, se zdravstveno varstvo prebivalstva pri nas ne bi bistveno 
poslabšalo, ker ga praktično še uvedli nismo; ostali bi pri tem, kar imamo. Ce 
bi pa razmere pokazale, da lahko v prihodnjih mesecih zdravstveno varstvo 
izboljšamo, bomo to vsekakor lahko še popravili. 

Ob taki rešitvi bi lahko nekoliko povečali tudi tako imenovano participacijo. 
Sedanji obseg obveznih oblik nam namreč omogoča, da bi s participacijo za- 
varovancev zbrali vsaj toliko sredstev kot smo jih doslej, se pravi, da praktično 
priporočila danega v izhodiščih niti ne moremo izvršiti, če ne odstopimo od 
tako imenovanih obveznih oblik zdravstvenega varstva. 

Če bi v Sloveniji odstopili od izvajanja tako imenovanih obveznih oblik 
zdravstvenega varstva, bi hkrati vplivali na to, da se to izvede tudi v jugo- 
slovanskem merilu, kar ne bi nič škodovalo, zlasti zato ne, ker druge repu- 
blike sploh še niso sprejele svojih zakonov oziroma še niso odločile, če bodo 
uvedle oziroma v kakšnem obsegu bodo uvedle obvezne oblike zdravstvenega 
varstva. 

In sedaj še nekaj besed v zvezi s politiko zagotavljanja pokojninskega 
sklada. O tem vprašanju je razpravljal tovariš Kropušek kot predsednik Zveze 
sindikatov Slovenije in reči moram, da se v glavnem strinjam z njegovimi 
stališči. Tudi sam se namreč sprašujem ali je sedaj res racionalno znižati pri- 
spevek za pokojninsko zavarovanje za 0,20'% samo zaradi tega, da bomo lahko 
rekli, da smo s tem razbremenili gospodarstvo, v resnici pa že sedaj vemo, 
koliko sredstev pokojninski sklad potrebuje in bomo morali čez dve leti to 
stopnjo ne samo dvigniti na dosedanjo, se pravi na 12,9 %, ampak po računih 
socialnega zavarovanja celo na 13,9'%, ker bomo izkoristili vse rezerve in ker 
bomo v letu 1971 znižali stopnjo za 0,2'%. Mislim, da taka politika ne vodi 
nikamor in da ni utemeljena. 

Sicer pa se strinjam s tistimi, ki dvomijo, če je prav, da se sredstva za 
pokojnine zbirajo samo iz osebnega dohodka. Mislim, da to ni prav, zato se v 
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perspektivi predvideva, da bi gospodarstvo ne prispevalo samo iz osebnih 
dohodkov, pač pa tudi iz tako imenovanega minulega dela. Prispevek lahko 
zajame različna sredstva in različne oblike; lahko je to dohodek, lahko je to 
čisti dohodek, lahko so to osnovna sredstva, lahko je tudi del državnega kapi- 
tala in podobno. Ce je predvideno, da bomo s tem nadoknadili izpad sredstev, 
se s tem seveda strinjam, vendar dvomim, če bomo to uspeli urediti že v pri- 
hodnjem letu, kajti ta vprašanja niso dovolj razčiščena, niti pri nas v republiki 
niti v federaciji. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš Bogdan Šnabl. 

Bogdan Snabl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ne želim vam kratiti časa ter obširno razpravljati o predloženih izhodiščih 
oziroma ekonomski politiki, ker je bilo že danes o tem mnogo povedanega. Svojo 
razpravo bom skrčil na minimum tudi zato, ker se mi zdi, da je ta predlog, 
čeprav sicer še premalo kvantificiran, največ, kar je v danih okoliščinah bilo 
mogoče napraviti. Od njega pa zahtevamo najmanj to, da umiri inflacijska 
gibanja in ostale negativne pojave. Izjavljam, da sem z vsemi svojimi hotenji 
za nakazano politiko, ker sem prepričan, da je edino taka pot v naših prizade- 
vanjih, za stabilizacijo gospodarstva lahko uspešna; seveda s pogojem, da 
bcmo v teh prizadevanjih tudi vsi solidarni in dosledni, od najbolj odgovornih 
v federaciji in republiki do občin in poslednje delovne organizacije. 

Vsi predvideni ukrepi in sistemske spremembe, ki nas čakajo v bližnji 
prihodnosti, so izhod iz dosedanje mentalitete, ki je začela resno škodovati naši 
stvari in so delovnemu človeku in ustvarjalni inteligenci vse bolj edina per- 
spektiva. Ne glede na to, kakšni načini bodo uporabljeni za ureditev razmer 
in gospodarstva pri nas, je zanesljivo, da bo moral biti cilj vsem isti in da 
ugleda našega dinarja oziroma njegovo konvertibilnost in s tem tudi našo 
nadaljnjo prosperiteto ne bomo mogli doseči v bolnem gospodarstvu. 

Zaradi navedenega sprejemam predložena izhodišča in bom vedno podpiral 
tudi vsak pameten in koristen ukrep, ki bo služil stabilizaciji in utrditvi vred- 
nosti našega dinarja. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Martin Košir. 

Martin Košir: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Tudi jaz ne mislim zadrževati razprave, vendar pa menim, da je prav, če je 
razprava o izhodiščih ekonomske politike in zbiranja sredstev za družbeno po- 
trošnjo v naslednjem letu kar najbolj temeljita in da se v njej tudi dogovorimo, 
kako bomo uresničevali sprejeto ekonomsko politiko v letu 1971. 

Ko razmišljam o nekaterih vprašanjih in problemih, pred katerimi sedaj 
stoji celotna naša družba, se mi vendarle vedno postavlja nekaj vprašanj. Že v 
časopisju, v raznih razpravah, pa tudi danes, so povsod prisotni sklepi prve 
konference Zveze komunistov Jugoslavije, ki za nas in seveda tudi za pred- 
lagatelja razumljivo predstavljajo politična izhodišča za reševanje ekonomske 
problematike pri nas. To pomeni, vsaj po mojem mnenju, da se morajo sklepi 
konference, kolikor zadevajo Slovenijo, v resnici konkretizirati v naši skup- 
ščini. Ce bi ostali samo pri razpravah v organizaciji Zveze komunistov in ne bi 
konkretizirali teh sklepov v naših ukrepih, bi prav gotovo Zveza komunistov 
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in seveda tudi naš politični sistem utrpel precejšnjo škodo na svojem ugledu 
in pomenu. 

Moram pa reči, da je bilo politično razpoloženjej ki je nastalo pri nas po 
konferenci, izredno ugodno. Sklepi so bili toplo sprejeti, pripravljenost za nji- 
hovo uresničevanje je bila velika; toda sedaj po enem mesecu že lahko ugotav- 
ljamo, da ta vnema v določenem smislu upada, kar je seveda, po mojem mnenju 
in prepričanju, velika škoda. 

Mi zelo veliko pišemo in govorimo o stabilizacijskem programu, o ukrepih, 
pa vendar smo še vedno soočeni s premajhno konkretnostjo. Tudi napoved 
stabilizacijskega programa je bila v javnosti pozitivno sprejeta, ker se je sma- 
tralo, da je to rezultat konkretizacije sklepov prve konference. Moram pa reči, 
da stabilizacijskega programa ne poznamo. Sicer nekaj govorimo o nekem 
programu, ki nekje obstaja, vendar ga niti zvezna skupščina ni obravnavala. 
Kakšen je potem ta program, na katerega se vsi sklicujemo in vsi nanj pri- 
segamo? Kje je ta program, zakaj ta program ni objavljen in zakaj se ne 
začnemo intenzivno pogovarjati, kako ga bomo uresničevali? Jaz tudi mislim, da 
predložena izhodišča operirajo z nekim programom, ne vidim pa notri tistega, 
kar bi vsi želeli in kar pravzaprav nekako vsi čutimo, da bi moralo v njih 
biti. Ne rečem, da v izhodiščih ni prav ničesar v tem smislu, vendar pa se mi 
dozdeva, da vendarle veliko manjka. 

Vsi govorimo o razbremenitvi gospodarstva, vsi prisegamo, da ga je treba 
razbremeniti, toda nobenega ukrepa v tej smeri še ni. Edini ukrep doslej je ta, 
da je federacija predlagala znižanje prispevka iz osebnega dohodka od 2,7 % 
na 2 l0/o, ukinitev obresti na poslovni sklad gospodarstva, ukinitev interkalarnih 
obresti in podobno. Vendar pa hkrati govorimo o obveznem posojilu gospo- 
darstva za razvoj nerazvitih območij in podobnih novih obveznostih. V tej 
zvezi moram reči, da se v javnosti nismo znašli, in da v javnosti ni jasno, v čem 
je sedaj bistvo in vsebina tega programa. 

Vsi v javnosti prisegamo na sklepe konference, vsi prisegamo, toda samo, 
dokler nismo sami prizadeti. Cim sem jaz prizadet, zame sklepi niso več 
veljavni ali pa jim nasprotujem. Po vesteh v časopisju, na primer, gospodarska 
zbornica Makedonije razpravlja o stabilizacijskem programu, se z njim ne 
strinja in smatra, da je v nasprotju s sklepi Zveze komunistov Jugoslavije, 
ker ni v njem avtostrade, ker ni v njem železarne in drugih objektov. Kam 
nas to vodi? Kje je potem politična enotnost, ki je bila izražena na konferenci? 
Zdi se mi, da je prav skupščina tista, kjer bi se resnično morala izražati 
politična enotnost. 

Pojdimo naprej! Prvi ukrepi, ki so bili sprejeti — med njimi polog za 
uvoz — niso uspeli! Cen nismo zdržali, osebni dohodki rastejo, uvoz raste. 
Kako naj naša javnost potem sprejema take od predstavniških organov izdane 
ukrepe? Kako naj vse to tolmačimo kot poslanci, ki se v določenem smislu 
čutimo soodgovorni za vse te ukrepe? Kako naj naš politični delavec v bazi 
potem razlaga, da tisti, ki kritizira, nima prav? 

Taka vprašanja se mi postavljajo kot poslancu, postavljajo pa se tudi 
vsakemu občanu. Ko z njim diskutiraš, ti zmanjka argumentov. Ko razpravljamo 
o izhodiščih ekonomske politike, se mi zato zdi zelo logično, da bi danes morali 
vsi razpravljati o stabilizacijskem programu republike. Zato predlagam, da ta 
zbor v sklepih današnje seje naroči izvršnemu svetu in vsem ostalim samo- 
upravnim organom v republiki, da pripravijo do naslednje seje stabilizacijski 
program republike. V tej zvezi se strinjam s poslancem Frankom glede našega 
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odnosa do federacije in lastnih nalog. Podpiram predloge za zmanjšanje funkcij 
federacije,, vendar do sedaj še nisem nikoli slišal, da federacija ne bo opravljala 
funkcij na področju enotnega trga, enotnega deviznega sistema in drugih. 
Torej bodo te njene funkcije še zmeraj ostale. Vendar dajmo prikazati, kako se 
bodo stabilizacijski ukrepi uresničevali v našem konkretnem planu. Začnimo 
s tem! Potem pa poiščimo tudi tistega, ki bo naše stabilizacijske ukrepe miniral; 
tako ga bomo lahko pokazali, sedaj pa ne moremo na nikogar kazati. To velja 
za vse, za republiko, občino in delovno organizacijo, kajti vsi smo v fazi 
sanacije, vsi smo v fazi stabilizacije. Ne gre le za stabilizacijo v federaciji, 
ampak tudi za stabilizacijo v republiki, občini in v delovni organizaciji. Zato 
smo vsi dolžni take programe tudi sprejeti in jih z vso odgovornostjo in z 
določenimi konsekvencami tudi izvajati. Ce tega ne bomo naredili, potem tukaj 
zaman razpravljamo in smo lahko že vnaprej prepričani, da to, kar govorimo, 
ne bo izvršeno. Ali ima to smisel? Take razprave ne potrebujemo! 

Tudi glede zadnjih ukrepov zvezne skupščine o omejitvi potrošnje za 
10,8 l0/o slišimo mnenja, češ, sem za to, če bom sam lahko trošil več kot pa 
10,8 %. Vendar so razmere take, da je najbrž logično, da se moramo takemu 
ukrepu pač podrediti, ker je to v interesu vseh narodov in narodnosti v Jugo- 
slaviji, ne pa samo neke občine ali pa neke posamezne družbene dejavnosti. 
Lahko se sporazumemo za. diferencirano potrošnjo tako, da v Sloveniji trosimo 
povprečno 10,8 '%>, vendar ne trosijo vsi 10,8%. Nekdo bo lahko trošil 15 %, 
vendar se moramo natančno dogovoriti in tudi jasno prevzeti odgovornost za 
to. Seveda ob tem ne morejo vsi računati na linearni dvig potrošnje za 10,8 % 
in celo pritiskati na izjemno povečanje nad 10,8%. 

V naši republiki je sprejeto stališče, da se 7 milijard in 300 milijonov 
dinarjev presežkov iz lanskega leta vrne gospodarstvu, vendar v teh ukrepih 
ni povedano, kako naj se to opravi. Kako jih bomo vrnili, po kakšni poti? 
Menim, da bi glede na razpravo, ki smo jo tukaj vodili, morali povedati, po 
kakšni poti bomo ta sredstva vrnili gospodarstvu. Slišati je namreč že predloge, 
da bi ta denar, ker je pač že zbran, uporabili za drugačne namene, na primer 
za bolnišnico. Enaka potrošniška logika je prisotna tudi v občinah, kjer so prav 
tako ustvarjeni določeni presežki. 

Kako se torej spoštujejo sklepi partijske konference in kdo to dela? Saj 
smo vendar tukaj v večini komunisti! Moram to reči, ker me že boli, da stalno 
to govorimo in ugotavljamo neizvrševanje političnih sklepov, hkrati pa se že 
med komunisti dogovarjamo, kako bomo vse to lepo izigrali. Zato bi se morali 
že enkrat dokončno dogovoriti. 

Ko smo razpravljali o vprašanjih stabilnosti — mislim, da bi se to moralo 
v stabilizacijskem programu jasno izražati — smo predvideli rast družbenega 
proizvoda za 5 do 5,5 %, v Sloveniji pa za 5 do 7 %. To je lahko realno. Po 
razpravi, ki smo jo imeli v klubu poslancev Gorenjske, smo ugotovili, da je v 
Sloveniji to možno doseči in da je to tudi zelo optimistično, kajti treba je 
razumeti, da celotno gospodarstvo ne bo doseglo take stopnje rasti. Posamezne 
uspešnejše panoge bodo morale znatno preseči predvideno stopnjo rasti, če 
hočemo doseči navedeno poprečje. 

Po mnenjih, izraženih v teh razpravah, stabilnost ni odvisna od rasti 
družbenega proizvoda, temveč v mnogih primerih in v glavnem, vsaj tako 
trdijo tovariši iz gospodarstva, od delitvenih razmerij, ki postavljajo posamezne 
gospodarske panoge v boljši ali slabši položaj. 
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Pomemben dejavnik stabilnosti je pri nas tudi izvoz. Formalno sicer pred- 
videvamo delež izvoza, nimamo pa nobene orientacije za uresničenje te smer- 
nice. Pravzaprav bi morali sedaj reči, da'mora od vse novoustvarjene ali 
dopolnilne proizvodnje 50% v izvoz in to strogo zahtevati, ne pa dovoliti, da 
vsakdo ravna po svoji volji. Morali bi doseči, da bi s 50 % ustvarjene proiz- 
vodnje stimulirali izvoz, šele za tem pa bi se lahko pogovarjali o delitvi ostalih 
50 % za druge potrebe, za investicije in standard. 

Povsem se strinjam z nekaterimi diskutanti, da ne moremo na splošno 
nasprotovati investicijam, kajti to pravzaprav pomeni ostati pri statusu quo, 
temveč so potrebne selektivne investicije, v prvi vrsti investicije za moder- 
nizacijo. Druge investicije naj nekoliko počakajo, ker vendarle nikjer ne gori 
voda in ne moremo vzdrževati široke fronte investicij bodisi v občini, bodisi 
v republiki ali pa v tovarni. 

Verjetno se moramo že enkrat dogovoriti, da je naša prva naloga moder- 
nizacija in da moramo investirati predvsem v ta namen, če želimo zagotoviti 
večja sredstva za kasnejšo delitev; če pa bomo imeli staro in iztrošeno gospo- 
darstvo, se ne bomo mogli pogovarjati o delitvi, ker ne bo kaj deliti. 

Končno tudi uporaba denarnih sredstev prebivalstva ni tako nepomemben 
element pri aktiviranju našega gospodarskega potenciala. Pri nas pa z javnimi 
razpravami o devalvaciji povzročamo občutek nestabilnosti, zaradi česar začno 
ljudje dvigati svoje prihranke v hranilnicah in jih brezglavo trošiti. Na drugi 
strani pa vemo, kako zelo naše gospodarstvo potrebuje kredite. Velik del 
naloženih prihrankov občanov bi lahko mobilizirali za take namene, če bi jim 
dali garancijo in jih zavarovali pred eventualno devalvacijo tako, da občan ne 
bi imel občutka, da bo jutri prikrajšan. Tako bi sredstva dajal banki na raz- 
polago in jih trošil v glavnem za pametne namene. 

Čutil sem potrebo, da razpravljamo o teh vprašanjih in utemeljim svoje 
mnenje, da je treba pripraviti tudi lastne stabilizacijske programe, ki naj 
izražajo sprejete politične koncepte in osnovna izhodišča za naslednje obdobje. 

Predsednik Miran Goslar: Tone Remc ima besedo! 

Tone Remc: Spoštovane tovarišice in tovariši poslanci! V sedanjem 
ekonomskem trenutku stanja gospodarstva in ekonomskih gibanj, ter tudi 
političnih tokov, se mi zdi poziv predstavnika republiške izobraževalne skup- 
nosti k strogo selektivnemu pristopu do lastnega področja dejavnosti zelo 
odgovoren, do vseh drugih področij družbenih dejavnosti pa zelo konstruktiven. 
Potrebno je takšen pristop dosledno spoštovati in ga v dolgoročni ekonomski 
politiki in tekočih ukrepih tudi praktično realizirati. 

To pa pomeni, da pričakujemo v kratkem času — tako kot je tovariš Košir 
zahteval — konkreten, zaokrožen izdelan program stabilizacije v Socialistični 
republiki Sloveniji tudi za to področje, seveda najprej analizo izvajanja v 
skupščini sprejetega sanacijskega programa, izvajanja zakona in skupščinske 
resolucije in na tej osnovi ter na osnovi analize današnjega stanja tudi v tem 
smislu konkreten predlog ukrepov za nadaljevanje tekoče sanacije in za razvoj 
šolstva na današnji ravni. 

V tem smislu in s tem predlogom dopolnjujem ter podpiram zahtevo, ki jo 
je pravkar podal tovariš Košir. 

Poslanci imamo v rokah stališča izobraževalne skupnosti in sindikata de- 
lavcev družbenih služb. V 6. točki so opredeljene minimalne potrebe. Mislim, 
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da se sedaj ne more niti predlagatelj, niti mi, finančno opredeljevati o tem 
v kakšnih kvantitativnih razmerjih in po katerih konkretnih modelih je mogoče 
vse postavljene zahteve izpolnjevati. Mislim pa, da je potrebno zelo jasno 
povedati, da pričakujemo zelo konkreten odgovor na postavljena vprašanja. 
To pa se pravi, tudi zelo konkreten odgovor na posledice, ki bodo nastale, če se 
minimalni pogoji in zahteve delavcev na področju izobraževanja iz objektivnih 
razlogov ne izpolnijo. Ce jih danes ni mogoče izpolniti, je treba že danes 
povedati, katere ukrepe bomo sprejeli jutri, da bomo stanje obrnili na bolje. 
Torej, da zaključim: na konkretno zastavljeno vprašanje in konkretno zastavlje- 
ne zahteve je treba v naslednji fazi konkretno in določno odgovoriti. 

Po lanskoletni razpravi je v zaključku podpredsednik izvršnega sveta dr. 
Hočevar omenil potrebo, da se preide na nov sistem financiranja izobraževanja 
in vzgoje, da se ta sistem poveže s sistemom razširjene reprodukcije in nasloni 
financiranje izobraževalne sfere na sredstva razširjene reprodukcije. Podoben 
predlog je v zadnjem času nastal v zvezi, kjer se predlaga, da se v investicijskih 
sredstvih zagotavljajo tudi sredstva za kader, ki bo v novih zmogljivostih, v novi 
tehnologiji, v novi organizaciji delal. Postavljam vprašanje, koliko smo se 
oddaljili od sedanjega sistema financiranja izobraževanja in se približali temu 
novemu bodočemu sistemu financiranja, ki naj bi bil v bistvu sestavni del 
sistema razširjene reprodukcije in ne predvsem proračunski mehanizem. Pred- 
lagam torej, da se tudi v Sloveniji na podoben način pripravijo ustrezni zakonski 
osnutki. 

Prav tako predlagam, da se politično podpre tiste družbene dejavnike, ki 
vidijo perspektivo tako gospodarstva kot šolstva v ustanavljanju posebnih 
izobraževalnih skupnosti. Ta predlog je bil že podan in tudi obrazložen ter je 
utemeljen v pogojih, v kakršnih se gibljeta gospodarstvo in šolstvo. Mislim, 
da to ni samo pot, ki nas bo pripeljala do zadostnih sredstev, ampak je predvsem 
pot, ki ne bo odtujevala sredstev in bo na višji stopnji integrirala gospodarstvo, 
izobraževanje in znanost. Zavzemam se torej za to, da se v tej smeri pogumneje 
in tudi pospešeno dela. 

Univerzitetni komite Zveze komunistov je ob prisotnosti večjega števila 
znanstvenih in pedagoških delavcev ter študentov sprejel svoja politična stališča 
ob stabilizacijskih ukrepih v zvezi in se tudi opredelil glede predlaganih 
izhodišč, o katerih danes govorimo. 

Ko ugotavljamo, da so tudi doslej vsi pozitivni tokovi gospodarske in 
družbene reforme odpirali vrata znanju, kadrom in raziskovalnemu delu, po- 
udarjamo, da prav nestabilnost ustvarja razmere, v katerih so znanje in 
raziskovalno delo manj pomembni, pomembnejši pa so politični pritiski, mono- 
polen položaj, špekulacije in podobno. 

Zato nedvoumno podpiramo stabilizacijsko orientacijo in tudi sodimo, da 
moramo pristati na najrazličnejše odpovedi. 

Sodimo, da naj stabilizacijski ukrepi prizadenejo predvsem tiste, ki so na 
osnovi monopolnih položajev in špekulacij neprimerno povečevali osebne do- 
hodke; tiste, ki so šli v investicije brez kritja; tiste, ki so pretiravali z izvozom; 
skratka: vse tiste, ki so neposredni povzročitelji večje nestabilnosti v jugo- 
slovanskem gospodarstvu. 

Mnogo bolj glasno in odločno se moramo upreti politiki političnih pritiskov 
kot sredstvu za razreševanje političnih in gospodarskih problemov. Sodimo, da 
so voljeni organi odgovorni za realizacijo stabilizacijske politike in jim moramo 
dati komunisti v teh naporih vso podporo. 
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V zadnjem delu dokumenta — v prijetno dolžnost mi je, da ga predstavim 
— so opredeljena prioritetna vprašanja, ki jih je potrebno rešiti, da ne bd 
privedli v resno krizo že tako dovolj kritičnega položaja izobraževanja na vseh 
ravneh. 

Ta prioritetna vprašanja so po naši oceni naslednja: 
1. Razvoj znanstveno-raziskovalnih kadrov in odpiranje novih mest za 

pedagoške delavce v visokem šolstvu. S tem je povezan razvoj tretjestopenjskega 
in doktorantskega študija, ki ga je treba intenzivirati. Predvsem s tem so 
povezani tudi vsi drugi ukrepi, intenzifikacija študijskega procesa in dviga 
kvalitete študija. Sedanji razpisi za nova delovna mesta na univerzi pa nam 
kažejo, da na mnogih področjih univerza ni interesantna, ni konkurenčna 
drugim družbenim področjem. Na mnogih področjih pa sploh nimamo ustreznih 
znanstvenih kadrov, ki bi lahko kandidirali za delo na univerzi. 

2. Treba je ustvariti primerne stanovanjske možnosti za mlajše univer- 
zitetne delavce na osnovi varčne izgradnje, za tretjestopenjski in doktorantski 
študij ter za čas stažiranja pa naj se ustvari fond manjših podnajemniških 
stanovanj. 

3. Osebni dohodki mlajših univerzitetnih delavcev in stažistov se morajo 
vsaj izenačiti z dohodki njihovih kolegov, ki so šli na druga področja. Prioritetno 
področje je, po našem mnenju, usposabljanje pedagoškega kadra za celotni 
šolski sistem, kjer je treba število teh delavcev povečati, predvsem pa jih tudi 
mnogo bolj strokovno usposobiti za to zelo pomembno delovno nalogo. 

4. Nadaljevati moramo začeto politiko, po kateri bomo vsej talentirani 
mladini omogočili, da se prebije do visokošolskega študija. To terja vlaganja v 
štipendiranje, predvsem pa vlaganja v dijaške in študentske domove. 

5. Spoštovati je treba sprejeti zakon o sanaciji materialnega položaja 
šolstva in standarda prosvetnih delavcev. 

In končno, predvideno povečanje števila študentov in dijakov terja v 
naslednjem petletnem obdobju tudi povečanje prostorskih zmogljivosti za pe- 
dagoške in raziskovalne namene. 

Naj zaključim razpravo s predlogom, da v današnjih razmerah sprejete 
imobilizacije sredstev, restrikcijskih in drugih ukrepov na liniji stabilizacije, 
samoupravno odločimo, da na osnovi programa in po samoupravni poti — kot 
predlaga v svojem tekstu tudi izobraževalna skupnost — del presežnih prora- 
čunskih sredstev namensko usmerimo za potrebe strokovnega šolstva na srednji, 
višji in visoki stopnji. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa. Še kdo želi besedo? Besedo 
ima Zdenko Roter. 

Zdenko Roter: Tovarišice in tovariši, bom zelo kratek! K debati me 
je spodbudil tovariš Franko. Ce sem ga prav razumel, je med drugim povedal 
tudi tole: potrebna je tudi politična stabilizacija, če hočemo imeti gospodarsko 
stabilizacijo. Zdelo se mu je nadalje, da se morda preveč poudarja potreba po 
preosnovi federacije in se je postavil na stališče, da imamo dosti problemov 
v lastni hiši, katerih bi se morali korenito lotiti. K tem njegovim stališčem 
dodajam naslednje: 

Mislim, da ni potrebna samo politična stabilizacija, marveč korenita politična 
reforma. Središčno točko v tej reformi vidim, žal še vedno, v vlogi federacije, 

,v njenih funkcijah, v njenih pristojnostih. Sedanje stanje razprav o preosnovi 
4* 
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federacije me ne glede na počasnost preosnove, navdaja z optimizmom. S tem 
v zvezi pa zlasti zelo, zelo pogrešam jasna in nedvoumna slovenska stališča do 
te preosnovane federacije, slovenska stališča, pri formuliranju katerih bi po 
mojem mnenju moral sodelovati tudi naš dom in njih formuliranje ne bi smelo 
biti prepuščeno samo določenim, k temu posebej poklicanim ljudem. 

Vsi vemo, da je v federaciji še vedno koncentrirana velika gospodarska in 
politična moč in da tudi sedanji stabilizacijski program poteka v starih okvirih. 
S tem y zvezi je popolnoma evidentno, da so tudi okviri naše razprave in tudi 
okviri predloženega dokumenta popolnoma jasno določeni in limitirani. V tem 
krogu se lahko vrtimo in iz tega kroga ne moremo ven! Vidim torej osnovni 
problem vendarle še vedno v federaciji. Ko bi se ti odnosi med federacijo in 
republikami razčistili, ko bi federacija v vseh svojih funkcijah res bila tisto, 
kar bi želeli vanjo položiti narodi in republike, bi lahko prišli do stanja, ko bi 
bil tudi pregled problemov v republiki popolnoma jasen, popolnoma čist. Iden- 
tifikacija teh lastnih problemov, ki naj bi se jih potem lotili in jih z vso silo 
reševali, bi bila tudi mnogo lažja. Ne smemo namreč nikoli pozabiti, da obna- 
šanje subjektov, bodisi gospodarskih bodisi političnih in drugih ne izvira pred- 
vsem iz njihove nekakšne interne domišljije ali privatniških aspiracij, marveč 
je obnašanje teh subjektov določeno s sistemom, gospodarskim, zdravstvenim, 
socialnim in kulturno-prosvetnim, ali kakršnimkoli. Sistem je tisti, ki v prvi 
vrsti določa obnašanje teh subjektov. Zato o spremenjenem obnašanju lahko 
samo moraliziramo, če ne pogledamo stvari v dno. V dnu tega pa je sistem. 
Ta sistem pa je v bistvu federativen, federativen v slabem smislu, se pravi 
uniformiran, pa tudi vsebinsko prilagojen koncentrirani politični in gospodarski 
moči v federaciji. Zato lahko samo bistvena preosnova vseh sistemov pripomore 
k temu, da bi tudi v našem slovenskem prostoru dosegli takšno obnašanje 
gospodarskih in drugih subjektov, ki bi mu potem lahko ploskali oziroma o 
njem govorili tudi kaj pozitivnega, ne samo negativno. 

Zdi se mi torej, da je bila današnja izmenjava mnenj, ki sem jo pozorno 
spremljal, zelo koristna, vendar se mi je ves čas zdelo, da bi morali imeti pred 
očmi, da je naša debata in medsebojna konfrontacija zelo tesno limitirana v tiste 
meje, ki so nam na star način še vedno določene. Mi se lahko danes dogovorimo, 
da bomo nekaj malega dali na levo ali na desno ah kako drugače nekaj pre- 
uredili, bistvenih preureditev pa storiti ne moremo, dokler ne bomo dobili več 
možnosti in prostora za to, da bomo resnično lahko osnovali svojo relativno 
samostojno slovensko ekonomsko politiko. 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo? Besedo ima Jožko Štrukelj! 

Jožko Štrukelj: Tovariši poslanci! Niman ambicije in tudi zelo težko 
bi bilo rezimirati celotno današnjo razpravo. Mislim pa, da je bilo veliko 
različnih stališč, predvsem zato, ker je že potem, ko smo predložili naš dokument 
o izhodiščih ekonomske politike, federacija sprejela mnoge ukrepe, ki seveda 
celotno stvar vržejo na glavo. Zato so se današnje razprave o dokumentu mešale 
z vsemi temi problemi, ki so nastali v zvezi z novimi ukrepi v federaciji. Mislim 
pa, da je v glavnem — če sem prav razumel — večina le podpirala naš dokument 
o izhodiščih predvsem v tem smislu, da so kvantifikacije sicer drugačne, vendar 
pa strategija tega dokumenta ostane v veljavi. Nekateri so sicer ponovno začeli 
razpravljati o orientaciji in prioriteti, vendar mislim, da večina podpira orien- 
tacijo, ki je dana v dokumentu. 
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Gre predvsem za nekatera vprašanja, kot so invalidnine, pokojnine, ne- 
katere socialne dajatve, šolstvo in zdravstvo. Seveda bodo dimenzije te orien- 
tacije, kot sem povedal, uokvirjene v okviru, ki ga je sedaj dala osnovna 
številka povečanja proračunov oziroma vse potrošnje do 10,8 "/o sredstev v 
letu 1970. 

Ce tudi sam posežem v to razpravo o stabilizaciji, ne bom ponavljal misli, 
ki so bile tukaj že rečene, ampak mislim, da je eden od osnovnih elementov 
nestabilnosti prav gotovo v naši organizaciji federacije in da prav v tem naj- 
demo mnogo elementov nestabilnosti. O tem je bilo dosti rečenega in tudi sam 
sem trdno prepričan, da iz tega izhaja mnogo problemov. Ti problemi izhajajo 
iz raznih takih in drugačnih interesov, slišali smo mnogo vesti o tem, kako se 
zvezni izvršni svet obnaša ob vsaki odločitvi. To je jasen odraz, kako se interesi 
razhajajo, čeprav je že prvi plenum centralnega komiteja ugotovil, da moramo 
iti hitreje v reorganizacijo. 

To govorim - predvsem zato, ker iz tega prehajam na zadnji ukrep, na 
omejitev povečanja sredstev za 10,8 °/o. Ta ukrep je linearen, je etatističen, je 
tak, kakršnega verjetno ne bi smeli sprejeti. Ce pa me kdo vpraša, kako se 
moram kot komunist obnašati glede na te stabilizacijske ukrepe, je jasen 
odgovor, da bom ta ukrep upošteval in ga poskusil izvesti — kot mi je nekdo 
zunaj rekel, obuti čevelj številko 10,8, čeprav imam številko noge 44! Moram 
reči, da bo to silno težka stvar in da se bomo ob tem vprašanju ponovno 
srečali. 

Kar se stabilizacijskega programa izvršnega sveta tiče, pa moram takoj 
pojasniti, da je ta program v naših izhodiščih, da je naš program v skorajšnjem 
predlogu zakona o usmerjanju delitve dohodka in da ni drugega stabilizacijskega 
programa, razen še proračuna, glede katerega upamo, da ga bomo predložili 
izvršnemu svetu že v prihodnjem tednu. Drugega stabilizacijskega programa 
izvršni svet zelo verjetno ne bo predložil. 

Tovariši! Mislim, da so to tisti napori, ki jih bomo storili skupaj z vami, 
ko se bomo morali uravnavati v masi dohodkov, ki jih bo dala ta stopnja. 

Ce se vrnem zopet k federaciji in k vprašanju odgovornosti, lahko preso- 
dimo, kakšno odgovornost lahko prevzamemo za tak ukrep. Mi nimamo v bistvu 
nobenih pristojnosti! Poglejmo, kaj lahko republika in ta visoki dom v tem 
pogledu stori. Le to, da moralno-politično pristane in mislim, da na to prista- 
jamo. Tudi poročilo izvršnega sveta gre v to smer; mi pristajamo na te stabi- 
lizacijske ukrepe, ki jih federacija predlaga in bomo v tem pogledu discipli- 
nirani. Kaj mi sicer v tej stvari, tudi kar se stabilizacijskega programa tiče, 
lahko predložimo? Nič drugega, kot resolucijo, ki smo jo vsako leto predložili, 
potem pa se je vsak subjekt več ali manj po svoje obnašal. Ce se spominjate, 
smo nekoč vodili veliko razpravo o taksah na avtomobile. O tem vam lahko 
pokažem magnetoskopske zapiske. Takrat smo čisto principialno predlagali nove 
rešitve z namenom, da izzovemo ustavni spor, z namenom, da republiška 
javnost ugotovi, kako smo pravzaprav nebogljeni. Vse pristojnosti, ki jih imamo, 
nam kažejo, da smo izredno nebogljeni, da nimamo pristojnosti in da ne 
moremo kar se stabilizacije tiče, narediti ničesar razen tega, da se uokvirimo 
v tisto, kar nam je bilo dano; da smo disciplinirani, da sprejmemo dokument, 
ki je v bistvu lahko resolucija. Vendar pa mene ne bo nihče prepričal, da bo 
to, če bomo pri republiški izobraževalni skupnosti in pri republiškem proračunu 
zmanjšali izdatke za 2 do 3 milijarde, pravzaprav stabilizacijski program. Sedaj 
govorim v svojem imenu in mislim, da stabilizacijskega programa v tem smislu 
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kot predlaga tovariš Košir, izvršni svet ne bo predložil. Menim, da program 
predstavljajo izhodišča, ki smo jih predložili in so v bistvu skladna z jugo- 
slovansko politiko, ki je predlagana v zvezni skupščini. 

Glede naših pristojnosti naj pojasnim, da smo se vedno, kadarkoli smo 
hoteli uresničiti neko novo idejo, srečali z zveznim predpisom. Mi nimamo 
nobenih pristojnosti glede prispevkov, nimamo nobenih pristojnosti glede dav- 
kov, nobene stvari ne moremo spreminjati! Teoretično naj bi prispevki in davki 
imeli predvsem fiskalno, socialno in ekonomsko funkcijo. Ali smo mi v tem 
smislu lahko karkoli ukrepali? Sploh ničesar nismo mogli storiti v tem smislu, 
da bi bile te funkcije lahko ekonomske. Linearna davščina zadeva vsako 
gospodarsko organizacijo, vsakega potrošnika; prispevek na osebni dohodek 
prizadene vsakogar; davki so popolnoma identični. 

Mislim, da je za nas v tem trenutku zelo pomembno to, da s svojimi sklepi 
sledimo tej stabilizacijski politiki; hkrati pa se mi zdi zelo pomembno, da se 
v federaciji čimprej sprejmejo ukrepi oziroma sklepi, s katerimi naj se predvsem 
prenesejo pristojnosti in naloge, ki jih danes še opravlja federacija. 

2e prej omenjeni ukrep zveznega izvršnega sveta je za našo samoupravno 
družbo nesprejemljiv zato, ker je linearen, kajti vsaka linearnost prinaša 
stagnacijo, čeprav principialno mislim tako kot sem povedal. Pri tem ukrepu 
ni zvezni izvršni svet upošteval niti tega, da je družbeni produkt v vsaki 
republiki v bistvu drugačen. S tem ukrepom je Slovenija glede stopnje po- 
trošnje izenačena z vsako drugo republiko, ki ima tudi za 2, 3 ali 4 stopnje nižji 
družbeni proizvod kot Slovenija. 

Kljub vsemu bomo čez nekaj dni že lahko predložili predlog proračuna, 
ker smo disciplinirani. Sicer v celoti podpiramo vsak smotrn stabilizacijski 
ukrep. Glede omenjene omejitve pa smo prepričani,, da je to tipično etatistični 
ukrep, zoper kakršne smo se ves čas borili in smo tudi v tem smislu gradili 
naš samoupravni sistem v Jugoslaviji. 

Na koncu želim povedati še dve, tri besede o nekaterih vprašanjih in 
predlogih, ki so bili dani v razpravi. Mi sprejemamo na znanje dane predloge 
in pobude. Povsem se strinjam z razpravo tovariša Jenka in še dodajam, da je 
v skupščini že zelo obsežno gradivo glede davčnih služb. Moram pa reči to, 
kar običajno neradi rečemo, namreč, da so za davčne utaje in druge omenjene 
nepravilnosti odgovorne predvsem službe v občinah. Slovenija je edina repu- 
blika, ki je pred leti sprejela svoj zakon o davčni službi; moram pa reči, da se 
ta služba ne organizira tako kot smo želeli, predvsem kar zadeva strukturo 
kadrov. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Roman Albreht! 

Roman Albreht: Spregovoriti želim o nekaterih vprašanjih v zvezi 
z mislimi, ki jih je tukaj povedal tovariš Štrukelj kot predstavnik predlagatelja 
obravnavanega dokumenta. 

Pod vtisom današnje razprave mi niso jasna nekatera vprašanja, pomembna 
za neposredno aktivnost. 

Prvo vprašanje, ali bomo v Sloveniji izdelali stabilizacijski program ali ne. 
Mislim, da ga moramo napraviti. Vprašujem se, kako bomo razvili svojo aktiv- 
nost v federaciji, če nimamo programa? In za kaj se bomo borili v federaciji? 
Moram reči, da je ena od bistvenih slabosti naše celotne akcije prav ta, da ni- 
mamo koncepcije. Ne vemo zanesljivo, kako naj usmerimo svojo aktivnost. Tudi 
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javnost sedaj pričakuje, da bodo telesa, ki predstavljajo kreativne izvršne centre 
in predstavniške organe, nastopila z jasnimi programi. Mislim, da bi bila na- 
pačna orientacija, češ naj federacija opravi stabilizacijo, nam pa da več prostora 
in bomo potem pridno delali. S tem bi vnaprej dali neomejeno pooblastilo 
superstrukturi, ki jo sicer vsi napadamo, da bo neprestano izdajala ukrepe 
takega tipa, v katerih ni čisto nič novega. Torej, če hočemo v federaciji nekaj 
spremeniti, moramo napraviti program. Seveda mora ta program zrasti tukaj. 
Ce.se konstituiramo kot skupnost narodov in narodnosti, je najbrž ena izmed 
prirodnih celic prav republika kot nacionalna skupnost. Jaz celo mislim, da je 
to pravzaprav prvi pogoj za uspešno akcijo. 

Moram reči, da sem sedaj predvsem malo dezorientiran; zato namreč, ker 
ne vidim naše bodoče akcije. Predvsem nimamo potrebnih čvrstih stališč glede 
vprašanj, ki jih je treba rešiti. Ker neposredno sodelujem v teh aktivnostih, 
še posebej čutim to slabost in se počutim šibkega. 

Glede samega stabilizacijskega programa mislim, da si moramo naliti či- 
stega vina! Nas je stvarnost pripeljala do spoznanja, da tako kot smo v Jugo- 
slaviji dosedaj delali, ne gre več. Zato smo prišli v položaj, v katerem se moramo 
pravzaprav vračati nazaj na reformni program, ki smo ga počasi, korak za ko- 
rakom, vsi zatajevali; po domače povedano. Mi moramo priti nazaj na program 
reforme, ker drugega programa nimamo in ker je praksa pokazala, da nas je 
odstopanje od reformnega programa pripeljalo v popolno politično in ekonom- 
sko destabilizacijo. 

Sedaj nam je center ponudil nekaj zelo kratkotrajnih ukrepov, ki najbrž ne 
morejo dolgo časa trajati. Jaz sem tudi v zvezni skupščini rekel, da v teh 
ukrepih ne vidim čisto nič novega. Soglašam, da so ti ukrepi tipična admini- 
strativna državna intervencija. Vendar, dragi tovariši, mi že več kot leto in pol 
govorimo, da so tokovi v našem gospodarstvu in naši družbi napačno postavljeni 
tako v materialnem kot v družbenem smislu. Mi že leto in pol, in več, prosimo, 
da bi se uredila najnujnejša vprašanja. Moram pa reči, da predlogov res ni 
veliko; vsaj jaz jih ne poznam. Vendar je treba predloge pripraviti.ter se boriti 
za njihov sprejem, sicer ne bomo uspeli. 

Zvezni poslanci smo nekajkrat v zvezni skupščini opozarjali, da bomo ob 
taki politiki prišli v položaj, ko bodo potrebni najbolj brutalni kirurški posegi. 
In sedaj smo v takem položaju! Sedaj spet vsak izračunava, kaj je pri kirurškem 
posegu izgubil. Seveda vsak nekaj izgubi. To bi nas moralo privesti do spozna- 
nja, da moramo voditi drugačno politiko. Če se želimo izkopati iz teh težav, 
moramo resnično poiskati tiste rešitve, ki bodo naš sistem premaknile naprej. 
Dosedanja stabilizacijska politika je bila tempirana na razvrednotenje dinarja. 
Zato so bili nekateri ukrepi, zamrznjenje cen, obvezni depozit in drugi, prera- 
čunani na to, da bomo devalvirali dinar, pri čemer so nekateri mislili, da bomo 
s tem rešili vse probleme. Temu je sledila ostavka odgovornega človeka v zvezni 
skupščini in stvari so se začele razjasnjevati. Ta poseg očitno ni dober in ne 
prinaša temeljnih rešitev. Te rešitve moramo sedaj najti. 

Tretje vprašanje, o katerem se moramo le začeti pogovarjati, pa je vprašanje 
naše federacije. Poglejmo, kdo to federacijo predstavlja. V izvršnem svetu in 
vseh delovnih telesih, ki pripravljajo posamezne ukrepe, sedijo predstavniki 
vseh republik, vsi so paritetno sestavljeni. Zdaj zaseda predsedstvo Zveze ko- 
munistov, ki je paritetno sestavljeno. V ustavni komisiji je koordinacijska 
grupa, ki je sestavljena iz predstavnikov republik — v njej sta predsednik 
izvršnega sveta in predsednik skupščine — ki pripravlja sistemske rešitve. Zato 
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je res vprašljivo, kdo to federacijo ureja in kdo je zanjo odgovoren. Mislim 
namreč, da smo zdaj resnično mi odgovorni za to, da v federaciji urejamo le 
tiste zadeve, ki jih je treba tam urejati in da se z argumenti borimo zoper dru- 
gačne tendence. Jaz nimam nobenih iluzij, da se bodo v tejle naši jugoslovanski 
skupnosti stvari zlahka razreševale. Nasprotno, zelo težko se bodo razreševale, 
zelo komplicirana je ta skupnost. Najmočnejše orožje bod*o argumenti, s katerimi 
bomo nastopili. Zato bo treba priti z določenimi predlogi. 

Ko sem diskutiral v zvezni skupščini, sem med drugim postavil vprašanje, 
kdo bo sedaj naredil uporaben stabilizacijski program. Avtor enega koncepta 
gospodarske politike- je bil Grličkov, ki je predložil tisti načrt družbenega 
plana, ki ni bil sprejet; Miljanić je dal ostavko in tako dalje. Mislim, da se je 
treba sedaj resnično dogovoriti, kako se bomo v tej federaciji sploh ekipirali, da 
bomo naredili predloge. Mislim, da bi morale republike poslati tiste svoje ljudi, 
ki so za to sposobni, da s skupnimi napori to naredijo. Ce pa tega nismo spo- 
sobni narediti, je treba začeti drugače diskutirati v vseh zadevah. Če se posta- 
vimo pred to federacijo le kot pred izložbo in razpravljamo o tem, kaj se na 
oni strani okna dogaja, je jasno, da ne bomo dobili rešitev, ki nam bodo ustre- 
zale. V tem smislu se moramo dogovoriti ali se bomo v federaciji angažirali 
in kako bomo v federaciji rešili tiste zadeve, za katere smo se politično že 
sporazumeli in sporazum ne vem kolikokrat potrdili. Strinjam se, da je treba 
razvozlati državni kapital, posredniško vlogo federacije v materialnih odnosih 
•in druga vprašanja, vendar se ta vprašanja ne razrešijo zato, ker začnemo vedno 
računati in sicer izven tistih organizmov, ki o zadevi odločajo. To niso drobna- 
rije, stvari se spotaknejo na praktičnih rešitvah. Tja vsak prinese svoj kolček, 
ga potisne v kolo, in je konec. Če se hočemo v resnici konstituirati na principu 
skupnosti republik, morajo te republike postati konstruktivni faktor te fede- 
racije. One morajo postaviti na mizo predloge za rešitev zadev, o katerih smo 
se dogovorili za skupno reševanje v federaciji. S tem bodo nastale tudi dru- 
gačne možnosti za urejanje zadev pri nas v republiki, ker se ne bo več mogoče 
izgovarjait na neko coklo v federaciji, ki nas ves čas ovira, ampak se bomo 
začeli resneje ukvarjati z odnosi v družbeni sferi in gospodarstvu, za katere 
smo resnično odgovorni. 

Tudi jaz prosim, da bi se o teh vprašanjih resnično nekoliko jasneje dogo- 
vorili, ker ne vidim rešitve v stališčih — ponovno se opravičujem, če morda 
nisem prav razumel tovariša Štruklja — da izvršni svet stabilizacijskega pro- 
grama ne bo delal in da je federacija nekaj izven nas. Na ta način ne bomo 
uresničili stabilizacijskega programa! Mi moramo prav tako pripraviti in ponu- 
diti prave rešitve. Prav zaradi tega je odprta razprava o ustavnih spremem- 
bah in sistemskih rešitvah. V pripravah plana moramo pripraviti in ponuditi 
elemente za stabilizacijo družbe in gospodarstva. V ustreznih organizmih mo- 
ramo aktivno in kreativno delovati pri pripravah tistih rešitev, za katere smo se 
politično že dogovorili; tako bomo videli, kdo sabotira politične odločitve in se 
bomo lahko začeli drugače pogovarjati. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Sedaj se vas je k razpravi kar več pri- 
javilo. Besedo ima Cene Matičič! 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Spo- 
štovani tovariš Albreht, verjetno moja sposobnost improviziranja ni takšna, kot 
je tvoja, vendar ti bom le poskušal na kratko odgovoriti. 
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Slišali smo nekaj trditev, ob katerih nam vsekakor ne more biti vseeno. 
Prva je nedvomno trditev, da smo reformo postopno demontirali — tudi Slo- 
venci. Mislim, da bi to morali odločno odkloniti. Namreč, če je kdo bil zvest 
reformnim potem, potem smo to bili Slovenci. Če pa smo glede tega v zmoti, 
to se pravi, da nismo bili zvesti reformnim potem, potem je dolžnost vseh 
poslancev, ki so bili izvoljeni v času sprejemanja reforme, da odstopijo. Pred 
volitvami so poslanci zagotavljali, da so za reformo in da se bodo zavzemali 
za njeno uresničitev. Mislim, da trditev tovariša Albrehta ni resnična. 

Druga njegova trditev je, da bi Slovenija morala biti prisotna v federalnih 
organih z razpravami in s svojimi predlogi. Vprašam vas, kdo pa je v tej naši 
federaciji dal v zadnjih mesecih več konstruktivnih predlogov kot ravno Slo- 
venija? Vsi časopisi v Srbiji in drugje so pisali, da so naši predlogi v prome- 
moriji I., II. oziroma »de lux« in ne vem, kako smo jih še imenovali, najbolj 
sprejemljivi. Kdo pa je tisti, če ne ravno Slovenija, ki je predlagala kotizacijo 
in se zanjo borila leto in dan, da je letos le politično sprejeta. 

Mislim, da so ti naši napori bili in so še! Vsi smo za to našo federacijo, 
želimo pa imeti čiste račune. V federaciji smo ves čas zelo aktivno sodelovali, 
vendar smo bili neštetokrat tudi povoženi, tudi s pestjo po glavi. Če je kdo kaj 
sabotiral našo reformo, odklanjam misel, da smo bili to Slovenci Kar se tiče 
stabilizacijskega programa, pa je moje stališče naslednje: 

Neprestano trdim, da je to temeljno žarišče inflacije v federaciji. Tudi 
danes je bilo poudarjeno, da se morejo samo na tem nivoju pojaviti in realizirati 
pritiski na inflacijo. Ne morejo se v Sloveniji. Zato je potrebno, da najprej 
federacija sprejme stabilizacijski program, kakršnega si želimo. To pa bo potem 
okvir za naš stabilizacijski program. Zato se popolnoma strinjam s tovarišem 
Štrukljem, da ne moremo oblikovati slovenskega programa toliko časa, dokler 
ne bo zveza sprejela jasnega in kristalno čistega programa. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Ivan Kreft, prosim! 

Ivan Kreft: Tovariši in tovarišice poslanke. Tovariš Roman Albreht 
je eden redkih članov naše delegacije, ki je od časa do časa prihajal na naše 
seje, vendar še premalokrat. Ko je bil zadnjikrat tu, sem bil jaz tisti, ki sem 
njegova izvajanja podprl. Danes jih žal ne morem podpreti. Da ne bom ponav- 
1 j al j al besed tovariša Ceneta Matičiča, bom opozoril na naslednja dva po- 
membna dogodka v tem zboru: 

23. januar 1969. leta bo zame ostal nepozaben datum! Takrat sem v zvezi 
s poslanskim vprašanjem hotel citirati tudi besede predsednika republike, pa 
me je predsednik zbora tovariš Jože Vilfan prekinil in rekel, naj ne držim tu 
nobenih govorov in postavim vprašanje brez uvoda. Vprašanje sem postavil 
in obenem zahteval razpravo o odgovoru. Prosil sem predsednika, da da moj 
predlog na glasovanje. Stopil je na oder predsednik izvršnega sveta Slovenije, 
tovariš Stane Kavčič in dejal, da mi ne bežimo od obravnavanja vprašanj o 
odnosih med republiko in federacijo in se strinjal, da pride do te razprave. 
Tudi vsi poslanci so se strinjali z mojim predlogom. Te razprave do danes še 
ni bilo. 

Tovariši, kdo je to preprečil? Kljub neštetim osebnim urgencam pri tova- 
riših, do diskusije ni prišlo. Danes pa se naj nam očita, da prepozno prihajamo 
s predlogi, da nimamo nobenega programa, da nismo postavili svojih zahtev. 
Vsi vemo za svoje zahteve in če je treba, jih lahko še bolj izkristaliziramo. Drug 
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primer. Ko je šlo za cesto, smo bili tu v počitniškem času trije poslanci. Pridobili 
smo 30 drugih poslancev, da se skliče republiški zbor in razpravlja o tem vpra- 
šanju. Mislili smo, da je to naša dolžnost zaradi tega, ker ni bilo človeka v 
Sloveniji ne v Centralnem komiteju ne v Socialistični zvezi ne v sindikatih, 
ki tega ne bi podpiral. Vsi so podpirali, vse občine, in nazadnje se je to dekla- 
riralo kot pritisk. Ali potem ne bi deklarirali kot pritisk tudi to, če bi izvršni 
svet svoj stabilizacijski program sprejel brez vednosti drugih. 

Vemo, kakšen je naš sklep in hvaležen sem predsedniku skupščine Sergeju 
Kraigherju, ki je na neki konferenci dejal sekretarjem občinskih komitejev, 
čas je, da se vrnemo na AVNOJ. To je naš program in naša zahteva! 

Predsednik Miran Goslar: Jožko Štrukelj. 

Jožko Štrukelj: Tovariši poslanci! Vem, da je moja razprava izzvala 
nekaj polemike, zato bi odgovoril na nekatera vprašanja. Najprej na prvo vpra- 
šanje. 

Naši tovariši iz izvršnega sveta in iz CK sodelujejo v zveznih organih in 
komisijah za izdelavo programa stabilizacije. V izvršnem svetu je naš nosilec 
tovariš Marjan Dolenc, v skupščini pa tovariš Dragan. Poleg tega izvršni svet 
ne bo stal ob strani. Storil bo vse, da pridemo do stabilizacijskega programa, 
ki bo ustrezal tudi Sloveniji. Zato mislim, da moramo biti v tem pogledu 
konstruktivni. 

Dali smo že mnogo predlogov. Dali smo jih lani in letos v raznih razpravah. 
Drugi del vprašanja zadeva stališča Slovenije do stabilizacije. Tukaj se ver- 
jetno nismo razumeli. Najprej moram reči tovarišu Koširju, da se absolutno 
strinjam, da moramo biti enotni, kar se tiče stabilizacije. Hotel sem samo neko- 
liko dramatizirati situacijo in nadaljevati diskusijo tovariša Zdenka Roterja 
in opozoriti, kako so vse republike nebogljene, in da je skrajni čas, da pristo- 
pimo k reorganizaciji. Mislim, da je v tej reorganizaciji bistvo rešitve mnogih 
vprašanj in mnogih konfliktov. Odgovornost za mnoge probleme, ki je bila 
pripisana izvršnemu svetu, navsezadnje lahko tudi sprejmemo, da ne bi prišli 
v nove konflikte. Moram pa reči, da nam bo stopnja, ki nam. je bila naložena, 
tokrat, čeprav je slovenska delegacija zastopala pred razpravo v Beogradu dru- 
gačno stališče, ponovno povzročila določene družbene konflikte. 

Mislimo, da je že naš stabilizacijski program — tovariš sekretar za finance 
lahko to pove — težak program. Program, se v bistvu sklada s programom, ki 
ga pripravlja federacija v tem, naj raste potrošnja, počasneje kot raste družbeni 
proizvod. Predlog, ki smo ga mi dali, je za Slovenijo sprejemljiv zato, da ne 
bi zašli v nove konflikte, zato, da ne bi v enem letu uničili vso tisto stabili- 
zacijo in vse tiste ukrepe, ki smo jih leta, ne samo v tej, marveč tudi v drugih 
skupščinah ustvarjali in se zanje borili, da bi ustvarili določeno družbeno in 
politično klimo in možnosti za družbeno reprodukcijo. Probleme, ki so jih tova- 
riši tukaj navajali, glede šolstva itd., so resnični problemi, ki jih poznamo vsi in 
vemo, da jih moramo razrešiti. Bojim se, da bo zvezni ukrep negativno vplival 
na naša prizadevanja in ustvaril nove konflikte in situacijo, katere ne želimo. 

Upamo, da bomo v roku nekaj dni lahko predložili temu domu proračun, 
ki bo še kako v skladu s stabilizacijskim programom. V bistvu sem hotel po- 
vedati samo to, da imamo v Sloveniji samo en program, ki smo ga že predložili. 
Drugega ne bomo predložili. Danes smo v referatu že povedali, da aktivno so- 
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delujemo v federaciji glede reorganizacije njenih pravic in dolžnosti. Hvala 
lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš Roman Albreht. 

Roman Albreht: Oprostite, če se ponovno oglašam k besedi. Menim, 
da je potrebno opozoriti na dve stvari. 

Prvič, moja vprašanja so se nanašala izključno na razpravo predstavnika 
izvršnega sveta. Želel sem, da jasneje precizira stališče, ker izgleda, da jih 
nisem dobro razumel. 

Odklanjam pa interpretacijo, ki zadeva mojo prejšnjo diskusijo. Daleč sem 
namreč od tega, da bi kakorkoli smatral, da je sedanja ureditev naše federalne 
skupnosti dobra in daleč sem od tega, da bi kakorkoli smatral, da se lahko 
bistvene, kardinalne spremembe v naši družbi napravijo, če ne demontiramo 
federalnega etatizma. Da ne bi to izgledalo, da je to sedaj moja korekcija v tejle 
diskusiji, bi prosil predsednika zbora, da dobi stenogram moje razprave na 
zadnji seji zbora narodov zvezne skupščine in naj bo tako ljubezniv, da ga bodo 
dobili člani tega zbora. Videli boste, da sem tam to stališče zelo ostro in zelo 
definirano zastopal. 

Zato odklanjam interpretacijo, ki je morda posledica mojega ne dovolj 
razjasnjenega in ne dovolj opredeljenega nastopa. 

Kar zadeva reformo, so poslanci iz Slovenije k resoluciji o ekonomski poli- 
tiki za letošnje leto predložili v zvezni skupščini 35 amandmajev, in se za njihov 
sprejem zelo, zelo zavzeto borili. Moram reči, da smo na vseh ključnih točkah 
propadli. Uspeli smo le na zelo pomembni točki, da smo stopnjo denarne mase 
limitirali. To je izzvalo kasneje velike polemike v Jugoslaviji, kdo je pravzaprav 
izdal naloge za nadaljnje emitiranje denarja v naši skupnosti. To je bil konkre- 
ten prispevek delegacije iz Slovenije. 

Kar zadeva učinke naših naporov, je nedvomno res, da prispevajo k ustvar- 
janju določenega vzdušja. Vendar mislim, da gre za nekaj drugega. Gre za 
to, da postanemo konkretni nosilci praktičnih predlogov. Dozdeva se mi namreč, 
da smo vsi skupaj z menoj vred nemočni nasproti neki strašni federaciji. Ce 
je res tako, potem je potrebna drugačna diskusija z drugačnimi posledicami. 
Vendar vseeno poskusimo vplivati na odločitve zveze. 

Glede reforme pa je treba — dragi tovariši — razumeti subjektivno razpo- 
loženje in dejanske tokove v družbi. Dejstvo je, da se od programa reforme 
oddaljujemo korak za korakom. Ob začetku reforme smo govorili o konverti- 
bilnosti dinarja, zdaj 1970. leta pa govorimo o stabilizacijskem programu. 2e 
samo to dejstvo govori, da smo reformo vsi skupaj demontirali. Dalje, poglejmo 
podatke o udeležbi gospodarstva v delitvi narodnega dohodka in zunanjetrgo- 
vinski bilans, pa boste videli, da od programa reforme odstopamo. Za to je 
najbrž cela kupica vzrokov, ampak ugotovimo najprej, da smo reformo dejansko 
pripeljali do roba. Samo dejstvo, da moramo sprejemati stabilizacijski program, 
dokazuje, da se moramo vrniti na pozicije reforme. In to je bil namen moje 
intervencije. 

Sedaj nam ni potreben noben nov program, nobena nova platforma, nič 
novega ne potrebujemo. Potrebno nam je samo, da se zavemo, da politika, ki 
smo jo vodili od začetka te reforme, ni dobra in da se moramo vrniti pravzaprav 
na koncepcijo reforme in se zanjo krčevito boriti. 
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Dragi tovariši, zelo težko bomo prišli naprej z vprašanji, kdo je reformo 
spoštoval. O tem je težko razpravljati. Nahajamo se namreč v enotnem tržnem 
sistemu. Večkrat smo tudi mi zaradi situacije odločili drugače, kot bi sicer 
po svojem prepričanju in po zelo dolgoročnih interesih. Torej mislim, da mo- 
ramo vedeti, da je program reforme ogrožen in da samo dejstvo, da govorimo 
o stabilizacijskem programu, to najbolj jasno dokazuje. Na tem spoznanju mo- 
rajo temeljiti vse naše nadaljnje odločitve. 

Strinjam se, da so državni kapital, prevelika posredniška vloga federacije 
v ekonomskih odnosih itd. ključne pozicije, ki jih je treba razsekati. To sem 
nekajkrat rekel in napisal in to v zvezni skupščini in v vseh organih, kjer 
sodelujem. Mislim, da moramo vse svoje sile sedaj usmeriti na to, da ta vozlišča 
prerežemo in s tem omogočimo drugačno reformsko akcijo. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Marjan Orožen. 

Marjan Orožen: Tovarišice in tovariši poslanci! Nisem imel namena 
razpravljati, vendar, ker je ob zaključku naše razprave padlo nekaj zelo težkih 
besed, se mi vendarle zdi potrebno, da o tem povem svoje mnenje. 

Čeprav nisem imel priložnosti spremljati vso diskusijo, se mi zdi, da bi 
jo lahko ocenili kot podporo naporom pri graditvi nove federacije, pa tudi kot 
določeno dramatiziranje stanja glede reševanja odnosov med federacijo in re- 
publikami. Menim, da ne kaže dramatizirati tega, o čemer smo se v zadnjem 
času politično že dogovorili. Usmeritev je jasna, vprašanje je le uresničitev te 
usmeritve in čas. 

Ali smo v tem procesu lahko hitrejši, kot smo? V tem se zelo približujem 
stališčem tovariša Albrehta, da je dolžnost naše republike in vseh jugoslovan- 
skih republik, da dajejo konkretne predloge. Znano mi je, da se predlogi Slo- 
venije zelo intenzivno pripravljajo. Na žalost pa republiški zbor s tem delom 
in samimi predlogi ni dovolj informiran. Zato bi predlagal, da bi vse skupine, 
ki obdelujejo posamezna vprašanja, čimprej prišle pred zbor z kratko informa- 
cijo o teh vprašanjih. Mislim, da bi s tem vendarle malce olajšali situacijo. 
Strinjam se s tistimi govorniki, ki so dejali, da je odmevnost naših predlogov 
premajhna in da znajo v drugih republikah svoje predloge drugače publicirati 
in podpreti, kot pa to znamo v Sloveniji. To je dejstvo. Toda ob predlogih, ki 
jih dajemo in ki jih bomo tudi v prihodnje dajali, se moramo vendarle zavedati, 
da morajo naši predlogi, ker smo Jugoslavija skupnost šestih republik, narodov 
in narodnosti, skozi proces dogovarjanja in usklajevanja. Ta proces pa je te- 
žaven, kajti srečujemo se z različnimi stališči, interesi, pa tudi odpori, ki pri- 
hajajo iz te ali one strani. Mislim pa, da drugih realnih možnosti za uveljavitev 
naših predlogov ni. Ostane samo še pot direktne konfrontacije, ki pa bi povzro- 
čila hudo zaostritev odnosov med republikami. 

Drugo, kar sem želel reči, je to, da grešnega kozla za vse slabosti v naši 
skupnosti ne smemo iskati v federaciji. Federacija ni nekaj izven nas. Z našimi 
ljudmi in predlogi moramo biti v federaciji prisotni, in to aktivno prisotni, 
saj federacije brez nas in zunaj nas ni. 

Prav tako se mi zdi netočna trditev, da smo pri vseh teh negativnih gibanjih 
docela nedolžni, in da nam odgovornosti za to nihče ne more očitati. Ce se ne 
motim, je o teh stvareh pred kratkim razpravljal tovariš Stane Kavčič in je bil 
nekoliko drugačnega mišljenja. To bi rad povedal vis a vis tezi, ki jo je tu po- 
stavil tovariš Matičič. 
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Iz današnje diskusije, pa tudi iz nekaterih dokumentov, ki smo jih dodatno 
dobili, pa vendarle izhaja naslednje: Vsi smo za stabilizacijo, vendar pa bi v 
letu 1971, letu stabilizacije prav vsi želeli imeti večja sredstva kot pa smo jih 
imeli v preteklem letu. Smo za stabilizacijo, hkrati pa stabilizacijske ukrepe 
ocenjujemo kot omejevanje samostojnosti, samoupravnosti itd. Res pomenijo 
ti ukrepi omejevanje samostojnosti in samoupravnosti, vendar pa mislim, da je 
treba sprejeti tisto tezo »Bolje malo etaizma danes kot veliko jutri«, ker drugih 
rešitev ne vidimo. 

Značilno je, da sedaj razpravljamo predvsem o odnosih med republiko in 
zvezo, veliko manj pa o vprašanjih samoupravljanja, etatizma in drugih po- 
dobnih pojavih. 

Zadržal bi se še pri besedah tovariša Štruklja, da je za nas sanacijski pro- 
gram zveznega izvršnega sveta nesprejemljiv. Mislim, da je to zelo smela izjava. 
Ce je položaj tak, potem je naslednji korak samo ta, da naša skupščina postavi 
vprašanje zaupnice našim poslancem, ki sedijo v zveznem izvršnem svetu, ali 
pa najmanj to, da pokličemo te tovariše, naj v naši skupščine razlože stališča, 
ki so jih zagovarjali v zveznem izvršnem svetu in pojasnijo tudi druge zadeve, 
ki jih morda mi ne poznamo, ali pa ne dovolj. Hvala! 

Predsednik Miran Goslar: Franc Bart, prosim! 

Franc Bart: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Zastavlja se vpra- 
šanje, ali naj ima Slovenija svoj stabilizacijski program ali ne ali naj zanjo 
velja enoten jugoslovanski program. Ce smo ob problemih stabilizacije ugotovili, 
da je vzpostavitev novih odnosov med republikami in zvezo eden od bistvenih 
elementov bodočega razyoja Slovenije, se moramo zavedati naslednijega. V 
bistvu gre — kot na primer pri kupčiji — za urejanje odnosov med dvema 
subjektoma, pri katerem morata biti oba usposobljena za pogajanje, zlasti pa 
vedeti, kaj hočeta. To se pravi, da bi Slovenija napravila veliko napako, če ne 
bi izdelala lastnega programa in predlogov za bodočo ureditev odnosov fede- 
racija — republika. Najbrž bi preveč obremenili naše predstavnike v federaciji, 
če bi samo njim poverili to nalogo. Hkrati pa bi to pomenilo omalovaževanje 
naše skupščine, če bi šel takšen program mimo nje, da ne bi mogli poslanci o 
njem razpravljati in glasovati z da ali ne. Sele ko bi se o programu izjavila 
skupščina, bi to res bil program Slovenije. To se pravi, da je nujno, da se 
takšen program predloži skupščini. V tem se strinjam z besedami tovariša Ko- 
širja, Orožna in drugih. V zvezi z razpravo tovariša Štruklja, ki je med drugim 
rekel: »tu ne moremo nič napraviti, tu je kopica vprašanj, kjer smo pravzaprav 
nemočni«, se spomnimo, koliko konstruktivnih in pametnih predlogov so dali 
poslanci v zadnjih dveh letih. Če bi tretjino najboljših uresničili, bi bilo pri 
nas vse v redu. Zato naj program, ki ga bodo naši predstavniki v federaciji 
zastopali, vsebuje smisel vseh pozitivnih razprav zadnjih dveh let in tudi da- 
našnje razprave. 

Sami sebi bi napravili sila slabo uslugo, če bi pričakovali da bodo problemi 
rešeni že s samim prenosom pravic in kompetenc na republiko. Vsem nam mora 
biti jasno opozorilo tovariša Klančnika, kje je sploh vzrok inflacije? Če bi imeli 
na tržišču za 20'%» več proizvodov, ki bi jih izdelali z isto delovno silo in v istih 
tovarnah, inflacije najbrž ne bi imeli. Da bi bila bilanca zopet v redu, moramo 
storiti samo dvoje. Ali zmajšati količino denarja za 20%) ali pa povečati proiz- 
vodnjo za 20%. Katera pot je sedaj najbolj perspektivna? Prav gotovo je re- 
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šitev problema v tem, da je treba gospodarstvu omogočiti, da se bo usposobilo 
za večjo proizvodnjo. Mislim, da je program zveze tako zasnovan, saj postavlja 
na prvo mesto vprašanje cen in zagotovitev večjih sredstev gospodarstvu ob 
spoznanju, da je naša splošna potrošnja prevelika. To se pravi, je treba z vsemi 
silami napraviti tudi slovenski program, kako slovensko gospodarstvo čimprej 
usposobiti za večjo proizvodnjo in da bodo odpravljena žarišča inflacije. 

Imamo pa še posebno nalogo, kako preprečiti odhajanje delovne sile v ino- 
zemstvo. Imamo približno 680 000 delavcev v inozemstvu. Med njimi je rela- 
tivno veliko slovenskih, ki pa so predvsem kvalificirani. Postavil bi vprašanje, 
kako ta problem rešiti perspektivno. Slučajno poznam podjetje, ki ima zunaj 
100 delavcev. Delavec zasluži npr. v Miinchnu od 3000—4000 din v valuti, pri 
nas pa od 1000 do 1200 dinarjev. Kako naj preprečimo, da delavci ne bi več 
odhajali v Nemčijo, ko pa je ekvivalent 1:2, 1:3, 1:4. V naš program bi 
morali vključiti predloge, ki jih je objavil v časopisu Večer, dr. Pavle Stanič. 
Kam z našim gospodarstvom in kako ga čimprej usposobiti za konkurenčni boj 
z inozemstvom. Mislim, da za slovensko gospodarstvo, ki je zagozdeno v za- 
hodnem gospodarstvu, ni drugega izhoda, kot da se čimprej konfrontira z zahod- 
nim gospodarstvom. Tistemu, ki ne bo čez 5 let sposoben voditi konkurenčnega 
boja z zahodno industrijo, naj se že danes pove, naj se čimprej rekonstruira 
in preorientira. To se pravi, da mora biti razvoj gospodarstva v Sloveniji in 
Jugoslaviji osnovni moto. Samo z večjimi blagovnimi fondi bomo lahko pre- 
prečili inflacijo. Vse to pa zahteva uvajanje nove tehnologije, prestruktuiranje, 
kadre itd. Takšen razvoj gospodarstva bo avtomatično reševal infrastrukturo, 
zdravstvo, šolstvo itd. 

Predsednik Miran Goslar: Tone Remc. » 

Tone Remc: Tovarišice in tovariši! Upam, da ne bo zvenelo deplasi- 
rano, če rečem, da bom dve ali tri misli povedal na bazi zbranega razuma. 

Mislim, da je izredno pomembno, kakšna atmosfera se ustvarja, ali defen- 
zivna ali pa delovno ofenzivna. Kdor je na odgovornejšem položaju, je toliko 
pomembneje, kakšno atmosfero ustvarja. 

Če je osnovni kurz reforme s strani ZK Jugoslavije že dolgo časa dosleden 
in jasen, ter v osnovi tudi zapisan in sprejet v zvezni in republiških skupščinah 
in če politična in strokovna analiza pokaže, da je ta kurz v bistvenih točkah 
zlomljen, potem logika zdravega razuma govori, da obstoje sile, ki izvajajo 
blokado. Ni več mogoče kritizirati na neznanega partnerja, če ta neznani 
partner na kritiko ne odgovarja s svojim projektom, s svojimi koncepcijami, 
s svojo strategijo. Mislim, da je potrebno identificirati prave nasprotnike in jim 
dati imena in priimke, bodisi da so ti v podjetjih, predsedstvu, v zveznem iz- 
vršnem svetu ali v katerem koli drugem organu. 

Deloma sem razumel defenzivno atmosfero in občutek utesnjenosti, kot 
posledico razmer, ki so že dolgo časa prisotne. Dejstvo je, da osnovna orientacija 
ustavnih sprememb, ki so sedaj v postopku, ni nova, dejstvo pa je tudi, da je 
bilo uresničevanje temeljnih sistemskih vprašanj v praksi zamrznjeno. Mislim, 
da bi bilo iluzorno sprejeti v bistvu skoraj novo ustavo, če se na političnem 
nivoju zelo jasno ne identificirajo tisti, ki niso realizirali ustave iz leta 
1963, ki so deloma blokirali evolucijo po ustavnih amandmajih in ki so rušili 
vrsto praktičnih in ekonomskih ukrepov na tej ravni. 
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Ob tem, ko to govorim, mislim seveda na politično diskusijo, politično 
odgovornost in na politično kulturo. Ne govorim o konfrontaciji oseb in kon- 
frontaciji grup, marveč o konfrontaciji programov, o konfrontaciji taktike, o 
konfrontaciji strategije in to na osnovi opredeljenih stališč in argumentov, ki 
stojijo za temi stališči. 

In končno, izkoriščam to priložnost, da ugotovim, da temeljna dokumenta, 
ki sta predstavnikom Slovenije služila doslej za delo v federaciji, to je »pro 
memoria I in II«, nista bila predložena splošno-političnemu zboru, to je našemu 
zboru. Ne rečem, da smo bili sposobni v njih kaj bistvenega izboljšati. Nismo 
pa bili prisiljeni, da bi se tako organizirali, da bi ju lahko izboljšali in tudi 
učinkoviteje izvajali. Nismo bili .— kot suvereno samoupravno predstavništvo 
tega naroda — prisiljeni, da bi se politično organizirali in ustrezno nastopali 
pred volivci. 

Osmega decembra bo centralni komite sprejel politična stališča do pred- 
videnih ustavnih sprememb, ustanovitve predsedstva SFRJ in stališča do eko- 
nomskih funkcij federacije in nekaterih drugih sistemskih vprašanj. Dejstvo, 
da bo ta politična platforma znana, olajšuje realizacijo mojega predloga, da 
pride tudi program skupne komisije vseh zborov za ustavna vprašanja čimprej 
v preliminarno razpravo na seje vseh zborov skupščine. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala. Besedo ima tovariš Zdenko Roter. 

Zdenko Roter: Obljubljam, da bom krajši kot predhodnik. Najprej 
o programih. Mislim, da so nesporazumi glede tega, ali naj imamo ali naj ne 
imamo lasten stabilizacijski program. 

Ena vrsta programa je program o discipliniranem obnašanju. To je program, 
ki ga lahko vsebuje proračun in ki izhaja v bistvu iz limita 10,8 %>. 

Drugo so programi o razvoju Slovenije, tretje pa programi Slovenije o tem, 
kako naj bo urejena federacija. To so vendar tri ločene stvari. Ne da bi koga 
branil, nisem razumel člana izvršnega sveta tako, da bi bil zanikal potrebo po 
slovenskem programu o nadaljnjem razvoju federacije. Nasprotno, razumel 
sem ga tako, da je tak program prisoten, da obstaja, da deluje. Bilo bi pa 
prav in to ponavljam, da bi pri takem programu o prihodnji ureditvi federacije 
vendarle naša skupščina in mi vsi skupaj nekoliko bolj sodelovali. 

Slišal sem večkrat že o »pro memoriah I in II«, vendar ju ne poznam; za 
mene ne obstajata. Zakaj naj bi pro memorije poslanci ne dobili, zakaj se ne bi 
z njima seznanilj, zakaj ne bi bili bolje oboroženi vsaj z osnovo nekega sloven- 
skega stališča? 

Drugo o dramatizaciji. Menim, da je bojazen tovariša podpredsednika, da 
dramatiziramo o stvareh, za katere da smo se že sporazumeli, določili kurz, 
problematična, kajti kljub deklariranju je šlo življenje svojo pot. Leta 1965 smo 
se zelo lepo sporazumeli, določili kurz, življenje pa je šlo svojo pot. Potem 
smo nekajkrat tudi v tem zboru dramatizirali stvari, pa nihče te dramatizacije 
ni vzel resno. Lansko leto smo v tej skupščini izrekli zelo ostre besede in tudi 
formalno v resoluciji o ekonomski politiki zapisali svoj odnos do inflacijskih 
gibanj. Postavili smo celo zahtevo, naj se na zvezni ravni razišče odgovornost 
za stanje. Nikoli v tem domu na to nismo dobili odgovora. Menim, da je v 
tem trenutku vendarle primerno dramatizirati prepočasen tempo preurejanja 
federacije. Torej sem za dramatizacijo zaradi prepočasnega tempa. 
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Kar zadeva predloge. Meni in drugim je znano, da obstajajo slovenski 
predlogi, da jih pošljemo zveznim organom, da naši ljudje sodelujejo v raznih 
zveznih organih. Želeti bi bilo le, da bi bili ti predlogi bolj javni' Ne vem, kaj 
nas ovira pri tem. Srbsko politično vodstvo je javnosti predložilo zelo jasno 
formuliran program o tem, kako si zamišlja funkcioniranje federacije. Lahko 
imamo o tem programu svoja mnenja, lahko debatiramo o motivih, ki so pre- 
vedli to vodstvo, da je sestavilo tak program. Ta program je torej javen, ob 
njem se lahko soočamo, o njem lahko diskutiramo in mislim, da tak program 
tudi mobilizira ljudi za opredelitev. V tem primeru bi bila mobilizacija v 
dobrem pomenu besede, ne zoper nekoga, ki je izven nas, ampak za boljšo 
federacijo. 

Zdaj pa še o grešnih kozlih in o tistih, ki so nedolžni. Ce kritiziramo fede- 
racijo, ne vidimo samo v njej grešnega kozla. Teh grešnih kozlov je vsepovsod 
dosti. Samo zdi se, da jih je v federaciji največ, oziroma da je tam njihovo 
barvo najlaže ugotoviti. Če je bomo tam ugotovili, bomo grešne kozle tudi 
doma laže našli in demantirali prepričanje, da smo vsi nedolžni. Hvala lepa. 

Predsednik' Miran Goslar: Besedo ima dr. Jože Brilej. 

Dr. Jože Brilej: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Nisem imel namena sodelovati v razpravi, ki je bila po mojem mišljenju zelo 
bogata. Mislim, da nas je spodbudilo k razmišljanju o naši odgovornosti, ki 
jo prevzemamo tudi pred slovenskim narodom. 

Moram reči, da sem vesel te diskusije, ker imam občutek, da prvikrat po 
dolgih letih v tej skupščini govorimo konkretno z jezikom, ki ga razumemo 
in govorimo tako kot nam več ali manj vendarle leži na srcu. To ne pomeni, da 
se z vsem strinjam, vendar ena dobra lastnost vse diskusije je njen odmik od 
nedavne patriotske dolžnosti biti optimist, ko je diskutantova dolžnost bila 
našteti najprej deset pozitivnih stvari zato, da bi dobil moralno politično legi- 
timacijo, za omembo stvarno perečega problema v najbolj nedolžni obliki. Taka 
je bila dikcija, taka je bila metoda, tak je bil način naših razprav in če se je 
kdo kaj preveč odmaknil od takega sistema razmišljanja in diskusije, se je že 
precej kritično gledalo nanj. 

Oglasil sem se pa predvsem zaradi tega, ker se ne strinjam z oceno, da je 
republika Slovenija bila edina, ki je dosledno izvajala gospodarsko reformo 
in da je za vse probleme in težave kriv nekdo drug, konkretno federacija. 

Mislim, če je bilo v tej diskusiji kaj napačno povedano, je bilo napačno to. 
Ali nismo tudi v Sloveniji zviševali cen tako kot drugod, ali nismo osebno 
potrošnjo prav tako zviševali kot drugi, enako tudi investicije, ki so močno 
presegle naše možnosti. Ali nismo s tem tako kot vsi drugi, prispevali k infla- 
ciji, da ne govorim o zunanji trgovini itd. Ne trdim, da nismo želeli biti nekoliko 
bolj dosledni, vendar dejstvo je, da smo tudi pri nas izkoristili položaj. Res pa 
je, da se drugače nismo mogli obnašati, saj so rasle cene reprodukcijskemu in 
drugemu materialu in druge možnosti ni bilo, kot slediti istemu tempu. 

Pravico imamo pa kritizirati le to, da se kot razvita republika nismo dovolj 
odločno postavili v bran reforme, četudi za ceno nepopularnosti v Jugoslaviji. 
Krivi smo, ker se nismo odločno in dosledno borili za reformo, ker bi s takšnim 
obnašanjem lahko veliko prispevali k preprečitvi sedanjih problemov. Stali smo 
ob strani in se tiho zadovoljevali z razvojem dogodkov, kar nas je pripeljalo 
tja, kjer se danes nahajamo. Mislim, da se tu lahko potrkamo na prsi in rečemo, 
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republika Slovenija ima svojo vlogo v Jugoslaviji in je vprašanje, ali smo jo 
do kraja dosledno tudi uveljavljali. Ta beseda danes v razpravi ni bila uporab- 
ljena. Bili smo pogosto oportunisti! Živimo razmeroma dobro, ne gre nam 
preveč slabo in smo upali, da se bomo že kako znašli, čeprav smo vedeli, da 
pot, po kateri gre vsa Jugoslavija, ni dobra. To sicer ne pomeni, da republika 
Slovenija in slovenski poslanci niso na to opozarjali. 

Vprašanje je le, ali so dovolj energično zahtevali ali predlagali ukrepe in 
nasprotovali pojavom, ki so rušili reformo. Zato mislim, da nikakor ne kaže 
razpravljati o tem, kdo je bolj kriv in kdo je manj kriv. S tem bi le škodovali 
sedanjim prizadevanjem. Ce se spomnim na partizanske čase, kam bi prišli, 
če bi se borci po vsakem porazu prepirali, kdo je kriv. Borci so se zbrali, in 
odločili za smer preboja. Če ne bi tako ravnali, bi njihovo enoto vzel vrag. 

Moj povzetek današnje diskusije je naslednji: Ne verjamem in mislim, da 
je to diskusija pokazala, da bi lahko na podlagi dosedanjih ukrepov oblikovali 
ustrezen stabilizacijski program. Čeprav je res bolje, da imamo danes malo 
manj etatizma kot jutri veliko, se s predlaganim etatizmom ne strinjam. Gene- 
ralni limit 10,8 % za vse vrste potrošnje lahko povzroči več škode kot koristi. 
Sprejemljivo bi bilo, da bi to bil generalni limit za republike, da potem one 
same odločajo, komu več in komu manj sredstev. Dalje, kot primer navajam 
linearno znižanje prispevkov federacije od 2,70 na 2. Federacija se bo sicer 
odrekla določenim dohodkom, hkrati pa ne bo več plačevala nekaterih svojih 
obveznosti skladom pokojninskega zavarovanja. Kje bo sedaj republika Slove- 
nija našla sredstva? Na eni strani se naj drži 10,8°/», hkrati pa naj prevzame 
še dodatne obveznosti federacije. Takšni etatistični ukrepi ne morejo biti uspešni 
in ne morejo prispevati k stabilizaciji. 

Ker se v odnosih med zvezo in republikami ni še prav nič spremenilo, je 
vprašanje, ali lahko gradimo politiko za leto 1971 na takšnih neznankah. Bilo bi 
pametno, da bi se tudi mi omejili na začasno financiranje vse družbene po- 
trošnje za tri mesece. V tem času pa naj bi skrbno pripravili resen stabilizacij- 
ski program na tistih političnih osnovah, za katere smo se že sporazumeli in 
tistih, za katere predvidevamo, da bodo sprejete. Danes že vemo, za katere 
zadeve bo federacija pristojna. Na tej osnovi, ko vemo, kaj bo padlo v pri- 
stojnost republik, lahko že danes začnemo graditi našo politiko, naš stabilizacij- 
ski program. To narekujeta naslednja razloga: 

Prvič, vsaka zamuda nam bo škodovala. Drugič, ne smemo dovoliti, da bi 
nastal vakuum v tistem momentu, ko bo prišlo do ustavnih sprememb, če bo to 
aprila, ali bomo šele potem začeli razmišljati, kako bomo dana pooblastila 
oziroma svoje suverene pravice realizirali. Ali bomo ob koncu leta še delali 
načrte? 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš Ivan Franko. 

Ivan Franko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V 
svoji razpravi sem izjavil, da so bili preveč poudarjeni problemi, ki zadevajo 
razbremenitev federacije oziroma, kot sem dejal, demontiranje federacije. Dejal 
sem, da smo premalo govorili in v materialih zapisali tudi o tem, kaj lahko in 
moramo sami storiti. Na tem tudi vztrajam, zato se znova oglašam k besedi. 

Mislim, da je neupravičena trditev, da so vsi drugi okrog nas krivi, sami 
pa nič, da smo le mi vse storili za reformo, drugi pa so jo uničili. Ne strinjam 
se z diskusijo tovariša Ceneta in tovariša Ivana Krefta, če sem ju prav razumel. 

5 
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O tem so že drugi govorili. Živeli smo v istem prostoru, obnašali smo se objek- 
tivno ali subjektivno, hoteli tako ali ne, enako kot drugi. Na koncu je treba 
prečitati samo zapisnike naših sej, pa bomo videli, kako smo govorili o naših 
slovenskih problemih in o antireformskih pojavih v Sloveniji. Predgovorniki 
so to že našteli, zato tega ne bi ponavljal. Mislim, da takšna vztrajanja in takšna 
stališča ne vodijo nikamor. To so znane krilatice kot npr. jaz sem pošten, 
drugi okoli mene niso, ali pa to, kar smo danes neštetokrat ponovili: sem za 
stabilizacijo, samo da mene ne prizadene, oziroma, ker sosed krade, bom tudi 
jaz kradel. Takšne odnose najdemo v naši praksi vsak dan. 

Drugo je seveda vprašanje, kakšno federacijo želimo in če jo želimo, ali 
jo bomo ustvarjali mi, ali pa jo bo kdo drug in kako jo bomo ustvarjali. In v 
tem smislu podpiram mnenja o naših programih in nastopih v federaciji. V 
zvezi z omenjenimi slovenskimi predlogi moramo upoštevati, da živimo v skup- 
nosti. In vsaka skupnost, celo zakonska skupnost, pomeni kompromis in za- 
hteva odprtost in kritičnost, hkrati pa minimum zaupanja. Bojim se, da pri nas 
zadnje čase ni prvega, še manj pa drugega. Velikokrat pravim, morda v šali: 
V kazenskem postopku velja presumpcija nedolžnosti, dokler se ne dokaže 
krivda, v politiki, pa celo v naših medsebojnih odnosih, bom kar dejal, v med- 
nacionalnih odnosih pa velja obratno. Velja presumpacija krivde, dokler se ne 
dokaže nedolžnost. Mislim, da je to nenormalno. Morda karikiram, vendar se 
bojim, da nekatere razprave na to kažejo. 

Nekoliko me je razočarala diskusija tovariša Štruklja, posebno izjavi o 
nebogljenosti izvršnega sveta in da stabilizacijski program zveznega izvršnega 
sveta za nas ni sprejemljiv. Ko sem plediral za naše lastne napore, sem v 
mislih imel naslednje. V sedanjih okoliščinah bodimo čimbolj racionalni in 
dosledni v izvajanju reforme in stabilizacije in storimo tisto, kar lahko sami 
storimo. Bom še bolj konkreten, direkten in polemičen. Ce bi, tovariš Štrukelj, 
uredili samo davčno službo in racionalizirali državno upravo, bi storili v tem 
resorju za stabilizacijo vse. Mislim, da bi za to dobili največjo pohvalo. Hvala 
lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš dr. Vojan Rus. 

Dr. Vojan Rus: Spoštovani tovariši! Ne bom tako dolg, kot mislite. Ne 
bi razpravljal o zaslugah posameznikov, posameznih teles, oziroma o odgovor- 
nosti za napake, čeprav bi bilo tudi to nujno in koristno. 

Sedaj se nahajamo v nekakšni politični bitki in je možno, da se skregamo 
ali pa pripenjamo medalje. Bolj koristno pa bi bilo, da bi na podlagi vsega 
sklenjenega v zadnjih letih v tej skupščini sprejeli določene zaključke. Gre za 
to, da se postavi skupščina iz položaja spremljevalca dogajanj v center odločanja 
v bistvenih zadevah. Na primer, povsem normalno bi bilo, da bi danes imeli na 
dnevnem redu točko, v kateri bi razpravljali, kakšne naj bodo ekonomske 
funkcije zveze in republike, kako naj bi izvedli stabilizacijo, lahko bi prispevali, 
da se najde nova pozitivna solucija med hrvaškimi in srbskimi predlogi. Zakaj 
ni bila enkrat na dnevnem redu posebna točka, kako se v Sloveniji in Jugosla- 
viji izvaja gospodarska reforma. Vrsto tako pomembnih razprav, ki bi dale 
lahko pomembne rešitve, smo zanemarili. Nisem za neke senzacionalistične na- 
stope. Ni bilo potrebno, da bi v vprašanju avtoceste še isti dan sklicali skup- 
ščino, zanimivo pa je, da nikoli kasneje nismo odprto in mirno o tem raz- 
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pravljali na našem zboru. Učinkovitost našega dela zavira tudi to, da posamezni 
problemi in vprašanja našega razvoja niso primerno strokovno proučena. Se 
sedaj nimamo analiziranega ekonomskega stanja Slovenije, vprašanja delitve 
investicij itd. 2e dve leti sedimo tukaj in letos vemo o našem položaju veliko 
manj kot lansko leto. Za to pa res ni kriva federacija. 

Naši stiki z našimi predstavniki v zvezi so izredno šibki. Vprašujem tudi 
jaz, zakaj ni bila pro memoria predložena najprej našemu zboru. Nekaj neza- 
slišanega je, da je šla mimo naše skupščine. To kaže na izredno slabe stike z 
našimi predstavniki. Ne poročajo dovolj, niti redno ne prisostvujejo našim 
sejam. Slišal sem celo izjavo nekega našega predstavnika, da ni potrebno pri- 
hajati v republiško skupščino, ker se v njej govori samo o nekih drobnjarijah 
in podobno. To je res pretirano. Ne moremo naših predstavnikov v zvezi vezati 
z imperativnim mandatom. Sem proti temu. Oni morajo imeti pravico, da po 
svoji najboljši vesti iščejo rešitve itd., potrebno pa je, da o tem poročajo. Za te 
slabosti ni vzrok naš parlamentarizem, kateremu se pripisujejo včasih neres- 
nične lastnosti, da v skupščini nastopajo poslanci kot privatnik. Lahko se 
nekateri od nas motimo. Sem pa prepričan, da bi lahko skupščina veliko več 
prispevala k napredku, če bi z njo drugi normalno komunicirali. Predlagam, 
da se to v bodoče popravi. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi? Besedo ima Jožko Štrukelj, 
član izvršnega sveta. 

Jožko Štrukelj: Ne bom imel govora. Kratko, dve tri besede. 
1. Res je, da bi lahko kot član izvršnega sveta več storil. Toda, kar zadeva 

javno upravo, bi rad seznanil tovariša Franka, kar verjetno ve, posebno še kot 
pravnik, ki dela na tem področju, da je izvršni svet oziroma njegova komisija 
lani izročila tej skupščini poročilo o reorganizaciji uprave. Od takrat dalje to 
gradivo leži tukaj, predvsem zaradi tega, ker obstajajo različni pogledi do tega 
vprašanja. 

2. Nisem rekel, da je nebogljen izvršni svet, nebogljena je republika glede 
na pristojnosti, ki jih ima. O tem je govoril tudi plenum in ni treba, da to še 
posebej obrazložim. 

3. Kar zadeva pripombe v zvezi z davčno službo, pa moram povedati, da je 
edino naša republika sprejela zakon o davčni službi. Takrat, ko sem branil 
zakon, mi je nekdo iz vaših vrst — vi se dobro spominjate — v diskusiji rekel, 
da ta zakon smrdi po uniformah in puškah. Nekateri so napadali ta zakon, češ 
da je preveč etatisticen, da ustvarja ponovno vertikalno povezavo, čemur smo se 
odrekli itd., zakon bomo bolj učinkovito izvajali, ko bomo ponovno za to delo 
usposobili zadosti kadra. To pa je izredno komplicirano in težko delo. 

V dveh letih je bilo v tej službi angažiranih 211 novih ljudi. Niso pa za to 
"delo dovolj stimulirani niti nimajo ustrezne strokovne izobrazbe. Ko bomo to 
storili in ko bodo predvsem občine več storile, bomo verjetno tudi s to službo 
več prispevali k stabilizaciji. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? (Ne.) Ce ne, bi za- 
ključil razpravo. Predlagal bi formalni sklep, ki ga je posrečeno imenoval to- 
variš Roter »disciplinirano obnašanje«. Glede na naše sedanje pristojnosti mo- 
remo sprejeti samo sklepe, ki zadevajo proračune za prihodnje ieto in to 
republike in vseh samoupravnih skupnosti. 

5» 
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Preden bom'ta sklep predlagal, pa moram reči, da je razprava, ki jo je 
pravzaprav sprožil tovariš Albreht, vendarle ponovno odprla nekatera vpra- 
šanja, ki so bila dlje časa prisotna in ki ste jih v raznih oblikah že doslej 
načenjali v skupščini. Res je, da imamo v Sloveniji več predlogov, da jih tudi 
še oblikujemo, da jih naši predstavniki zagovarjajo v zvezi, da pa jih vendarle 
nismo sprejeli na sejah zborov naše skupščine. Naj pa ob tem opozorim, da so 
pri oblikovanju teh predlogov sodelovali ustavna komisija in odbori, zlasti 
odbor za družbenoekonomske odnose. Sklepe, ki smo jih poslali zveznim or- 
ganom, so formulirale posebne komisije, ki jih je pooblastil naš zbor. Vsi ti 
predlogi morda še niso bili dovolj popolni, menim pa, da so vplivali na odločitve 
zveznih organov. To je seveda daleč od tega, da bi mogli biti s tem zadovoljni. 
Dejstvo je, da smo predloge imeli in je tudi moja krivda, da jih nisem dal na 
dnevni red, ker imam kot predsednik zbora odločilen vpliv pri oblikovanju 
dnevnega reda. Res pa je, da za to nisem dobil konkretnih predlogov. Omenjali 
ste na primer material pro memoria itd., imeli smo tudi druge materiale, glede 
katerih pa nismo bili dovolj zavzeti, da bi jih še izpopolnili in dosegli, da bi 
postali stališča Slovenije. To pa je prav gotovo bila pomanjkljivost našega 
dosedanjega dela. Krivda je v naši neodločnosti. 

Mnenja sem, da smo s pro memorio II zamudili priložnost, če bi jo seveda 
še dopolnili, da bi jo posredovali v obliki, ki bi imela podoben odmev kot srbski 
predlog. 

Drugi primer je naše omahovanje in zavlačevanje z zakonom o družbenem 
usmerjanju delitve dohodka in osebnih dohodkov. Tudi tu ne moremo s prstom 
kazati na druge, ker ga konec koncev mi sami vlačimo skozi razne forume in 
je doživljal — razen v tem zboru — več kritike, pripomb in napadov kot pa 
podpore. To je med drugim tudi vplivalo na določeno omahovanje izvršnega 
sveta kot predlagatelja, da ni pohitel z njim, čeprav smo formalne sklepe o 
zakonu že sprejeli. So še dugi materiali, ki so jih oblikovali razni skupščinski 
organi, vendar še niso zreli za odločanje. 

Res pa je seveda tudi to, da v tem ni samo minus, kajti naša stališča ne 
morejo biti takšna, da ne bi računala tudi z drugimi mnenji. Ne more stati 
vsaka republika za svojim okopom in se držati svojega predloga kot edino 
zveličavnega, glede katerega ni možna nobena razprava. Skratka, tudi tu je 
potrebna prožnost. Strinjam se s tovarišem Rusom, da ni potrebno, da bi 
stališča sprejemali z velikim pompom. To pomeni, da jim ne dajemo vedno in 
povsod obeležje popolne nedotakljivosti in nespremenljivosti, morajo pa imeti 
avtoriteto republiške skupščine. 

Sedaj se intenzivno pripravljajo stališča in praktične rešitve družbeno- 
ekonomskega in političnega sistema, ki naj jih zastopa Slovenija. Potrebno je, 
da o njih razpravlja tudi ta zbor. Predvidena sta tudi dva plenuma CK Slove- 
nije. Prvi naj bi bil 8. decembra. Na drugem naj bi se že zelo konkretizirala 
stališča slovenskih komunistov do najosnovnejših sistemskih vprašanj in« 
sprememb. 

Opozorim pa naj, da sedaj o posameznih rešitvah še med nami ni popolne 
enotnosti. Mislim, da je prav, da bi bil naš okvirni sklep tudi ta, da naš zbor 
vzporedno s pripravami na plenum CK sodeluje pri nadaljnjem razčiščevanju 
in preciziranju stališč. 

Mislim, da je to pomembno tudi zato, ker bodo prenos ekonomskih funkcij 
federacije na republike in vse spremembe v sistemu zahtevale, od republik 
znatno večjo ustvarjalno in zakonodajno dejavnost, kakršno so imele doslej. 
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Obstaja namreč resen dvom, ki je tudi predmet politične igre, ali so republike 
sploh sposobne takšne naloge opravljati. 

Glede na izkušnje v naši zakonodajni dejavnosti se moramo sproti uspo- 
sabljati za uresničevanje novega družbenoekonomskega in političnega sistema v 
republiki. Ne moremo si dovoliti praznin, ker bi te bile predmet špekulacij, da 
bi se določene rešitve odložile. V tem primeru v 1971. letu ne bi imeli drugih 
pomembnih sprememb kot ustanovitev predsedstva in še nekatere ustavne 
spremembe. Vse drugo naj bi odložili na leto 1972, na kar mnogi že sedaj 
računajo. 

Ni torej dovolj, da imamo stališča o vsebinskih spremembah, temveč morata 
biti hkrati izvršni svet in uprava organizirana tako, da bosta tudi sposobna 
uresničevati spremenjene in nove naloge republike. 

Poslance pa naj opozorim, da bodo seznanjeni s predlogi. O njih naj raz- 
pravljajo odbori, so pa možnosti, da se določena vprašanja postavijo tudi na 
dnevni red zbora. 

Zdaj prehajamo na sklepanje o dokumentu, ki ga je predložil izvršni svet. 
Na podlagi razprave republiški zbor ugotavlja, da predstavlja gradivo, ki 

ga vsebuje predlog ekonomske politike in izhodišč za zbiranje ter uporabo sred- 
stev za kritje splošno družbenih potreb za leto 1971, začetek naporov republike 
za uspeh stabilizacijskega programa in zato sprejema naslednji sklep: 

»Izvršni svet naj na podlagi predloženega gradiva in stališč, ki so se 
izoblikovala v razpravi, pripravi in predloži Skupščini SR Slovenije takšne 
dokumente oziroma predpise o ekonomski politiki za leto 1971, ki bodo zagoto- 
vili vključitev vseh družbeno-političnih skupnosti, samoupravnih skupnosti, 
družbeno-političnih organizacij in organizacij Združenega dela v Sloveniji v 
napore za uspešno izvajanje začrtane stabilizacijske politike.« 

To je torej predlog sklepa, ki ima obeležje discipliniranega obnašanja in 
ki ga je moč sprejeti glede na sedanje pristojnosti republike. 

Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Lahko glasujemo? (Da.) Mislim, 
da glede prvega dela moje diskusije ni treba glasovati, ker sem v njej skušal 
povzeti tisto, kar se mi zdi, da je za naše nadaljnje delo potrebno in kar je 
pravzaprav izhajalo iz razprave. Besedo želi Jožko Štrukelj. 

Jožko Štrukelj (iz klopi): S prvim delom diskusije se strinjam, pro- 
sim pa, da še enkrat ponoviš vsebino sklepa, da ugotovim, kakšne so obvezno- 
sti izvršnega sveta. Zdi se mi, da so te predimenzionirane in ne vem, če jih bo 
izvršni svet lahko opravil. 

Predsednik Miran Goslar: Naj ponovim! Na podlagi razprave repu- 
bliški zbor ugotavlja, da predstavlja gradivo, ki ga vsebuje predlog ekonomske 
politike in izhodišč za zbiranje ter uporabo sredstev za kritje splošno družbenih 
potreb za leto 1971, začetek naporov republike za uspeh stabilizacijskega pro- 
grama in zato sprejema naslednji sklep: 

Torej, tu je poudarek na besedi »začetek«. To pomeni, da ukrepi, ki jih 
sedaj predlaga izvršni svet, še ne pomenijo, da smo za drugo leto vse opravili. 
Ko bo republika dobila nove pristojnosti, bo lahko sprejela nadaljnje ukrepe. 

Dalje, izvršni svet naj na podlagi predloženega gradiva in stališč, ki so se 
izoblikovala v razpravi, pripravi in predloži Skupščini SR Slovenije takšne 
dokumente oziroma predpise o ekonomski politiki za leto 1971, ki bodo zago- 
tovili vključevanje vseh družbeno-političnih skupnosti, samoupravnih skupno- 
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stih, družbeno-političnih organizacij in organizacij združenega dela v Sloveniji 
v napore za uspešno izvajanje začrtane stabilizacijske politike. 

Poudarek v tem sklepu je vendarle v tem, da je izvršni svet koordinator 
teh naporov. Predloži naj celotno bilanco, iz katere bo razvidno, kako naj našteti 
dejavniki uresničujejo stabilizacijsko politiko. Vprašanje je, koliko lahko to 
izvršni svet zagotovi. Menim, da pa izvršni svet mora biti koordinator te akcije, 
saj nas zvezni predpis o 10,8 °/o omejuje le globalno. Torej mora izvršni svet 
predlagati bilanco v okviru zveznega limita, njena struktura pa naj bo odvisna 
od potreb posameznih potrošnikov. 

Jožko Štrukelj: V začetku tega nismo tako razumeli. Zakon namreč 
vsakemu potrošniku limitira potrošnjo, kar pa je za našo republiko nevzdržno. 

Predsednik Miran Goslar: Dobro. Kdor je za ta sklep, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) Sklep je sprejet. Menim, da bi bil potreben odmor. Kakšen 
predlog? 

Rado Pušenjak: Ker je pred nami še nekaj zelo pomembnih točk, 
predlagam, da bi o njih razpravljali kdaj drugič. 

Predsednik Miran Goslar: Predlagam, da se dogovorimo za nadalje- 
vanje seje. Na dnevnem redu je še več predlogov in osnutkov zakonov, ki bi 
jih bilo koristno obravnavati. Za morebitno prekinitev seje se lahko še zmeraj 
odločimo zvečer, ko bomo videli, do kam bomo prišli. Prosim, da ne odhajate, 
da ne bi bili nesklepčni. Odrejam četrt ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 16.50 in se je nadaljevala ob 17.20.) 

Predsednik Miran Goslar: Prehajamo na 5. točko dnevnega 
reda, na predlog zakona o povračilu dela obresti za investicijske kredite za 
komunalno in luško infrastrukturo ter o odobritvi kredita za program razvoja 
luško-industrijskega kompleksa v Kopru iz sredstev za gospodarske posege 
proračunov SR Slovenije. 

Predlagatelj je izvršni svet. S predlogom zakona ste prejeli tudi osnutek 
pogodbe o kreditiranju infrastrukture, ki ima značaj velikih komunalnih del in 
infrastrukture luškega podjetja, osnutek pogodbe o povračilu dela obresti za 
investicijske kredite za luško infrastrukturo in legendo h grafičnemu prikazu 
lokacije investicijskih del k pregledu karte luke Koper in industrijske cone. 
Odbora za proizvodnjo in blagovni promet in odbor za finance in proračun sta 
dala zboru pismeno poročilo, prav tako zakonodajno-pravna komisija. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ali smo sklepčni? 
(Da.) Ne želi nihče razpravljati? (Nihče.) 

Najprej glasujemo o amandmajih zakonodajno-pravne komisije k naslovu 
in k 3. členu. Kaj pravi k amandmajem predstavnik izvršnega sveta? Se strinja? 
(Da.) Odbor tudi? (Tudi.) 

Kdor je za amandmaje zakonodajno-pravne komisije, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) Amandmaji so sprejeti. 
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Glasujemo o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. 
(Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Eden.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona sprejet z enim vzdržanim glasom. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, na predlog zakona o spre- 
membi in dopolnitvi zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o financiranju 
družbeno-političnih skupnosti SR Slovenije. 

Predlagatelj je izvršni svet. Predlaga, da predlog zakona obravnavamo po 
skrajšanem postopku kot zakonski predlog in sicer glede na spremembo temelj- 
nega zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti, ki vsebuje določilo 
o spremembi rokov za plačila, zaradi česar je potrebno ustrezno spremeniti 
republiški zakon. 

Morda kdo ugovarja skrajšanemu postopku? (Ne.) Odbor za finance in 
proračun in zakonodajno-pravna komisija sta dala pismeni poročili. Pričenjam 
razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona. Kdor je za, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zakon sprejet. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, na predlog odloka o po- 
trditvi sporazuma, sklenjenega med izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije 
in izvršnim svetom sabora SR Hrvatske o graditvi skupne atomske elektrarne 
v Krškem. 

Predlagatelj je izvršni svet. S predlogom odloka ste prejeli več gradiv. 
Odbor za proizvodnjo in blagovni promet in odbor za finance in proračun sta 
dala pismeno poročilo in prav tako zakonodajno-pravna komisija. Predstavnik 
poslovnega združenja energetike SR Slovenije je bil vabljen na sejo zbora. 

Pričenjam razpravo. Ivan Kreft ima besedo. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Brionski plenum ima svoj 
vpliv, zato se ne bojim, da bi mogle nastopiti pri uresničevanju sporazuma, ki 
sta ga sklenila izvršna sveta Slovenije in Hrvaške, kakšne podobne težave kot 
so nastopile pred približno 10 leti, ko je slovenska elektrogospodarska skupnost 
dobila direktivo, naj se neha ukvarjati s študijem nuklearne elektrarne, ker je 
proučevanje o uporabi nuklearne energije v elektrogospodarstvu v izključni 
pristojnosti zvezne komisije za nuklearno energijo in od nje pooblaščenih za- 
vodov. Zaradi tega opozorila je elektro-gospodarska skupnost Slovenije omejila 
proučevanje uporabnosti nuklearne energije v elektrogospodarstvu in zato bodo 
sedaj precejšnje težave tudi glede zagotovitve potrebnih kadrov za prvo skupno 
nuklearno elektrarno. Nastopile pa bodo težave tudi pri zagotavljanju deviz za 
opremo nuklearne elektrarne. Tako se mi zdi vredno upoštevati predlog zagreb- 
škega strokovnjaka dr. inž. Požar j a, da bi Slovenija, preden zgradi nuklearno 
elektrarno, zgradila vsaj še srednjo Dravo II, hkrati pa bi se brez nervoze in 
naglice posvetila izgradnji nuklearne elektrarne. Vsekakor pa moramo že sedaj 
upoštevati tudi možnosti drugih gradenj, posebno tistih, za katere se zanimajo 
tuji financerji. 

2e pred leti so tekli pogovori med avstrijskim elektrogospodarstvom in 
Slovenijo o skupni izgradnji elektrarn na Dravi ali Savi. Ker takrat nismo 
imeli zakonske osnove za takšne aranžmaje, je ideja ostala neuresničena. Na 
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pobudo banke iz Zahodne Nemčije so se pričeli prek gospodarske zbornice 
Slovenije razgovori o projektu Save. To so tri pretočne elektrarne in črpalna 
elektrarna. To je investicija z okroglim zneskom do 70 milijard S dinarjev. 
Energijo bi prevzemal partner iz Nemčije, ki želi imeti samo dnevno 
energijo, ker imajo nočne dovolj in jo zamenjujejo s Švico. To mednarodno so- 
delovanje je možno izpeljati na podlagi preliva. Slovenija daje energijo sosed- 
njemu tržaškemu ozemlju, ki je deficitarno, Italija pa potiska energijo v Švico, 
ki ima zvezo z Nemčijo. Lahko pa iz Slovenije pošilja energijo tudi v Avstrijo 
in dalje v Zahodno Nemčijo. Stroški fizičnega transporta so največ 2 S dinarja 
za kW uro. Tako bi partner sprejemal letno okrog 300 milijonov kW ur. Pre- 
črpovalna elektrarna bi imela dva agregata po 100 MW, od katerih bi eden 
služil za mednarodno sodelovanje, drugi pa za domače potrebe. Cena, ki je 
bila omenjena na zadnjih razgovorih, to je 6 pfeningov za kWh ali 21 S dinarjev, 
dopušča možnosti, da se na problematiki dalje intenzivno dela. Kakšne koristi bi 
imel elektroenergetski sistem Slovenija? Povečala bi se moč, pokrivale bi se 
konice, nuklearne elektrarne bi dobavljale nočno energijo za črpanje vodne 
energije. V sredini Slovenije bi tako imeli rezervo v moči 200 MW. Takšno 
mednarodno sodelovanje bi bilo zgled, na podlagi katerega bi lahko pridobili 
nadaljnje kredite, poleg tega pa bi takšen projekt koristil tudi financiranju 
nuklearne elektrarne, ker bi zagotavljal stalen dotok deviz. Poleg neštetih 
gospodarskih prednosti je še vrsta drugih, kot na primer zaposlitev domače 
delovne sile, uvedba cevnih turbin, kar je pomembno za našo državo, ter prve 
črpalne elektrarne. 

Zakaj želi inozemski partner vložiti denar v hidroelektrarne? Odgovor na 
to je naslednji: 

Ko so hidroelektrarne zgrajene, se stroški ne menjajo. Obratovanje ne 
predstavlja velikega rizika, ker to tehniko poznamo. Morda smo trenutno 
preveč zavzeti z drugimi deli in skrbmi in zato ne kažemo volje, da bi inten- 
zivno prijeli za omenjeno delo. Čeprav ima srednja Drava II najbrž nekatere 
prednosti pred projektom na Soči, Savi in Muri, ne kaže zanemarjati nobene 
možnosti, ki jih predlagajo strokovnjaki v gradivu, ki smo ga prejeli v zvezi 
s sporazumom, ki sta ga sklenila izvršni svet Slovenije in Hrvaške glede iz- 
gradnje nuklearne elektrarne. Izjavljam, da bom glasoval za ta sporazum. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Jože Florjančič. 

Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Menim, da predloženi odlok o potrditvi sporazuma med izvršnim svetom SR 
Slovenije in SR Hrvatske o izgradnji skupne nuklearne elektrarne lahko pomeni 
nov pristop k razreševanju skupnih vprašanj med posameznimi republikami 
oziroma med posameznimi narodi Jugoslavije pri programiranju bodočega skup- 
nega razvoja. 

Ne mislim razpravljati o optimizaciji izgradnje energetskih objektov v SR 
Sloveniji. Verjamem podatkom in prepričan sem, da sama. optimizacija in 
program izgradnje energetskih kapacitet na eni strani predvideva izkoriščanje 
vseh dosedaj znanih virov in predvideva hkrati izgradnjo nuklearne elektrarne, 
ki poleg potreb po ustreznem pokrivanju z električno energijo, katero pomanj- 
kanje bo postajalo vse bolj akutno v našem nadaljnjem razvoju, pomeni tudi 
nov pristop k nadaljnjemu razvoju znanosti tako v Sloveniji in Hrvatski, kakor 
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tudi v drugih republikah Jugoslavije, ki se tega lahko poslužijo. Pomeni uporabo 
nove sodobne tehnologije in izkoriščanja dosežkov znanosti v bodočem razvoju. 

In ne na koncu lahko pomeni izgradnja tako velike kapacitete za proizvod- 
njo električne energije uspešno prebroditev primanjkljaja, ki se nam v bo- 
dočnosti obeta in za kar seveda naravnih virov nimamo več. 

Zlasti je pomembno, da bomo morali v bodoče pri nekaterih velikih po- 
segih medsebojno sodelovati, seveda tam, kjer bomo zainteresirani. 

Ob tem pa bi želel opozoriti še na nekatera vprašanja, ki se mi ob pred- 
loženem odloku ponujajo in ki se mi zdi, da so pomembnejša kot pa je sam 
odlok. 

Prvo vprašanje je, kaj pravzaprav pomeni potrditev oziroma sprejem tega 
odloka v Skupščini SR Slovenije? Ali je to samo potrditev v smislu procedural- 
nega vprašanja, ali pa to pomeni, da je potrditev potrebna zaradi tega, ker bo 
ta skupščina najbrž morala v doglednem času razpravljati o načinu zbiranja 
sredstev za izgradnjo tega objekta? Zato se mi zdi, da vendarle lahko dosedanje 
delo na tem vprašanju, kar zadeva vključevanje skupščine, kritično obravna- 
vamo, ker gre vendarle za precejšnja sredstva, za katera do sedaj tudi ni 
uradnih podatkov, koliko bodo znašala in so zato ocene zelo različne. 

Če je pomembno to drugo, to se pravi, da bo morala skupščina v primernem 
času odločati in sprejemati ustrezne zakone o načinu zbiranja sredstev za 
izgradnjo nuklearne elektrarne, potem je predloženi material bistveno po- 
manjkljiv glede tega. Nadalje je gradivo pomanjkljivo v tem, da se ne ve, 
kdo je pravzaprav investitor tako velike investicije in končno je pomanjkljivo 
tudi v tem, da ne pove, na kakšen način in v kakšnih odnosih bomo zbrali 
ustrezna sredstva. 

Naša razprava v komisiji in pozneje v zborih skupščine o odpravljanju 
državnega kapitala v Sloveniji je konkretno opozorila tudi na določene oblike 
državnega kapitala, ki jih imamo na področju dosedanjega financiranja raz- 
širjene reprodukcije v elektrogospodarstvu. Gre za sredstva, ki smo jih v 
preteklem obdobju zbirali za izgradnjo energetskih kapacitet, ki jih je prispevalo 
elektrogospodarstvo in gospodarstvo in kjer se je s finančno analizo dejansko 
ugotovilo, da po nepotrebnem zadržujemo v bistvu administrativno fiskalne 
odnose na tem področju, kar celotno izgradnjo in odplačilo zgrajenih elektro- 
energetskih kapacitet bistveno podražuje. Te podatke ste dobili, zato jih- tu 
ne bom navajal. Ze tedaj smo rekli, da se je nujno potrebno pogovarjati o 
načinu, kako obstoječa sredstva, zlasti pa bodoča sredstva, ki jih bomo zbirali 
za izgradnjo elektroenergetskih kapacitet in drugih velikih objektov, zbirati na 
način sovlaganja in soparticipacije zainteresiranega gospodarstva in da princip 
sovlaganja spremenimo tudi v princip soupravljanja, kar je eden od bistvenih 
elementov, ki v današnjem času in mislim v sedanjih razmerah razdvaja 
neposredne interese organizacij za proizvodnjo električne energije in gospo- 
darstva. 

Zaradi tega bi nov predlog oziroma način financiranja izgradnje te po- 
membne investicije moral v nekem smislu vendarle temeljiti na novih odnosih 
in sicer na takih odnosih, kjer bodo sredstva, zbrana na tak ali drugačen 
fiskalni način s strani republike, predstavljala le manjši del skupno zbranih 
sredstev. V nasprotnem primeru se mi zdi skoraj nujno, da se bo republika 
pojavila tudi kot investitor, kar pa po mojem mnenju absolutno ne bi bilo 
pravilno. Nasprotno, pri izbiri investitorja je potrebno poiskati tak pristop, da 
bo subjekt investitorja združeval celotno elektrogospodarstvo Slovenije, ki bo 
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moralo v doglednem času prevzeti v upravljanje zgrajeno kapaciteto in seveda 
tudi pretežni del gospodarstva, zlasti tako imenovanih velikih potrošnikov, ki 
so bistveno zainteresirani za ustrezno in pravočasno oskrbo z električno energijo. 

To govorim predvsem zaradi tega, ker tudi obstoječa organizacija in težave 
v sedanji organizaciji elektrogospodarstva Slovenije pri' tem ne bi smeli biti 
ovira, saj gre vendar za ustvarjanje odnosov, ki imajo daljnosežen pomen tako 
za razvoj elektrogospodarstva samega kot seveda tudi celotnega gospodarstva 
in Slovenije. 

Na to sem opozoril, čeprav se strinjam s predlogom odloka in bom zanj 
glasoval, zlasti zaradi tega, da bi pristojni organi, ki bodo nadaljevali na 
izgradnji oziroma na pripravi izgradnje te nuklearne elektrarne, lahko upo- 
števali tudi taka mišljenja. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar : Še kdo želi besedo? (Ne.) Če ne, prosim, 
da glasujemo o predlogu odloka o potrditvi sporazuma. Kdor je za predlog, 
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Je kdo proti? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet. 

« 
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 

o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev. 
Predlagatelj jfe izvršni svet. Predlagatelj predlaga, da zakon obravnavamo 

po skrajšanem postopku kot osnutek zakona, glede na to, da smo dolžni zakon 
sprejeti na podlagi zveznega predpisa. Je kakšen ugovor glede skrajšanega 
postopka? (Ne.) Kdo želi besedo? Cene Matičič. 

Cene Matičič: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! 

Osnutek zakona o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev 
— ta je sedaj pred nami na poslanskih klopeh, je grajen na splošnem zveznem 
zakonu, ki ga je zvezna skupščina sprejela že v aprilu tega leta. Čeprav se z 
institucijo skupnih rezerv močno strinjam — praksa našega dosedanjega sklada 
skupnih rezerv nam je pač dokazala, da je takšen sklad še kako potreben — 
se vendarle ne morem sprijazniti z mislijo, da se mora v regulativo tega 
problema vmešavati družbeno-politična skupnost s svojo zakonsko prisilno 
regulativo. 

Po normalni logiki je sklad skupnih rezerv neke vrste samopomoč in 
sredstva te samopomoči prispevajo gospodarske organizacije in to od tistih 
sredstev, ki so jim po obvezni zadovoljitvi družbi in vsem drugim sprejetim 
obveznostim, ostala. To so torej njih lastna sredstva in ne vem, če je družbeno- 
politična skupnost sedaj kakorkoli upravičena, da za neko regulativo predpisuje 
ponovno — pa čeprav v obliki obveznega kreditiranja — neko novo delitev. 
V obrazložitvi je zapisano, da temelji splošni zakon na novih načelih ustave 
SFRJ. Iz ustavnega amandmaja XVI pa je natančno razvidno naslednje: 

»Federacija izdaja temeljne zakone, kadar je za zagotovitev temeljnih 
svoboščin in enakosti občanov, delovnih ljudi in njihovih skupnosti pri uveljav- 
ljanju ustavnih pravic, ter za zagotovitev enotnosti gospodarskega sistema in 
trga, ter enotnih temeljev družbenoekonomskega in političnega sistema po- 
trebno, da se zvezni zakon neposredno uporablja. Kadar za uresničevanje teh 
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ciljev ni potrebno, da bi se zvezni zakon neposredno uporabljal, izda federacija 
splošni zakon. 

Torej: splošni zakon federacije naj posredno — prek republiškega zakona 
— urejuje: 

a) enotnost gospodarskega sistema, 
b) enotnost tržišča, 
c) enotnost ekonomskega sistema in 
č) enotnost političnega sistema. 
Splošni zakon, ki ga je federacija v tem pogledu izdala, seveda ne ureja 

nobene od teh nalog, zato sem mnenja, da ga federacija ni upravičena izdati, 
najmanj pa ne v tako precizni obliki kot je bil izdan in sprejet. 

Iz tako postavljene logike sedaj nujno izhaja, da bi morala biti regulativa 
tega vprašanja popolnoma prepuščena samemu gospodarstvu, ki je bojda — 
po številnih letih svojega uspešnega razvoja, vsaj pri nas prišlo do ugotovitve, 
da je takšen sklad solidarnosti in samopomoči nujen, potreben in koristen. 

In če se v tem trenutku kljub temu strinjamo z mislijo, da je neka splošna 
zakonska regulativa na ravni družbeno-politične skupnosti še vedno potrebna, 
potem bi ta regulativa ne smela urejati kaj drugega kot namen uporabe, način 
zbiranja sredstev in upravljanje tega sklada. V tem pogledu se popolnoma 
pridružujem odboru za družbenoekonomske odnose našega republiškega zbora, 
kot tudi uvodni drugi alinei odbora za finance našega zbora, iz katerih izhaja, 
da v tem primeru ne moremo govoriti o samoupravljanju z lastnimi sredstvi, 
pač pa kvečjemu o družbenem upravljanju s sredstvi gospodarstva. 

No, osnutek je vsekakor tu in nekaj misli je potrebno izreči tudi o njem. 
2e sam prvi člen (in ta je, kot mi je bilo tolmačeno, prepisan iz zveznega 
splošnega zakona) me ponovno prepričuje o tem, da poskuša ponovno ščititi 
tiste organizacije, ki svojim zaposlenim ne morejo zagotoviti niti minimalnih 
osebnih dohodkov. Ne vidim razloga, da bi morali s tem zakonom ščititi tiste, ki 
slabo in deficitno gospodarijo in jih s tem na vse mogoče načine umetno 
vzdrževati pri življenju. 

Proti temu smo se ob obravnavanju letnih poročil bivšega upravnega 
odbora tega sklada dosledno borili in tudi uspeli, da so se njegova sredstva — 
čeprav le minimalno ali pa sploh ne — koristila v te namene. Zato se strinjam 
s predlogom odbora za finance našega zbora. Dodajam še to, da bi se ta člen 
glasil takole: 

>>Da se zagotovijo sredstva za sanacijo samostojnih organizacij dela, iz- 
jemoma pa tudi sredstva za kritje minimalnih osebnih dohodkov delavcev, 
se ustanovijo republiški sklad skupnih rezerv in občinski skladi skupnih rezerv.« 

Nikakor se ne morem strinjati z drugim odstavkom 8. člena, ki pravi, da 
se sredstva sklada morejo dajati v uporabo tudi brez obveznosti vračanja. 
Takšen princip — tudi če je izjemen kot to piše — prav gotovo ni niti racionalen 
niti stimulativen niti ne v skladu z ekonomsko logiko. To še posebno ne, če je 
namenjen za minimalne osebne dohodke kot je tu predvideno. V tem primeru 
ga je smatrati kot čisto karitativno dejanje, ki spada kvečjemu v občinski odlok 
o socialnih podporah, ne pa v zakon, ki naj bi bil inspiriran z neko ekonomsko 
logiko. 

Sicer nas pa tako domače kot tuje izkušnje uče, da z karitativnostjo in 
darili še nikdar nismo dosegli ekonomskih rezultatov. 

V ostalem se strinjam s pripombami odbora za finance našega zbora. 
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Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa! Še kdo? Jože Florjančič ima 
besedo. 

Jože Florjančič: Tovarišice in tovariši poslanci! Dodatno k temu, 
kar je že rečeno v našem poročilu, bi povedal, da smo kot predlagatelji tudi 
mi izhajali pri tem zakonu iz enake osnove in ta je po našem mnenju v redu. 
Gre za izrazito solidarnostni sklad, kjer skupnost republiškega sklada pred- 
pisuje okvirni način poslovanja in minimalno stopnjo, ki jo morajo delovne 
organizacije izločevati za te namene. To je potrebno, ker gre za solidarnostni 
sklad, ki je v dosedanjem poslovanju pokazal vrsto prednosti za reševanje 
nekaterih trenutnih težav v gospodarskih organizacijah. 

Ustavil bi se samo pri načinu upravljanja. Verjetno bi kazalo razviti 
podvarianto v varianti II., to je tisto, kjer se v bistvu daje celotno upravljanje 
nad sredstvi sklada gospodarstvu samemu mimo okvirnih namenov, ki jih 
določa z zakonom republiška skupščina. Glede na dejanske razmere in na 
dosedanje uspešno funkcioniranje skladov skupnih rezerv, tako na nivoju občin 
kot tudi republike, bi bilo najbolj primerno, da bi razvili obliko delegatskega 
sistema, po katerem bi predstavniki občinskih skladov volili organ upravljanja 
republiškega sklada. 

To zlasti zaradi tega, ker je treba enotno reševati vprašanje sanacije 
delovnih organizacij v okviru vse Slovenije; in drugič, ker bi s tem lahko v 
večji meri povezovali manjše občinske rezervne sklade v nekaterih občinah, ki 
so sodelovali že doslej, bi pa v bodoče morali še bolj; in tretjič, na tem področju 
bi morali skrbeti v nekem smislu za skladen razvoj celotne Slovenije, ker gre 
tudi za sredstva, ki bodo zbrana skladno iz celotne Slovenije. Zaradi tega 
se mi dozdeva, da bi bilo verjetno prav, če bi o osnutku zakona oziroma kasneje 
o predlogu zakona povedali svoje mnenje tudi delegati občin glede na to, da 
gre za občinske in republiške sklade. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Stjepan Saubert, predstavnik Zveze sin- 
dikatov Slovenije. 

Stjepan Saubert: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite mi, da vas seznanim z mnenji, ki so se v zvezi z osnutkom zakona 
o skladu skupnih rezerv doslej izoblikovala v organizacijah in organih Zveze 
sindikatov Slovenije. Obstoj in delovanje skladov skupnih rezerv gospodarskih 
organizacij je bil že doslej pomemben dejavnik v naporih gospodarstva, da 
premosti eventualne težave, ki so normalna predpostavka tržnega gospodarstva. 

V sindikatih Slovenije dajemo podporo takemu konceptu sklada, ki naj: 
1. zavaruje možnosti izplačila minimalnih osebnih dohodkov delavcev, ko 

njihova delovna organizacija zaide v občasne ekonomske težave in 
2. z dajanjem sanacijskih kreditov omogoči tista in takšna prestrukturi- 

ranja proizvodnje, ki bodo delavcem, zaposlenim v taki proizvodnji, omogočila 
postaviti se na lastne noge. 

V obeh funkcijah je sklad izraz solidarnosti delovnih organizacij, da na 
ekonomski osnovi prebrodijo občasne težave, da olajšajo tiste nujne spremembe 
v vrsti proizvodnje in tehnologije, ki bodo delovnim organizacijam omogočile 
normalno reprodukcijo. Odklanjanje žarišč neproduktivne in neperspektivne 
proizvodnje ali načina proizvajanja je pomemben dejavnik tudi s stališča 
nacionalne ekonomije. Možnost zaostrovanja socialno-političnih problemov ob 
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vedno večjem odpiranju naše ekonomije za vplive mednarodne konkurence 
terja organizirano spremljanje družbenoekonomskih pojavov, vključno z ukrepi 
za njihovo usmerjeno spreminjanje. Ne želimo precenjevati vlogo sklada skupnih 
rezerv na tem področju, vendar smatramo, da lahko na osnovi dosedanjih 
rezultatov dela sklada ugotovimo, da je taka funkcija sklada nujna in možna. 
Možna tem bolj, če sklad s svojim angažiranjem pritegne še druga sredstva 
delovnih organizacij in bank. 

V sindikatih smatramo, da je bistvena kvalitetna sprememba v obstoju 
sklada dosežena tudi s tem, da sklad postaja tudi samoupravni sklad delovnih 
organizacij. Pomembnost tega bo bolj očitna, če nastajajoči status sklada 
primerjamo s tistim v letih neposredno po njegovi ustanovitvi. 

Mnenja smo tudi, da se je potrebno dosledno zavzeti za princip neod- 
tujljivosti sredstev vplačanih v sklad, kar pogojuje, da sklad združena sredstva 
delovnih organizacij plasira na skoraj izključno kreditni osnovi. Oba navedena 
momenta, samoupravni karakter sklada ter neodtujljivost vloženih sredstev 
dajeta skladu novo kvaliteto. Lahko bi celo dejali, da tako koncipiran sklad 
pomeni realizacijo načel ob poudarjeni vlogi združenega dela, da je specifičen 
izraz v samoorganiziranju gospodarstva. 

Iz teh načel smo v dosedanjih razpravah v slovenskih sindikatih izhajali, 
ko smo ocenjevali predloženi osnutek zakona. Razprave še niso zaključene, 
mnenja, ki so se doslej izoblikovala pa so take. 

1. Višina prispevka oziroma obseg sklada v globalu ni poljubna veličina. 
Nanj vplivata vsaj dva nasprotna momenta: Prvič, so to že sprejeti sklepi in 
usmerjenost, da se poveča dejanska udeležba delovnih organizacij v delitvi 
družbenega proizvoda. Upoštevajoč le ta moment je kazalo pritrditi tistim, ki 
zagovarjajo sedanji ali celo manjši obseg sklada. Toda na obseg sklada vpliva 
nedvomno tudi nuja po hitrejšem, bolj obsežnem, bolj smelem opuščanju tistih 
proizvodov in tistih načinov proizvajanja, ki ne zagotavljajo niti današnjega 
kruha, kaj šele jutrišnje zmožnosti, da bi delovni kolektiv živel in delal v 
normalnih pogojih. 

Čeprav je za preusmerjanje gospodarstva odgovorno predvsem gospodarstvo 
in poslovna usmerjenost ter uspešna poslovnost politike delovnih organizacij in 
poslovnih bank, je vendarle možno pričakovati, da bodo zaostreni pogoji 
gospodarjenja terjali tudi to vrsto intervencije in pomoč. 

Zaradi tega sem mnenja, da bi kazalo z zakonom zagotoviti minimum 
vlaganja v sklad, skupščini sklada pa naj bo omogočeno, da stopnjo prispevka 
lahko poveča za npr. največ 50 °/o;, če na osnovi realnega programa in nujnih 
sanacij ugotovi to potrebo. 

2. Podpiramo v osnutku zakona predlagano osnovo za napajanje sklada, 
čeprav bi po načelu prispevanja po ekonomski moči bolj ustrezali skladi, po- 
večani za razliko med funkcionalno in predpisano amortizacijo. Ker pa bi to 
lahko destimulativno vplivalo na razširjeno reprodukcijo, podpiramo v osnutku 
predlagano rešitev. Osnova za vlaganje v sklad bo mnogo pridobila na Pre~ 
ciznosti, ko bodo doseženi prvi rezultati usmerjanja delitve dohodka. Sedanji 
skladi so namreč ostanek neurejene delitve dohodka, v katero posredno močno 
posegajo tudi skladi za amortizacijo pa tudi obdavčitev skladov skupne porabe. 

3. Vprašljiva je predlagana delitev prispevkov v sklade med republiko 
in občino v razmerju 60 : 40. Menimo, da je potrebno zagotoviti večjo mobilnost 
oročenih sredstev in bolj upoštevati ekonomski kot pa upravno-politični teritorij. 
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4. V sedanjem osnutku zakona, po naši oceni, manjkajo določila, ki naj 
zagotove javnost dela sklada, kot tudi obveznosti skupščine sklada in njenih 
organov do družbenih dejavnikov, ki so našteti v 4. členu splošnega zakona 
o skladu. Sodimo, da bi ureditev teh vprašanj bistveno vplivala tudi na me- 
hanizem upravljanja sklada. Sindikati, zlasti pa republiški odbori strokovnih 
sindikatov, so o delovanju in politiki sklada že doslej izražali svoje mnenje 
in v načelu in v nekaterih konkretnih primerih. Mnenja smo, da je zagotovitev 
javnosti dela sklada prvenstvene važnosti in je neposredna udeležba sindikatov 
v upravljanju sklada drugotnega pomena. Če pa bo sprejeta predložena formu- 
lacija, se sindikati tej odgovornosti ne bomo odtegnili. Zahvaljujem se za vašo 
pozornost. Hvala! 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo? Martin Košir. 

Martin Košir: Tovarišice in tovariši poslanci! V 2. členu je predlagana 
varianta, ki jo odklanjajo odbori, prav tako pa sem tudi jaz mnenja, da ni 
sprejemljiva, ker bi takšna odločitev destimulativno delovala ha zlivanje 
amortizacije s tem pa na obnavljanje gospodarstva. 

Predlagam pa, da bo predlagatelj proučil, če bi bilo mogoče kot vir sredstev 
zajeti denarne kazni, ki pritekajo iz naslova nespoštovanja družbenih dogo- 
vorov ali drugih gospodarskih prekrškov. Hvala! 

Predsednik Miran Goslar: Andrej Levičnik. 

Andrej Levičnik: Tovariš predsednik, mislil sem, da bom v začetku 
debate v imenu izvršnega sveta in našega sekretariata, ki je sestavljalec tega 
zakona, povedal naša stališča, ker pa se je razprava že začela in ker so bila 
nekatera vprašanja že sprožena, mi dovolite, da to storim sedaj. Uvodoma 
moram povedati, to kar je ugotovil že tovariš Matičič, da zvezni zakon ni 
najbolj primeren in da bo treba v okviru generalne revizije tudi ta zakon 
revidirati. Trenutna situacija je taka, da moramo na podlagi zveznega zakona do 
31. decembra letošnjega leta sprejeti — republiški zakon. 

Nekatere bistvene pripombe k osnutku zakona pa so naslednje: Določitev 
višine obrestne mere, ki bi jo dobili vlagatelji kot participacijo na dohodkih 
sklada, je prepuščena samim vlagateljem. Prav tako je prepuščeno vlagateljem, 
da sami določijo obrestno mero, ki jo bo sklad zaračunaval za dane kredite. 
Da bi zagotovili možnost dajanja ugodnih sanacijskih kreditov, smo v osnutku 
zakona predlagali, da dobijo vlagatelji vrnjena vložena sredstva šele po naimani 
4 letih. 

Zavzemamo se tudi za to, da bi se vsi presežki, ki se pobirajo gospodarstvu, 
vračali tja, kjer se ustvarjajo. Tako bi se na primer stekal v sklad prispevek,' 
ki ga predvideva osnutek zakona o samoupravnem sporazumevanju in druž- 
benem dogovarjanju o merilih usmerjanja delitve dohodka in osebnih dohodkov. 
Prav tako bi kazalo določiti, da se vsako leto tudi morebitni presežki proračuna 
stekajo v sklade skupnih rezerv. V obeh primerih bi dosegli, da se ta sredstva 
prek sklada dajo v upravljanje gospodarstvu. V tem smislu je govoril tudi 
tovariš Košir. 

Menimo nadalj-e, da bi bilo umestno, da se že danes zedinimo ob besedilu 
osnutka zakona tudi tam, kjer so predlagane variante. 



21. seja 79 

S tem v zvezi predlagamo, da ostane v 2, členu besedilo, ki govori o 
najmanjši 3 in 2% stopnji prispevka, varianta pa naj bi se črtala. Osnova za 
odvajanje prispevka v sklad naj bi bil ostanek dohodka, določen za sklade. S 
tem so se strinjali tudi vsi odbori skupščine. Kot je bilo že rečeno, naj bi se v 
sklad stekala tudi sredstva iz drugih virov, kot na primer davek na presežena 
sredstva za osebne dohodke in proračunski presežek. 

K besedilu 5. člena, ki govori o vračilu vloženih sredstev po preteku 4 let, 
moramo pripomniti, da dikcija v osnutku zakona morda ni dovolj razumljiva. 
V tezah, ki so bile izdelane pred samim osnutkom, je bilo predlagano, da naj bi 
bila ta doba najmanj 4 leta, dokončne roke pa naj bi določali sami vlagatelji 
sredstev glede na položaj prosilcev kreditov. To pomeni, da je postavljena 
doba 4 let le minimalna in jo lahko vlagatelji na skupščini sklada tudi 
podaljšajo. 

Nadalje podpiramo načelna stališča večine skupščinskih odborov repu- 
bliškega in gospodarskega zbora, ki se zavzemajo za to, da v 12. členu osnutka 
ostane le besedilo, navedeno pod 1. varianto. Za to varianto se zavzemamo 
zaradi njene enostavnosti in racionalnosti, po drugi strani pa tudi zato, ker 
je z njo zagotovljen tako vpliv vlagateljev kot tudi splošni družbeni vpliv na 
poslovanje sklada. 

S predstavniki gospodarstva, ki bi bili izvoljeni na enem od zborov, bi 
bil zagotovljen splošni družbeni vpliv. S predstavniki gospodarstva, ki bi bili 
izvoljeni na skupščini gospodarske zbornice, pa bi bil zagotovljen vpliv vla- 
gateljev, delovnih organizacij, ki so članice gospodarske zbornice. 

Z določilom 14. člena se prenašajo dosedanja sredstva skupnih rezerv 
gospodarskih organizacij na novo ustanovljene sklade. Ta sredstva po splošnem 
zakonu niso vračljiva in ne morejo biti vir dohodka za vlagatelje. S temi 
sredstvi, kakor tudi sredstvi, ki bi se oblikovala iz dodatnih virov, o čemer sem 
prej govoril, bi se lahko dajala sredstva iz sklada tudi na daljši rok in brez 
obveznosti vračila. To ima aktualni pomen glede na predvidene težave, ki bodo 
nastopile v gospodarstvu z uresničevanjem stabilizacijske politike oziroma s 
stabilizacijskimi ukrepi. Hkrati s tem se omogoča izvajanje določene razvojne 
politike, uresničuje pa se tudi že omenjeno načelo o vračanju sredstev gospo- 
darstvu. 

To načelo je bilo tukaj kritizirano, vendar mislim, ker ima ta sklad 
možnosti, da daje kredite tudi na daljšo dobo, recimo 20 let, je seveda veliko 
vprašanje ali je med kreditom na 20 let ali kreditom brez obveznosti vračanja 
kakšna bistvena razlika. Verjetno povzroča kredit samo neke dodatne težave, 
efekt pa je praktično isti. 

Poudariti moram tudi, da smo imeli v Sloveniji v zvezi s sprejetjem 
splošnega zakona o skladu skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev letos 
spomladi izredno široke razprave ter lahko zato to razpravo štejemo kot prvo 
fazo priprav za oblikovanje in sprejemanje republiškega zakona. To nam 
omogoča, da predlagamo danes tej skupščini že osnutek zakona, za katerega 
so razprave v odborih pokazale precejšnjo enotnost. 

S tem, da se že na tej seji opredelimo glede variant, nam bo omogočeno, 
da bomo skupščini predlagali predlog zakona še v tem letu, tako da bo sprejet 
še pred 31. 12. 1970. S tem bi bila izpolnjena tudi obveznost, ki izhaja iz 
splošnega zakona, po kateri morajo biti ustrezni republiški zakoni sprejeti 
najkasneje do konca tega leta. Hvala lepa! 
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Predsednik Miran Goslar: Se kdo? Besedo ima Mirko Zlender. 

Mirko Zlender: Bom zelo kratek, ker gre za iskanje stališč in mnenj 
za pripravo predloga zakona, bi rad povedal svoje mnenje k temu, kar je bilo 
že povedano oziroma kar je napisano. 

V celoti se strinjam s tistimi amandmaji, ki jih je predlagal odbor za 
finance in proračun oziroma odbor za proizvodnjo in blagovni promet in 
ugotavljam, da so ti amandmaji identični s tistimi amandmaji, ki jih je sprejel 
odbor za družbenoekonomske odnose z izjemo amandmaja k členu 2. 

Odbor za družbenoekonomske odnose se postavlja na stališče, da naj bi 
zakon pooblastil skupščino sklada, da bi predpisala prispevek v višini najmanj 
3 oziroma 2 '%>. Mnenja sem, da si ne smemo delati iluzij, da bo lahko neka 
skupščina .sprejela višjo prispevno stopnjo kot pa jo predpisuje zakon. Iz 
razlogov racionalnosti bi bil glede na to za tak predlog, kot ga je predlagal 
odbor za finance in proračun in kot ga vsebuje 2. člen osnutka zakona, to je da 
skupščina z zakonom določi prispevno stopnjo. Z ostalimi amandmaji se 
strinjam, imam pa pomisleke zoper obrazložitev zakonodajno-pravne komisije, 
naj mi tovariši ne zamerijo, ki pravi v zadnjem odstavku svojega poročila, da 
so bili v razpravi izraženi pomisleki glede koncepta zakonskega osnutka v tem 
smislu, da predstavljajo zamišljeno združevanje sredstev delovnih organizacij, 
določeno administrativno poseganje v delitev dohodkov. 

Tovariši, mislim, da nisem član administrativne skupščine, pač pa član 
samoupravnega predstavniškega skupščinskega telesa, in mislim, da to ni 
administrativno poseganje, če skupščina z zakonom nekaj določi. Takšno poj- 
movanje vlečemo s seboj še iz dobe administrativnega socializma, ko so bili 
vlada in upravni organi po podlagi zakonov dejansko upravičeni izdajati 
predpise z zakonsko močjo. Hvala! 

Predsednik Miran Goslar: Zeli še kdo besedo? Ce ne, predlagam, da 
glasujemo o naslednjem sklepu: 

1. Osnutek zakona o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev 
se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pii pripravi predloga zakona naj izvršni svet prouči vse pripombe in 

predloge dane k osnutku zakona in predloži skupščini obrazložen predlog 
zakona. 

4. Izvršni svet naj pripravi predlog zakona do 15. 12. 1970. 
Kdor je za ta sklep, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 

Je kdo proti? (Nihče-.) Se je kdo vzdržal? (NihčeT) 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, na osnutek zakona o 
sredstvih SR Slovenije za izravnavania v gospodarstvu in pospeševanje neka- 
terih gospodarskih dejavnosti. 

Tudi ta osnutek zakona predlaga izvršni svet. Obravnavali pa so ga trije 
odbori, in sicer odbor za družbenoekonomske odnose, odbor za proizvodnjo in 
blagovni promet, odbor za finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija. 

Zeli kdo razpravljati o tem osnutku? (Ne javi se nihče.) Želi dati kdo 
obrazložitev? Moja pripomba je, da bo potrebno točko 2 4. člena uskladiti s 
predvidenim zakonom o družbenem usmerjanju delitve dohodka. Se kdo želi 
besedo? Lahko glasujemo? 
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Predlagam tale sklep: 
1. Osnutek zakona o sredstvih SR Slovenije ža izravnavanja v gospodarstvu 

in pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni »vet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj izvršni svet prouči vse pripombe in 

predloge, dane k osnutku zakona in predloži skupščini predlog zakona. 
4. Izvršni svet naj predlog zakona pripravi do 15. 12. 1970. 
Kdor je za ta sklep, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je sklep o sprejemu 1 osnutku zakona sprejet. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog sklepa 
o ugotovitvah in stališčih do nekaterih vprašanj službe družbenega knjigo- 
vodstva. , 

Predlagatelj je komisija za družbeno nadzorstvo Skupščine SR Slovenije. 
Kot gradivo ste prejeli še poročilo o delu in problemih službe družbenega 
knjigovodstva, ki ga je pripravila služba družbenega knjigovodstva — centrala 
za SR Slovenijo. 

Predlog sklepa je obravnavala zakonodajno-pravna komisija, ki je dala 
svoje pismeno poročilo. 

Izvršni svet je dobil gradivo v smislu 165. Člena poslovnika. Pričenjam 
razpravo. Ivan Franko kot predstavnik predlagatelja ima besedo. 

Ivan Franko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dopustite mi, da k predloženemu poročilu in predlogu skupščinskega akta o 
službi družbenega knjigovodstva dam nekatera pojasnila in obrazložitve. Mislim, 
da sem predvsem dolžan pojasniti razloge, zaradi katerih komisija za družbeno 
nadzorstvo predlaga v obravnavo predložene dokumente, postopek v zvezi z 
oblikovanjem predloženih stališč, njihove značilnosti in smoter. 

13. člen zakona o službi družbenega knjigovodstva zavezuje službo, da 
daje ustreznim skupščinam družbeno-političnih skupnosti letna poročila o svo- 
jem delu. Iz tega pa verjetno izhaja obveznost in potreba, da skupščine ta 
poročila tudi obravnavajo. V komisiji je bilo izraženo mnenje, da bi bilo 
koristno, če bi zbori skupščine redno obravnavali razna poročila inšpekcijskih 
služb, pravosodnih organov in organov pregona, ker bi tako skupščina izvajala 
svojo ustavno funkcijo — družbeno nadzorstvo. 

Ko je republiški zbor prejšnjega sklica 17. 2. 1969. leta obravnaval proble- 
matiko inšpekcijskih služb, je bilo posebej poudarjeno, da naj bi se o delu in 
problemih službe družbenega knjigovodstva posebej razpravljalo. 

Komisija za družbeno nadzorstvo prejšnjega sklica je na seji 2. 3. 1969. leta 
obravnavala letno poročilo službe družbenega knjigovodstva in teze za spre- 
membo zakona o službi družbenega knjigovodstva. Komisija je tedaj sprejela 
»Informacijo o problematiki in delu službe družbenega knjigovodstva« in 
predlagala republiškemu in gospodarskemu zboru, da jo obravnavata in pod- 
preta pri zveznih organih predloge za spremembo zakona o službi družbenega 
knjigovodstva. Do razprave v zborih ni prišlo, verjetno zaradi novih skupščin- 
skih volitev. Stališča in predlogi iz navedene informacije so povzeti v pred- 
laganem skupščinskem aktu, razen tistih, ki so z novelo citiranega zakona v 1969. 
letu že sprejeti. 

6 
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Komisija za družbeno nadzorstvo tega sklica je organizirala 3. 2. 1970 posvet 
o mestu, vlogi, delu in nalogah službe družbenega knjigovodstva. Na seji 10. 3. 
1970 pa je komisija obravnavala letno poročilo službe družbenega knjigovodstva, 
program dela službe za 1. 1970 in predloge za spremembo zakona o službi 
družbenega knjigovodstva. Komisija je tedaj sklenila predlagati republiškemu 
in gospodarskemu zboru, da obravnava poročilo službe družbenega knjigo- 
vodstva in predlog skupščinskega akta, v katerem bodo vsebovana stališča in 
predlogi Skupščine SR Slovenije. 

Komisija je menila, da letno poročilo o delu službe družbenega knjigo- 
vodstva, takšno kot ga je obravnavala, ne bi bilo primerno za obravnavanje na 
zborih ter je naročila službi, da pripravi poročilo v skrajšani obliki. V njem naj 
bi bila zajeta splošna gospodarska gibanja ter delo in problemi službe. Ker pa 
je pred skupščinskimi počitnicami izvršn^ svet predložil v obravnavo skupščini 
pregled gospodarskih gibanj, smo se odločili predložiti gospodarskemu in repu- 
bliškemu zboru skupščine poročilo o delu in problemih službe družbenega 
knjigovodstva. V njem je pregled dela, ki ga je opravila in ga opravlja služba 
ter njeni problemi. Gospodarska gibanja predloženo poročilo zaradi navedenih 
razlogov ne obravnava. Sicer nam je stanje v tem pogledu precej znano ter nas 
čakajo predvsem akcije in konkretne odločitve. Pri tem pa b6 služba družbenega 
knjigovodstva prav gotovo morala imeti pomembno vlogo. 

Sprva smo pripravili dva osnutka skupščinskih aktov, in sicer: »Priporočila 
o ukrepih in nalogah za večjo. učinkovitost dela službe družbenega knjigo- 
vodstva« ter »Sklep o predlogih za spremembe in dopolnitve zakona o službi 
družbenega knjigovodstva«. Pozneje smo prišli do spoznanja, da zadostuje en 
skupščinski akt, in sicer predlog sklepa, ki je pred vami. V njem šo sicer 
izražena stališča naše skupščine do sprememb zakona o službi družbenega 
knjigovodstva, hkrati pa ta stališča, z današnjo razpravo vred, pomenijo pri- 
poročilo za delo službe, družbenopolitičnih skupnosti, upravnih in izvršilnih 
organov, delovnih in drugih organizacij v SR Sloveniji. Kot je razvidno, predlog 
sklepov ne daje konkretne predloge za spremembo posameznih členov oziroma 
delov zakona o službi družbenega knjigovodstva. Takšni predlogi so bili že 
napravljeni, prišli pa smo do spoznanja, da je primernejše, če skupščina sprejme 
akt, v katerem so opredeljena njena stališča, da je pa potem vprašanje časa, 
razprav in nadaljnjega dela na oblikovanju konkretnih sprememb zakona. 

V predloženem dokumentu se zavzemamo za: 
— večjo učinkovitost službe v opravljanju njenih kontrolnih funkcij; 
— preventivno dejavnost službe, katera naj bo izražena v pravočasnem 

opozarjanju na nevarnosti in krize ter po drugi strani v učinkoviti kontrolni 
dejavnosti; 

— večjo povezanost službe z družbeno-političnimi skupnostmi, delovnimi in 
drugimi organizacijami, za odgovornejši odnos do ugotovitev, obvestil in opo- 
zoril službe, ter za večjo prisotnost službe pri kreiranju gospodarske politike; 

— večjo prilagoditev vseh dejavnosti službe potrebam in delu samo- 
upravnih organov in raznim oblikam družbenega in samoupravnega dogovar- 
janja; 

— spremembe v notranji organizaciji službe, ki bo v skladu z doseženo 
stopnjo družbeno-političnega razvoja. 

Tovarišice in tovariši poslanci! 
Delo na oblikovanju predloženih dokumentov se je, zaradi usklajevanja 

različnih stališč, zavleklo dalj časa kot smo pričakovali. Zato izgleda, da smo 
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z razpravo o delu in problemih službe družbenega knjigovodstva v zamudi. 
Vendar menim, da je ravno sedaj pravi trenutek za takšno razpravo. Pred 
nami je stabilizacijski program in vse naloge, ki iz njega izvirajo. Kot sem že 
poudaril, bo pri tem imela služba družbenega knjigovodstva pomembne naloge. 
Za njihovo izpolnitev bo odločilnega pomena zavestna družbena akcija, družbena 
disciplina in odgovornost, spoštovanje dogovorov, ukrepov in predpisov — 
skratka pravil igre, ki smo jih v skupnem interesu sami postavili oziroma 
dogovorili in po katerih naj bi se ravnali vsi družbeni subjekti. Služba pa sedaj 
pristopa k izdelavi programa dela za 1971. leto, pa ji je današnja razprava 
in sprejeta stališča velika pomoč in obvezujoče priporočilo. Končno, s prenosom 
pristojnosti in odgovornosti iz federacije na republike bo tudi služba družbenega 
knjigovodstva, kljub enotni organizaciji, vse bolj »republiška« služba, saj bo v 
prihodnje angažirana veliko bolj na kontroli, analitiki in statistiki področij 
dejavnosti, ki bodo preventivno v republiški pristojnosti in odgovornosti. Pred- 
ložena stališča sledijo tudi takšno spremenjeno vlogo službe družbenega knjigo- 
vodstva. 

Prosim vas, tovarišice in tovariši poslanci, da podprete in sprejmete predlog 
»Sklepe o ugotovitvah in stališčih do nekaterih vprašanj službe družbenega 
knjigovodstva«. 

Predsednik Miran Goslar: Ivan Kreft ima besedo. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Komisija za družbeno 
nadzorstvo naše skupščine nam je predložila v razpravo in odločitev predlog 
sklepa o ugotovitvah in stališčih do nekaterih vprašanj službe družbenega 
knjigovodstva. Podpiram ta predlog sklepa in bom zanj glasoval, saj sem tudi 
v času, ko so nekateri zahtevali, da se služba družbenega knjigovodstva omejijo 
pristojnosti, takim in podobnim zahtevam, odločno ugovarjal. 

Svojih takratnih utemeljitev ne bom navajal in ponavljal, ker so več ali 
manj podobna tem, ki so v gradivu, o katerem danes razpravljamo. Iz tega 
gradiva tudi izhaja, da je služba družbenega knjigovodstva s svojimi posegi 
v 87 405 primerih nepravilnega poslovanja preprečila škodo v znesku 224 mlrd 
SD s tem, da je pri preventivni kontroli zavrnila naloge za 180 mlrd SD, pri 
kontroli zaključnih računov in periodičnih obračunov ugotovila nepravilnosti v 
višini 1,8 mlrd. SD, z eksterno kontrolo pri uporabnikih družbenih sredstev pa 
nezakonitosti v znesku skoraj 224 mlrd. S. din. Stroški službe pa so znašali nekaj 
čez 3 °/o od skupnega zneska ugotovljenih nepravilnosti. 

Za tako uspešno delo zasluži SDK SR Slovenije priznanje in pohvalo. 

Predsednik Miran Goslar : Cene Matičič ima besedo. 

Cene Matičič: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Izražam zadovoljstvo, da je danes pred nami sicer tenak a pomemben 
snopič stališč, ki naj jih naš dom sprejme v zvezi z izpolnitvijo dejavnosti in 
organizacije Službe družbenega knjigovodstva in s tem tudi sprememb in 
dopolnitev zakona o službi družbenega knjigovodstva. To zadovoljstvo izražam 
ne zaradi pozitivne in napredne vsebine, ki jih stališča vsebujejo, pač pa tudi 
zaradi tega, ker se je to vprašanje konec koncev po nekajletnih prizadevanjih, 
zahtevah in interpelacijah v tem domu končno le prikazalo v našem parlamentu. 
Nemalo besed b potrebi reorganizacije in večje učinkovitosti te službe smo 

6* 
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skoraj v treh letih nazaj s tega mesta izgovorili. In če se nazadnje pokažejo 
določeni učinki, kot rezultati teh prizadevanj, se mi kot članu tega doma le 
dozdeva, da naša poslanska prizadevanja, po nekem določenem, včasih seveda 
preveč odmaknjenem času, le doživijo svoj pozitivni učinek. 

Popolnoma se strinjam s 1. in 2. alineo. Zdi se mi, da je prav tretja alinea, 
ki govori o preventivnosti kontrole, bistvenega pomena in da lahko v največji 
meri onemogoči neracionalno zapravljanje družbenih sredstev. Nemogoče je 
namreč sedanje stališče, da ima služba družbenega knjigovodstva le obeležje 
ugotavljanja, spremljanja in kontrole, že storjenih dejanj vseh subjektov, ki 
upravljajo z družbeno, torej ne s svojo lastnino. 

Ta post festum značaj, ki je po mojem globokem prepričanju rezultat naših 
dosedanjih splošnih koncepcij o statusu te službe, se s to alineo bistveno 
spreminja. Post festum ali po domače »zvonenje po toči«, se spreminja v rdečo 
luč, ki se prižge takoj, ko je na vidiku dovolj opozoril, da nekaj ni v redu, 
oziroma da nekaj kmalu ne bo v redu. 

Če bi se hotel izraziti z besedami elektrotehnika, bi rekel, da vgrajujemo s 
tem varovalko, ki bo takoj pregorela in izklopila krogotok, čim bo skozi nje 
pritekel tok prevelike amperaže. Služba družbenega knjigovodstva taka kot je 
sedaj, je namreč neke vrste gasilska organizacija, ki nastopi hitro in učinkovito 
in ki namesto navadne brizgalne uporablja motorko, namesto vode pa kemično 
peno. No, kljub vsemu je še vedno gasilska organizacija, kajti njen nastop je 
vezan na požar. 

S tem, ko sprejemamo to tretjo alineo, se zavestno opredeljujemo za takšen 
mehanizem finančne kontrole, ki bo varovalnega značaja. To se pravi, da bo 
moral biti tako koncipiran oziroma postavljen, da bo v vsakem primeru 
sposoben pravočasno preprečiti in onemogočiti neracionalno in negospodarsko 
uporabo in trošenje ter zapravljanje družbenih sredstev. Mislim, da smo kot 
družba, ki temelji na načelih združenega dela in družbene lastnine nad proiz- 
vajalnimi sredstvi ter na načelih samoupravljanja v proizvodnji in delitvi 
dohodka, do takšne zahteve po preventivni kontroli, tudi povsem upravičeni. 

S to alineo je organsko povezana predvsem 7. alinea, ki govori o kontroli 
celotnega finančnega in materialnega poslovanja in o kontroli delitve družbenih 
sredstev. 

2e nekajkrat je bilo tu govora o nesmotrnosti dvojne, da celo trojne kon- 
trole financiranja poslovanja in to prek banke, prek službe družbenega knji- 
govodstva in prek tako imenovane notranje kontrole samih uporabnikov druž- 
benih sredstev. Poslužujem se cene stroškov, ki sem jih glede te notranje kon- 
trole zasledil v eni od številnih publikacij službe družbenega knjigovodstva. Tod 
je nedvoumno zapisano, da nas stane ta kontrola, če bi se namreč pri vseh 
17 000 uporabnikih res izvajala, dobrih 700 milijard S dinarjev, kar je dvain- 
polkrat več, kot bi nas stalo normalno poslovanje službe družbenega knjigo- 
vodstva. In ker je dokaj jasno, da se je ta interna kontrola izkazala za neučin- 
kovito, je to nekaj podobnega kot če bi trdili, da smo si s to kontrolo zagotovili 
zakonski nered. Takšna dvo- in večtirna kontrola nas je nemalokrat vodila 
do popolne disperzije, do povsem nedoločenih pregledov in do neenotne uporabe 
predpisov v popolnoma isti stvari. S tem, da postavljamo prvo alineo na strani 
6, se zavestno zavzemamo za to, da je treba takšen sistem kontrol likvidirati 
in spraviti v normalno racionalno stanje. 

Nimam namena še nadalje govoriti o stališčih, ki so v tem aktu zapisana. 
Kot eden od protagonistov zahtevam, da je treba službo SDK postaviti na 
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racionalne, noge in ji dati ustrezno pomembno družbeno mesto, pa vsekakor 
ne morem mimo elementa, ki v stališčih ni zapisan, pa čeprav je bil nekdaj 
predlagan in obrazložen. Kolikor namreč sprejemamo stališča, ki so tu postav- 
ljena, in ponovno izražam prepričanje, da so pravilna, se mi vseeno dozdeva, 
da hodimo ponovno od enega ekstrema do drugega. Tako namreč kot je imela 
SDK nekaj absolutne pravice v odločanju in ukrepanju na tem področju in smo 
jo prav zaradi tega kasneje popolnoma demontirali in razvrednotili, tako jo s 
temi stališči ponovno vračamo, ne sicer popolnoma, a vendar le, na njeno nek- 
danje mesto. Mislim, da bi morali zaradi tega uvesti inštitut, ki naj finančno 
odločanje SDK objektivizira in ga podvrže kontradiktornemu postopku. Ta 
institucija, imenujmo jo kakorkoli že, recimo ji računska centrala, je v razvitih 
deželah poznana in omogoča enakopravno obravnavanje vseh interesov, ki so 
s finančno kontrolo in s finančnim ukrepanjem lahko prizadeti. 

Mislim, da je ta inštitut za nas še posebno važen in da ga neko gospodar- 
sko ali pa drugo sodišče spričo njegove specifičnosti ne more nadomestiti. Delo- 
vanje SDK v tem primeru ne bi moglo postati niti enostransko niti popolnoma 
neodvisno kot je to bilo pred njeno demontažo. Mnenja sem, da bi naša skup- 
ščinska razprava morala presoditi umestnost takšne ustanove v našem finanč- 
nem prostoru in tako si upam izraziti prepričanje, da bodo stališča, ki jih tu 
predlagamo v zveznih forumih in predvsem v drugih republikah, mnogo prej 
sprejemljiva, če bomo ta inštitut v teh naših stališčih tudi predvideli. Hvala 
lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Zeli še kdo besedo? (Nihče.) Ce ne želi 
nihče več razpravljati, lahko preidemo na glasovanje. Kdor je za predlog skle- 
pov, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so sklepi o ugotovitvah in stališčih do nekaterih vprašanj 
službe družbenega knjigovodstva sprejeti. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o denarnem nadomestilu delavcev med začasno brezposelnostjo. 

Predlagatelj je izvršni svet. Odbor za družbenoekonomske odnose in zako- 
nodajno-pravna komisija sta obravnavala osnutek in sta dala pismeni poročili. 
Odbor za družbenoekonomske odnose predlaga, naj bi predloženi zakon obrav- 
navali po skrajšanem postopku kot zakonski predlog, in sicer zato, da bi ga 
lahko uporabljali že s 1. januarjem leta 1971. Ali kdo ugovarja takemu po- 
stopku? (Nihče.) Predlog bomo torej obravnavali kot zakonski predlog. 

Kdo želi besedo? Besedo ima Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši! Kljub temu, da smo v zadnjih 
letih bistveno spremenili stališča nasproti zasebnim zemljiščem, pa še vedno 
obstajajo področja, kjer obravnavamo te zasebnike kot takrat, ko smo mislili, 
da naj bo vsaka ped zemlje v socialističnem sektorju. Gre za primere raznih 
ugodnosti kot je na primer pravica delavca do nadomestila med začasno brez- 
poselnostjo. Delavec, ki je lastnik krpice zemlje, takšne ugodnosti nima. Raz- 
merje med osebnim in katastrskim dohodkom še vedno ostaja enako, kot je bilo 
leta 1965. To pa je diskriminacija, ki prav gotovo ne more biti v skladu z 
ustavnimi pravicami občanov. Razmerje v tem predlogu bi ustrezalo le v 
primeru, če bi se nanašal letni katastrski dohodek v znesku 920 N din na člana 
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ožje družine, ne pa na celo družino. V tem primeru, bi bilo razmerje katastr- 
ski dohodek nasproti osebnemu dohodku 1 : 6, kar bi bilo realno. Nekateri stro- 
kovnjaki ocenjujejo, da bi bilo primerno razmerje tudi 1,4 proti 1,6. Dajem 
primer: V 5-članski družini, ki nima katastrskega dohodka, bo lahko začasno 
nezaposleni delavec prejemal denarno nadomestilo tudi v primeru, da bi imela 
družina 2 milijona 700 000 S dinarjev dohodka na leto iz drugih virov. Delavec 
v petčlanski družini, ki pa ima letno katastrski dohodek 93 000 S din, pa ne bo 
imel pravice do nadomestila. Tu pa je razmerje katastrski dohodek — osebni 
dohodek 1 : 30. Kako je mogoče, da se taka družina preživlja na nekaj desetinah 
arov zemlje. Vprašujem predlagatelja, kako si zamišlja enakopravnost te dru- 
žine in kako lahko ta družina na tem zemljišču živi? Kako je mogoče, da tako 
abstrahiramo ljudi, ki imajo nekaj arov zemlje. Pravilno je, da v zadnjem času 
obremenjujemo z višjimi davčnimi stopnjami dohodek od tistih zemljišč, ki so 
v posesti delavcev, od onih, ki jih posredujejo izključno kmetje. To bo prizadelo 
seveda tudi nezaposlene delavce, ki imajo majhna zemljišča. Toda na drugi 
strani pa teh lastnikov zemljišč, ki so poleg tega v delovnem razmerju, ne bi 
smeli prikrajšati v pravicah, kakršne pripadajo drugim delavcem. Ne bi smeli 
prezreti dejstva, da tudi ti delavci plačujejo zavodu za zaposlovanje isto stop- 
njo prispevkov kot vsi ostali delavci. Zakaj torej pri enakih obveznostih tako 
ogromna razlika v pravicah? To se našim ljudem upira, poleg tega pa taka 
diskriminacija marsikje povzroča revščino. 

Nevzdržna razmerja med osebnim dohodkom in katastrskim dohodkom, ki 
jih postavljajo naši razni predpisi, zadevajo seveda naša najbolj nerazvita pod- 
ročja. Tu je treba iskati vzroke za nerazvitost, vzroke za tako ogromne razlike. 
Glede na razne predpise, ki določajo ta razmerja, imajo naše pomurske občine 
nekaj milijard S dinarjev škode. Še pomembnejše pa je, da delamo krivico 
socialno šibkim družinam. Po nekaj letih mojega negodovanja, prepričan pa sem, 
da je bilo opravičeno, ker se borim za odpravo krivic, z zadovoljstvom ugo- 
tavljam, da je tudi odbor za družbenoekonomske odnose prišel do spoznanja, 
da to razmerje ni v redu. Povsem neprincipialno pa je njegovo stališče, in sicer, 
da bi postavitev realnega razmerja povzročila povečanje števila upravičencev. 
S tem, da je odbor ugotovil, da je določeno število občanov diskriminirano, 
bi po mojem mnenju moral vztrajati na tem, da so, ne samo obveznosti, tem- 
več tudi pravice vseh občanov enake. Odbor se je v tem primeru postavil na 
stališče, da takšne spremembe sedaj ne bi bile umestne, temveč bi bilo treba 
sistemsko proučiti razmerja med cenzusi, ki so s predpisi različno urejeni. 
Meni so obljubili v izvršnem svetu že lansko leto, da bo ta zadeva v letošnji 
jeseni urejena, vendar vidimo, da žal tudi sedaj še ni to urejeno. Kdorkoli 
pozna, v kakšnem izobilju živi del naših občanov, prav gotovo ne bi mogel 
trditi, da za brezposelne ne bi mogli zbrati najnujnejših sredstev. 

Močno dvomim, da bi ustavno sodišče potrdilo republiške predpise, ki vse- 
bujejo predpise o razmerjih med osebnim in katastrskim dohodkom, če bi se 
državljani obrnili nanj. Prepričan sem, da se bo to prav kmalu moralo zgoditi. 
Ker nimam potrebnih kvalifikacij, da bi lahko strokovno ugotovil, kakšno raz- 
merje bi bilo pravilno, predlagam le, da se predlog glede razmerja med osebnim 
in katastrskim dohodkom zavrne s tem, da da izvršni svet nov predlog, v ka- 
terem ne bodo diskriminirani delavci s krpico zemlje. Ce pa si upa predstavnik 
izvršnega sveta dokazovati, da je to razmerje v skladu s pravicami, dam lahko 
tudi drug predlog. 
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Menim, da je potreba po takšni spremembi tem nujnejša, ker ne gre 
samo za enoletni zakon, temveč za zakon, ki bo imel trajnejšo vrednost, zato 
menim, da je potrebno to vprašanje čimprej rešiti. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar; Še kdo želi besedo? Ivan Zupan ima 
besedo. 

Ivan Zupan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Glede 
na situacijo, ki se je odrazila tudi v današnji razpravi o ekonomski politiki v 
letu 1971, je popolnoma jasno, da našemu gospodarstvu ne moremo nalagati 
novih obveznosti. Zato izvršni svet vztraja na svojem stališču in v celoti akcep- 
tira mnenje odbora za družbenoekonomske odnose, ki pravi, da bi imela vsaka 
sprememba cenzusa za posledico povečano število upravičencev do denarnega 
nadomestila med začasno brezposelnostjo, kar pa bi zahtevalo višja sredstva 
in v tej zvezi dodatne obremenitve gospodarstva. 

Zato ne bi bilo umestno, da bi že v tem zakonu spreminjalo cenzuse, tem- 
več naj bi sistematično proučili razmerja med cenzusi, ki so v različnih predpi- 
sih različno urejena. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Glasujemo najprej o amandmajih. 

Imamo amandmaje zakonodajno-pravne komisije. Prosim, če vzamete nji- 
hovo poročilo. Gre za amandmaje k 1., 5. in 7. členu. Ali se predstavnik odbora 
za družbenoekonomske odnose strinja z amandmaji. (Se strinja.) 

Kdor je torej za te amandmaje, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Glasujemo o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. 
(Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti? (6 poslancev.) Se je kdo 
vzdržal? (7 poslancev.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona z večino glasov sprejet. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o filmskem prispevku. 

Predlagatelj je izvršni svet. Odbor za finance in proračun in zakonodajno- 
pravna komisija sta obravnavala osnutek zakona in sta dala zboru pismeni 
poročili. Predstavnik društva slovenskih filmskih delavcev in predstavnik sklada 
za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov sta bila vabljena na sejo 
zbora. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Besedo ima Maks Sajko, predstavnik 
društva slovenskih filmskih delavcev. 

Maks Sajko: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Ob pripravah na 
svoj kongres so filmski delavci Jugoslavije ugotovili nekaj okoliščin v zvezi s 
trenutno situacijo teh zakonov, ki jih pravkar sprejemamo. 

Čisto na kratko bi rad z nekaterimi od teh ugotovitev seznanil tovariše 
poslance. Mimogrede bi povedal, da društvo slovenskih filmskih delavcev pod- 
pira predlog, ki je pred nami, vendar z določenimi pridržki. Ti pridržki so pri- 
bližno naslednji: 
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Iz materialov, ki so pred vami, je razvidno, da se nahaja slovenski film ne 
samo v finančni stagnaciji, ampak v nekakšnem počasnem umiranju. Razpo- 
ložljiva sredstva kljub dvigu cen ostajajo ista in to nikakor ne daje perspektivne 
situacije in bo zahtevalo od nas določene napore, da bi to situacijo spremenili. 
V tej situaciji se ne da oblikovati repertoarja, gledalci ne morejo dobiti svojih 
filmov, zaradi pomanjkanja filmov pa se pojavlja tudi situacija, da skušamo 
delati le ambiciozne filme, ob tem pa zanemarjamo precej širok krog gledalcev. 

V tem osnutku tudi sploh ni zaščiten kratek film. Vi veste, da je jugoslo- 
vanski kratek film dosegel v tujini velika priznanja in da je Jugoslavija na 
tem področju v svetu zelo dobro zastopana, dogaja pa se, da se naši gledalci 
pogosto sprašujejo, kje bi lahko videli nagrajene kratke filme, ker jih običajno 
v kinematografih ne predvajajo. Vzrok za tako stanje je predvsem v tem, da 
prikazovalci kinematografskih filmov v Jugoslaviji trenutno niso izenačeni pri 
svojih pravicah in dolžnostih. 

Mi vsi vemo, da je najmočnejši prikazovalec kinematografskih filmov te- 
levizija, ki pa je popolnoma izven kinematografskega kroga in je pravzaprav 
nekako privilegirana, kar sigurno vpliva na sedanjo slabo filmsko situacijo, 
kajti te privilegije mora nekdo plačati. 

To situacijo bomo morali prej ali slej spremeniti že zaradi tega, ker je 
za slovensko filmsko situacijo nujno, da se filmske in televizijske moči združijo, 
saj vsi vemo, da televizija uporablja vedno več filmskega elementa pri svojem 
programu. Mnenja smo, da gre integracija vse prepočasi. Vzrok je predvsem 
v tem, da ločujemo ta dva kroga, to je televizijski krog in filmski krog, ravno 
s tem, ker zakon še vedno omogoča, da ostaja najmočnejši prikazovalec kine- 
matografskih filmov, to je televizija, izven kroga ostalih prikazovalcev. Hvala 
lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Cene Matičič. 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Opravičujem se, da sem ponovno na govorniškem odru. Že dve leti se spopadam 
prav s tem zakonom. Ker še nisem vrgel puške v koruzo, bom tudi danes za- 
govornik teze, ki sem jo zagovarjal že v prejšnjih letih. 

Vprašanje plačevanja filmskega prispevka tudi s strani televizije se je 
končno, po dveletni burni debati le premaknilo nekomu v korist. Seveda ne v 
prid tistemu, ki je revež — v tem primeru skladu — pač pa v prid RTV. To 
razsodbo nam ponuja republiški sekretariat za zakonodajo in jo takole ute- 
meljuje: Po dosedanjem pravnem stanju lahko vpeljejo republike filmski pri- 
spevek na podlagi pooblastila temeljnega zakona. Ta zakon izrecno zahteva, da 
filmski prispevek plačuje gledalec filma. Temeljni zakon o tem filmskem pri- 
spevku s tem izrecno omejuje republike, da smejo s tem prispevkom obremeniti 
samo gledalce filma. To pa je izvedljivo samo za gledalce filma v kinematografih 
s tem, da se jim na ceno vstopnice za vsako kino predstavo vračuna tudi filmski 
prispevek vnaprej. Nemogoče je na ta način obremeniti gledalce, ki na televizij- 
skih sprejemnikih gledajo filme, ki jih predvaja televizija, itd. V obrazložitvi 
tudi navajajo, da če bi na primer obremenili s plačevanjem filmskega prispevka 
imetnike televizijskih sprejemnikov, bi ga ti morali plačevati, ne glede na to ali 
gledajo ali pa ne gledajo imitirane filme in ne glede na to, koliko filmov 
gledajo. Nasprotno pa ne bi plačevali tega prispevka vsi tisti gledalci v televi- 
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ziji emitiranih filmov, ki sami ne bi bili imetniki televizijskega sprejemnika, 
pač pa bi gledali nekje drugje. 

Na prvi pogled je torej jasno, da bi vsaka uvedba filmskega prispevka za 
imetnike televizijskih sprejemnikov pomenila de facto zvišanje televizijske na- 
ročnine. Dozdeva se mi, tovarišice in tovariši poslanci, da bomo kmalu zašli 
na področje, na katerem so bili Abderiti, tako nam namreč Prešeren v svojih 
verzih poroča, imenitni pravdarji. Mislim, da vendarle zasluži takšna interpreta- 
cija ustrezen odgovor. Ta pa je naslednji: Ker je v sleherni vstopnici nogometne 
tekme prve zvezne lige neka oblika davščine, ki se odvaja za pospeševanje tega 
ali onega družbeno-koristnega delovanja in ker plačuje takšno dajatev, po logiki 
sekretariata, tudi gledalec, ki prek televizije spremlja to tekmo in zato plačuje 
visoko naročnino, če gleda to tekmo ali pa ne, bi morala sedaj po tej isti logiki 
televizija v času emitiranja teh prenosov, za katere plača, kot vemo poštene 
milijone, angažirati veliko število opazovalcev, ki bi tekali od prvega do zad- 
njega televizijskega aparata in vračali tistim, ki tekme ne gledajo, davek nazaj. 

Vprašljivo je seveda, kaj naj bi naredili še s tistimi gledalci, ki tekme gle- 
dajo prek RTV, niso pa lastniki aparata. 

Te gledalce bi morali okarakterizirati kot neke vrste »padalce«, ki zlezejo 
prek plota igrišča ali pa se na nek drug način »ušmuglajo«, da bi videli 
tekmo brezplačno. Mislim, da me logika, ki jo berem kot obrazložitev tega, zakaj 
naj televizija ne plača tega prispevka, prav tako spravlja v sladki nasmeh, kot 
ta logika, ki jo tule jaz berem, ker je prav takšna. Ohranimo to epizodo, opo- 
zarjam pa, da je napisana kot uradna obrazložitev, zato, da bo v naše vrste 
uvedla nekoliko dobrohotnega prepričanja: 

— da naj RTV predvaja v svojih filmskih oddajah resne, napredne in 
vzgojno pomembne filme kvalitetnega značaja; 

— da naj RTV za ta svoja predvajanja plačuje ta malenkostni filmski 
prispevek tistim, ki filme ustvarjajo; 

— da naj nas tako RTV kot zakonodajalci in uradni tolmači zakonov ne 
strašijo s tem, da mora zaradi tega naročnina RTV ponovno porasti. To namreč 
ni res. Sicer pa v skladu z zveznimi stabilizacijskimi ukrepi to tako in tako 
trenutno ni več možno. 

Zavzemam se zato, da bi predlagatelj v predlogu tega zakona postavil po- 
seben člen, v katerem bi RTV zadolžili, da plačuje ta filmski prispevek. Hkrati 
predlagam tudi, da se naslov zakona spremeni v zakon o filmskem prispevku 
za leto 1971, tako kot v preteklih letih. S tem naj se ustrezno korigirajo tudi 
vsi ostali členi tega zakona. Naj to zopet po uradni logiki utemeljim. 

Zakon o filmskem prispevku namreč očitno ni v skladu s 4. točko 16. 
amandmaja k zvezni ustavi. Je pa glede na tretji člen ustavnega zakona 
še vedno v veljavi. 

Temeljni zakon o filmskem prispevku zato torej še veljđ. Podvržen pa je 
reviziji, ki mora biti do 31. decembra 1971 opravljena. 

Ker je torej jasno, da z 31. decembrom 1971 tega nesoglasja med temeljnim 
zakonom in našim ne bo več, je seveda tudi nelogično, da bi zakon sprejemali 
za neko obdobje, ki bi ta datum presegalo. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi besedo? (Nihče.) Predlagam 
sklep, ki bi se glasil takole: 

1. Osnutek zakona o filmskem prispevku se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
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3. Pri pripravi predloga zakona naj prouči izvršni svet vse pripombe in 
predloge dane k osnutku zakona in predloži skupščini obrazložen predlog za- 
kona. 

4. Izvršni svet naj pripravi predlog zakona do 15. decembra tega leta. 
Ce ste za to, prosim, da dvignete roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Torej je sklep o sprejemu osnutka 
zakona o filmskem prispevku sprejet. 

Prehajam na 11. točko dnevnega reda, na poslanska vprašanja. 
Predlagam, da poslušamo odgovore na poslanska vprašanja na drugi seji, 

danes pa poslušamo le tiste, ki žele na novo postaviti vprašanja. Ali se stri- 
njate? (Da.) Ugotavljam, da se strinjate. Kdo želi besedo? Besedo ima Marjan 
Jenko. 

Marjan Jenko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite mi, da postavim naslednje poslansko vprašanje: 

Odnosi Jugoslavije in Slovenije s sosednjo Avstrijo so po splošnem mnenju 
dobri in v mnogočem zgled primernega, aktivnega in obojestransko koristnega 
sožitja narodov in dežel, ki so jih v preteklosti ločila huda nasprotja in ki imajo 
tudi danes drugačno družbeno ureditev. Od takšnega sožitja imajo neposredne 
koristi in interes tako Slovenija oziroma Jugoslavija kot tudi sosednje dežele. 
Z naše strani smo se stalno zavzemali in se še vedno zavzemamo za razvijanje 
Vsestranskega in prijateljskega sodelovanja med obema deželama. V SR Slo- 
veniji se še posebej trudimo, da bi z razvijanjem širokega sodelovanja ob 
odprti meji čimveč prispevali tudi k dobrim odnosom med Jugoslavijo in 
Avstrijo. 

Številni med seboj povezani dogodki, ki so se v zadnjem času odigrali 
na Koroškem in na Avstrijskem-Stajerskem, pa vzbujajo sum v enako pri- 
pravljenost avstrijske strani, da bi naredila vse za nadaljnje razvijanje teh 
dobrih odnosov, oziroma da bi opustila in preprečila vse tisto, kar bi utegnilo 
tem odnosom škodovati. Ne bom podrobno navajal vseh teh dogodkov, ker so 
naši javnosti bolj ali manj znani. Vsi skupaj pa po vsebini in obliki močno spo- 
minjajo na čase, za katere smo smatrali, da so nasploh, in še posebej v odnosih 
med našima deželama, davno pozabljena preteklost. 

Znano je, kako so ob pristojnosti najvišjih predstavnikov centralne in de- 
želne oblasti proslavili 50-letnico plebiscita na Koroškem. Slišali smo o naciona- 
lističnem in šovinističnem pisanju dela koroškega tiska, in celo o pozivih na 
genocid. Tudi na Avstrijskem-Stajerskem so se letos zvrstili dogodki, ki so 
povsem podobni onim na Koroškem. V mislih imam skupino nemških rojakov 
iz Spodnje Štajerske, slovesnosti pri odkritju spomenika pri Schlossbergu sredi 
Gradca, na katerem je tudi napis »Spodnja Štajerska nepozabljena dežela« z 
omembo krajev, na katere se napis nanaša Marburg, Cilli, Pettau, Rann — ker 
velikanska večina Slovencev ne ve, za katera mesta gre, naj zaradi razumlji- 
vosti po slovensko povem, da gre za Maribor, Celje, Ptuj in Brežice. Nadalje 
mislim na knjigo, ki so jo izdali ob priložnosti odkrivanja spomenika in na 
besede, ki so jih izrekli ob prisotnosti vidnih političnih javnih delavcev. 

Ce teh negativnih dejstev ne bomo pravočasno analizirali in jih odpravili 
kot rakasto celico, bomo lahko nekega dne prišli v situacijo, ko se bodo nacio- 
nalistična in šovinistična hotenja razrasla do take mere, da jih bo težko za- 
jeziti. Zato moramo v interesu dobrih odnosov pogledati stvarnosti v oči. Opi- 
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sani primeri namreč kažejo, da na žalost ne gre za posamične med seboj nepo- 
vezane slučajnosti. Zato se lahko upravičeno sprašujemo ali si na Avstrijskem 
zares iskreno želijo dobrih sosedskih odnosov z nami in ali mislijo dosledno 
izpolnjevati obveznosti državne pogodbe. Postavljam izvršnemu svetu Skup- 
ščine SR Slovenije naslednje poslansko vprašanje: 

1. kakšno je stališče izvršnega sveta do preteklih dogodkov na Avstrijskem- 
Štajerskem in Koroškem, ki so v neposredni zvezi z odnosi med našima de- 
želama ; 

2. kaj je, ožiroma kaj namerava izvršni svet v zvezi s tem storiti in 
3. kaj je v zvezi s tem ukrenil državni sekretariat za zunanje zadeve SFR 

Jugoslavije. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Alojz Napotnik. 

Alojz Napotnik: Tovarišice in tovariši poslanci! 
Kljub stremljenju in pripravljenosti nekaterih elektrogospodarskih organi- 

zacij, da se uredijo poslovni odnosi v elektrogospodarstvu na enakopravni 
osnovi z upoštevanjem optimizacije proizvodnje v okviru Slovenije, ki bi imela 
za posledico najcenejšo električno energijo pri največjem možnem ekonomskem 
uspehu podjetij, prihaja do vedno večjega razkoraka v poslovnih odnosih in k 
dezintegraciji elektrogospodarskega sistema ter do neracionalnega trošenja 
sredstev. Poznano je namreč, da se sistematično dela na likvidaciji dispečerskega 
centra elektrogospodarskih podjetij pri Poslovnem združenju energetike v Ljub- 
ljani, ki je vsa povojna leta optimiziral proizvodnjo in koordiniral delo elek- 
trarn in prenosa električne energije v Sloveniji ter usklajeval odnose s so- 
sednjo Hrvaško in dispečerskim centrom v Beogradu. 

Znano je, da elektrogospodarstvo Maribor sedaj gradi nov dispečerski 
center in to brez dogovora z ostalimi elektrogospodarskimi podjetji. Nadalje je 
nerešeno vprašanje upravljanja 220 kW daljnovoda v SR Sloveniji, ki bo 
prvenstveno služil za medrepubliško izmenjavo in povezavo ter za povezavo s 
sosednjimi državami. Takšnih in podobnih nerešenih vprašanj je še več, menim 
pa, da jih lahko rešimo z družbenim dogovorom, ki je sedaj v teku. Osnova 
družbenega dogovora: 

— optimizacija proizvodnje in poslovanja elektrogospodarskih podjetij v 
okviru elektroenergetskega sistema Slovenije; 

— splošni pogoji poslovanja elektro-gospodarskih podjetij; 
— režim in politika cen električne energije; 
— razširjena reprodukcija v elektrogospodarstvu in njeno financiranje, ki 

je bilo med prizadetimi partnerji že večkrat obravnavano, pa zagotavlja ustrez- 
no rešitev gornjih vprašanj. 

Ker je od sprejetja skupščinskega priporočila poteklo že toliko časa in je 
bilo med prizadetimi strankami in partnerji toliko razprav, se mi vsiljuje na- 
slednje vprašanje: 

Kaj namerava storiti izvršni svet SR Slovenije, če zaradi nesoglasja tudi le 
enega partnerja ne pride do uresničitve družbenega dogovora. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Pučnik želi besedo. 

Ivan Pučnik: Spoštovani tovariši in tovarišice. Oprostite, da vas za- 
držujem, vendar želim s svojim vprašanjem dati podporo tovarišu Jenku. 



92 Republiški zbor 

V zadnjem času je bila naša narodnostna manjšina v Avstriji izpostavljena 
povečanemu pritisku šovinistov, ki so ob 50-letnici za nas izgubljenega plebiscita 
zrežirali vrsto, milo povedano, sramotilnih programov, ki so žaljivi in nevzdržni 
za našo manjšino in za ves naš narod. Ne bi navajal podrobnosti, ki so vam 
tovariši in tovarišice, znane. Opozoril bi samo na vsebinski pomen tistih parol, 
ki so enake tistim, ki so jih nemški fašisti od 1941—45 leta uveljavljali z vsem 
možnim terorjem tudi v takrat okupirani severovzhodni Sloveniji. 

Tak odnos do nacionalne manjšine, ki skuša biti do skrajnosti toleranten 
z večinskim avstrijskim narodom, je za vzdušje odnosov med evropskimi narodi 
nevzdržen in tuj letu 1970. 

Nevzdržen je tudi za naš nacionalni ponos, ki ga položaj naše manjšine 
postavlja pred preizkušnjo. Zato postavljam izvršnemu svetu SR Slovenije na- 
slednje vprašanje: 

1. Kaj se je pokrenilo s strani naših diplomatskih predstavništev za zaščito 
pravic manjšine v Avstriji? 

2. Kako so se do danes izvrševale določbe 7. člena državne pogodbe, s ka- 
tero so določene pravice za našo narodnostno manjšino? 

Prosim za podrobno analizo stanja o izvajanju tega člena in z naše strani 
podvzetih prizadevanj. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Na vsa vprašanja bomo poslušali odgovore 
na prihodnji seji zbora. 

Imamo še 12. točko dnevnega reda, to so volitve in imenovanja. 
Najprej je tu predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v 

Ljubljani. 
Predlagatelj je komisija za volitve in imenovanja. Zeli kdo besedo? (Ne.) 

Lahko glasujemo? (Da.) Kdor je za odlok, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo sprejeli odlok o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča 
v Ljubljani. S tem je razrešen dolžnosti sodnika tega sodišča Milko Dobrave. 

Sledi predlog odloka o izvolitvi sodnika okrožnega sodišča v Kranju. 
Predlagatelj je komisija za volitve in imenovanja. Zeli kdo besedo? (Ne.) 

Lahko glasujemo? (Da.) Kdo je za predlog odloka? (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok sprejet in da je za sodnika okrožnega sodišča v 
Kranju izvoljen Franc Škodlar, sodnik občinskega sodišča v Radovljici. 

S tem je dnevni red seje izčrpan in zaključujem sejo. 

(Seja je bila končana ob 19.05.) 



REPUBL1ŠSI EBOR 

22. seja 

(28. decembra 1970) 

Predsedoval: Miran Goslar, 
predsednik republiškega zbora in 

Lojzka Stropnik, 
podpredsednik republiškega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci! Začenjam 
22. sejo republiškega zbora. 

Za današnjo sejo so se opravičili sicer samo štrije poslanci, vendar, sodeč 
po prisotnosti, jih še precej manjka. Opravičili so se: Vladimir Vrečko, Rudolf 
Gyergyek, Miha Prosen in Janko Cesnik. 

V smislu 312. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije vas najprej ob- 
veščam, da smo v enakem besedilu sprejeli naslednje predpise in sicer v repu- 
bliškem in gospodarskem zboru: predlog zakona o povračilu dela obresti za 
investicijske kredite za komunalno in luško infrastrukturo ter o odobritvi kre- 
dita za program razvoja luško-industrijskega kompleksa v Kopru iz sredstev za 
gospodarske posege proračunov SR Slovenije; dalje, predlog odloka o potrditvi 
sporazuma, sklenjenega med izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije in iz- 
vršnim svetom Sabora SR Hrvatske o graditvi skupne atomske elektrarne v 
Krškem; dalje predlog sklepa o ugotovitvah in stališčih do nekaterih vprašanj 
službe družbenega knjigovodstva in končno predlog zakona o denarnem nado- 
mestilu delavcem med začasno brezposelnostjo. 

Poleg tega smo v republiškem zboru in v enotnem zboru delovnih skupnosti 
sprejeli predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o financiranju druž- 
beno-političnih skupnosti v Sloveniji ter predlog ekonomske politike in izhodišč 
za zbiranje ter porabo sredstev za kritje splošno-družbenih potreb za leto 1971. 

Predlagam, da dnevni red, ki ste ga prejeli s sklicem, dopolnimo še z dvema 
točkama, in sicer: predlog zakona o spremembi zakona o prometnem davku od 
nepremičnin in pravic in predlog zakona o spremembi zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o gozdovih. 

Da ne bi prišlo do nepotrebnega ponovnega oštevilčevanja posameznih 
zadev, ki so predvidene po dnevnem redu, ki ste ga že prejeli, predlagam, da 
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oba zakona sicer vnesemo v dnevni red, ne damo pa jima zaporednih številk 
zato, da se boste laže znašli. Predlog zakona o prometnem davku od nepre- 
mičnin in pravic bi postavili za sedanjo 5. točko, torej bi bila to nova 5.a točka, 
predlog zakona o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
gozdovih pa 24.a točka dnevnega reda. 

Poleg tega predlagam, da bomo poslanska vprašanja, ki so sicer po dnev- 
nem redu na 25. mestu, obravnavali prej in sicer takoj po opoldanskem odmoru. 
Tako bo 1. točka po opoldanskem odmoru poslanska vprašanja. 

Prebral bom dnevni red kot ga predlagam: 

1. odobritev zapisnika 21. seje republiškega zbora; 
2. predlog zakona o uporabi sredstev posebne proračunske rezerve v 

letu 1970; 
3. predlog zakona o spremembah zakona o upravnih taksah; 
4. predlog zakona o republiškem davku od prometa blaga na drobno; 
5. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih in 

davkih občanov; 
5.a predlog zakona o spremembi zakona o prometnem davku od nepre- 

mičnin in pravic; 
6. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stop- 

njah republiških prispevkov, davkov in taks; 
7. predlog zakona o spremembi zakona o stopnji republiškega prispevka 

iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja za izobraževanje in o delu repu- 
bliškega davka od prometa blaga na drobno, ki se steka med sredstva za izo- 
braževanje; 

8. predlog zakona o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1971; 
9. predlog zakona o določitvi premoženjskega cenzusa kot pogoja za pra- 

vico do otroškega dodatka in višine otroškega dodatka v letu 1971; 
10. predlog zakona o denarni pomoči za opremo novorojenega otroka; 
11. predlog zakona o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sred- 

stev; 
12. predlog zakona o prenosu presežkov republiškega proračuna za leto 

1970 v republiške skupne rezerve gospodarskih organizacij; 
13. predlog zakona o sredstvih SR Slovenije za izravnavanja v gospodar- 

stvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti; 
14. predlog zakona o kulturnih skupnostih; 
15. predlog zakona o sredstvih za financiranje kulturnih skupnosti in kul- 

turne dejavnosti; 
16. predlog zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za 

leto 1971; 
17. predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe republiških organov, za- 

vodov, organov družbenih organizacij, ožjih družbeno-političnih skupnosti in 
civilnih pravnih oseb v SR Sloveniji za leto 1971; 

18. predlog zakona o določitvi začasnih obveznosti za zagotovitev sredstev 
za financiranje elektroenergetskih objektov v letu 1971; 

19. predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1971; 
20. predlog zakona o filmskem prispevku; 
21. predlog zakona o prenosu ustanoviteljskih pravic SR Slovenije nasproti 

kemijskemu inštitutu »Boris Kidrič« v Ljubljani; 
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22. osnutek zakona o varstvu pred požarom; 
23. predlog zakona o uvedbi centralnega registra stalnega prebivalstva v 

SR Sloveniji; 
24. osnutek zakona o razmerju med številom invalidov in skupnim številom 

v invalidski delavnici zaposlenih ljudi ter o namenski uporabi sredstev po- 
sebnega sklada; 

24.a predlog zakona o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o gozdovih; 

25. poslanska vprašanja; 
26. volitve in imenovanja. 
Ste za ta dnevni red? (Da.) Kot običajno so k vsem točkam dnevnega reda 

vabljeni gospodarska zbornica, republiški svet Zveze sindikatov, republiška 
konferenca Zveze mladine in združenje poslovnih bank in hranilnic. 

1. točka dnevnega reda je odobritev zapisnika 21. seje. Ima kdo 
kakšno pripombo? (Ne.) Torej je zapisnik odobren? (Da.) 

Sedaj vas vabim v veliko dvorano na skupno sejo z enotnim zborom de- 
lovnih skupnosti. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.15 in se je nadaljevala ob 10.20.) 

Predsednik Miran Goslar: Nadaljujemo s sejo. Najprej predlagam, 
da sklepamo skupaj o vseh predlogih za skrajšani postopek pri sprejemanju 
zakonskih predlogov, ki jih imamo danes na dnevnem redu. Razlogi, ki nare- 
kujejo skrajšan postopek, so v večini primerov enaki in je torej racionalnejše, 
da jih skupaj obravnavamo. V glavnem gre za to, da je treba te zakone sprejeti 
še v tem letu in še pred sprejemom zakona o republiškem, proračunu. 

Gre za naslednje zakone, za katere izvršni svet predlaga, naj bi jih spre- 
jeli po skrajšanem postopku: predlog zakona o uporabi sredstev posebne pro- 
računske rezerve, o upravnih taksah, o davku od prometa blaga na drobno, o 
prispevkih in davkih občanov, o uvedbi in stopnjah republiških. prispevkov, 
davkov in taks, o stopnji prispevka iz osebnega dohodka za izobraževanje, o 
stopnjah prispevkov za otroško varstvo, o določitvi premoženjskega cenzusa 
kot pogoja za pravico do otroškega dodatka in višine otroškega dodatka v letu 
1971, o denarni pomoči za novorojenega otroka, o prenosu presežkov proračuna 
v republiške skupne rezerve, o proračunu, o določitvi začasnih obveznosti za 
zagotovitev financiranja elektrogospodarskih objektov in o vodnem prispevku. 

Kdo morda ugovarja skrajšanemu postopku glede sprejemanja teh zakonov? 
(Nihče.) Ugotavljam, da ni ugovorov. Torej se strinjamo, da vse te zakone ob- 
ravnavamo kot predloge zakonov. 

Začenjam 2. točko dnevnega reda, to je obravnavo predloga za- 
kona o uporabi sredstev posebne proračunske rezerve v letu 1970. 

Predlagatelj je izvršni svet. Predlog zakona sta obravnavala odbor za fi- 
nance in proračun in zakonodajno-pravna komisija. Dala sta zboru pismeni 
poročili. Tudi delegati občin so obravnavali ta predlog zakona. Njihova mne- 
nja, stališča in predloge ste prejeli danes na klop. 
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Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce ne, bomo takoj 
glasovali in sicer glasujemo najprej o amandmaju zakonodajno-pravne komisije 
k 1. členu. 

Iz poročila zakonodajno-pravne komisije je razvidno, da je treba v oklepaju 
dodati še besedilo, ki navaja nek predpis. Kdor je za ta amandma, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Amandma je sprejet. 
Potem imamo dva identična amandmaja, in sicer odbora za finance in 

proračun in zakonodajno-pravne komisije k 2. členu. Predlagata, naj se zakon 
začne uporabljati oziroma veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS. 
Gre namreč za realizacijo še letošnjih proračunov. 

Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi ta amandma sprejet in lahko glasujemo o predlogu 
zakona v celoti. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Zakon o uporabi sredstev posebne proračunske rezerve v letu 1970 je 
sprejet. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, na predlog zakona o spre- 
membi zakona o upravnih taksah. 

Predlagatelj je izvršni svet. Predlog zakona sta obravnavala odbor za fi- 
nance in proračun in zakonodajno-pravna komisija. Imamo njuna pismena 
poročila. 

Želi kdo besedo? (Nihče.) Glasujemo! Kdor je za, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Zakon o spremembi zakona o upravnih taksah je sprejet. 

Prehajamo na 4. točko dnevnegareda, na predlog zakona o repu- 
bliškem davku od prometa blaga na drobno. 

Predlagatelj je izvršni svet. Predlog zakona sta obravnavala odbor za fi- 
nance in proračun in zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala pismeni poročili. 
Poleg tega ste prejeli mnenja in stališča ter predloge delegatov občin in mnenje 
gospodarske zbornice, sveta za kmetijstvo, živilsko industrijo in zadružništvo. 

Pričenjam razpravo. Rado Pušenjak se javlja k besedi. Ker predlaga 
amandma, ga bo verjetno obrazložil. Amandma imate na mizi. 

Rado Pušenjak: Rad bi obrazložil svoj amandma, katerega bistvo 
je v tem, da bi dopolnili predpise in sicer, da bi se stopnja davka na vino 
maksimirala na 0,50 za 1 liter. Torej naj se ta člen v tem smislu spremeni v 
predlogu zakona. 

Predlog za spremembo oziroma za znižanje občinskega davka na vino sta 
obravnavala republiški in gospodarski zbor že 19. novembra 1969. leta. Na 
podlagi teh razprav je izdelal republiški sekretar za gospodarstvo dne 12. 5. 
1970 obširno analizo o proizvodnji in prometu z vinom. V tej študiji ugotavlja, 
da je treba tudi pri visokem davku na promet z vinom iskati vzroke za težko 
gospodarsko stanje te kmetijske stroke, nadalje, da se vinogradniške površine 
zaskrbljujoče zmanjšujejo, da vinogradništvo v Sloveniji naglo propada, kar 
ima za posledico velik uvoz vina iz drugih območij in tudi iz tujine ter pove- 
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čano potrošnjo žganih pijač. Sedanjo visoko stopnjo prometnega davka plačuje 
praktično le socialistični sektor ter le tisti zasebni vinogradniki, ki so zaradi 
revščine prisiljeni takoj prodati svoje pridelke. Posledice so tudi v tem, da so 
osebni dohodki vinogradniških delavcev zelo nizki, zaradi česar odhajajo delavci 
drugam. Ni odveč strah, da bodo v nekaj letih sedanji vinogradniški hribčki 
brez delovne sile in da bodo velike vinske kleti prazne. Kdo bo nosil za to 
odgovornost? Pripominjam, da znašajo osebni dohodki delavcev v vinograd- 
ništvu v zimskih mesecih 20—40 000 starih dinarjev in poleti 50 000 din. Situ- 
acija postaja torej že nevzdržna. 

Z rešitvijo vprašanja davka na vino bi omogočili, da bi se grozdje predelo- 
valo na sodobnejši način. Prepričan sem, da bo šlo znižanje davka na vino 
pretežno v korist proizvajalcev. Razlike v stopnji davka na območju občin v 
Sloveniji znašajo tudi nad 100 %, v nekaterih primerih celo 150 %>. Ce velja za 
ostalo proizvodnjo pravilo enotne stopnje prometnega davka, zlasti glede na 
enotno tržišče, zakaj ne bi bila izjema pri vinu? 

Sedanja anarhija povzroča preveliko prelivanje sredstev iz nerazvitih v 
gospodarsko razvita območja. Odbor za proizvodnjo in promet našega zbora je 
na seji 12. 6. t. 1. med drugim podprl predlog sekretariata za gospodarstvo 
glede maksimiranja davka na vino na 0,50 za liter. Hkrati je bilo rečeno 
naslednje: »V razpravi je bilo poudarjeno, da je treba ukrepe realizirati čim- 
prej tako, da bi veljali že za proizvodnjo vina v letu 1971. Predloge ukrepov, 
ki so v pristojnosti federacije pa je treba realizirati v teku revizije zakona s tega 
področja.« Odbor za proizvodnjo in blagovni promet predlaga tako odboru za 
finance in proračun republiškega zbora, kot tudi komisiji za revizijo zakonov s 
področja kmetijstva in gozdarstva ter industrije in obrti in Skupščini SR Slo- 
venije, da upoštevajo v razpravi o finančni politiki za leto 1971 in ob reviziji 
zakonov s tega področja, ta stališča. 

Občinske skupščine bi sedanjo maso na vino lahko kompenzirale z zajetjem 
vseh količin vina ter s povečanjem davka na umetne žgane pijače in špirit 
ter tudi na nekatere brezalkoholne pijače. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Dalje, Vlado Crne ima besedo. 

Vlado Crne: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Pred- 
lagam amandma k 11. členu predloga zakona o republiškem davku od prometa 
blaga na drobno. In sicer tako, da v 11. členu ostane samo prvi stavek, medtem 
ko naj se ves ostali tekst 11. člena črta. Naj ta amandma obrazložim z nasled- 
njim: 

S tako zasnovanim zakonom sem zaskrbljen nad normalnim financiranjem 
kulture v Ljubljani. V 11. členu predloga zakona se namreč uporaba določbe 
5. člena predloga zakona o obveznem odvajanju 0,5 % prometnega davka za 
potrebe kulturne skupnosti v Ljubljani veže na pogoj, da skupščina mesta 
prevzame ustanoviteljske pravice vseh kulturnih institucij, katerih ustanovitelj 
je bila do sedaj republika ter jih tudi delno sofinancirala. 

S tako formulacijo predloga zakona se mi postavljajo naslednja vprašanja: 
1. Ce skupščina mesta po predlogu zakona tega pogoja ne sprejme, ne pri- 

pada skupščini 0,5 0/o prometnega davka. Tako odpade celotno financiranje 
kulturnih institucij na republiko. Ce skupščina mesta sprejme sklep o ustano- 
viteljstvu kulturnih institucij, ji pripada 0,5 %>. Ob povečanju sredstev pro- 
računa mesta za 25 ®/o lahko kulturnim institucijam poveča lanskoletno potro- 
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šena sredstva le za 13 °/o. To se. pravi, da tudi v tem primeru obstaja problem 
normalnega financiranja kulturnih institucij v Ljubljani. 

Najbrž je prav tako problematično, da lahko za vse občine postavimo enotno 
določilo in le za eno občino izjemo oziroma pogoj, da zanjo velja zakon samo 
tedaj, če sprejme tak sklep. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala, Mirko Žlender ima besedo. 

Mirko Žlender: Interveniral bi samo k amandmaju tovariša Črneta, 
namreč na njegovo zadnje vprašanje: s kakšno pravico republiški zakon ureja 
vprašanja kulturnih institucij v 60 občinah drugače kot ga rešuje v Ljubljani? 

Postavil bi nasprotno vprašanje: zakaj so vse slovenske občine do danes 
prevzele ustanoviteljske pravice nad svojimi kulturnimi institucijami, le mesto 
Ljubljana teh ustanoviteljskih pravic ni prevzelo? Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš dr. Vojan Rus. 

Dr. Vojan Rus: Mislim, da je vprašanje, ki je bilo že omenjeno, dokaj 
pomembno. Predvsem pa glede njega pogrešam obrazložitev izvršnega sveta. 
Ena največjih sprememb je v tem, da se spreminja status 10 institucij, ki so 
imele dosedaj republiški karakter. Ta sprememba danes v ekspozeju sploh ni 
bila omenjena. Obstaja zato naslednje vprašanje: 

Kakšne razlike bi nastale v financiranju mesta Ljubljane, če bi mesto 
moralo prevzeti vse te institucije? Za koliko bi nastala s tem večja bremena? 

V obrazložitvi zakona o sredstvih za financiranje kulturnih skupnosti je na 
strani 5 rečeno, da bi morala republika nadoknaditi skupščini mesta Ljubljana 
razliko med odstopljenimi sredstvi po 5. členu tega zakona in med večjimi 
materialnimi potrebami tistih kulturnih zavodov, katerih ustanoviteljstvo bo 
le-ta prevzela. Mimo tega obstaja tudi naslednje vprašanje: Ali bi morda mesto 
Ljubljana prevzelo na sebe en del teh bremen? Vsekakor se mi dozdeva, da 
vsa ta problematika ni bila dovolj obrazložena. Vsekakor je nujno potrebno, da 
se delo teh kulturnih institucij, ki imajo vseslovenski pomen, čimprej normali- 
zira, da se uvedejo pogoji njihovega delovanja in da se jim zagotove potrebna 
sredstva. Vse to iz obrazložitve ni razvidno. Zato menim, da bi bil izvršni 
svet dolžan dati podrobnejša navodila, če je že predložil predlog tega zakona. 
Ce izvršni svet ne bo dal podrobnejših pojasnil oziroma tehtne 'obrazložitve 
k temu zakonskemu predlogu, izjavljam, da se bom vzdržal pri glasovanju. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima, tovariš Avgust Majerič. 

Avgust Majerič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Tudi jaz ne soglašam z amandmajem tovariša Crneta. Opozoril bi, da sem ob 
priliki sprejemanja finačnega načrta dosedanjega sklada za financiranje kultur- 
nih dejavnosti predlagal, na našem zboru je bil soglasno sprejet ta sklep, da 
se pred sprejemom zakona o kulturnih skupnosti reši financiranje, ne pa tudi 
vprašanje ustanoviteljskih pravic nekaterih republiških kulturnih ustanov. Na 
to opozarjam, ker to ni bil samo moj predlog, marveč je bil tudi soglasen sklep 
našega zbora. 

Na drugo trditev tovariša Crneta bi povedal, da je 59 občin v vseh letih 
reševalo kulturo na račun večjega obremenjevanja iz prispevka iz osebnega. 
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dohodka. Med drugimi občinami tudi tiste mestne občine, ki so imele določeno 
število kulturnih ustanov, kot so gledališča in podobno. To so Celje, Maribor,. 
Nova Gorica in druga mesta, ki imajo te kulturne institucije, vendar jim na 
žalost ni uspelo priti pod republiški krov. S tem problemom se bo verjetno 
morala nekoliko resneje spoprijeti tudi Ljubljana. Mislim, da Ljubljana ne 
more pred slovensko javnostjo izsiljevati skupščino s tem, da bo postavljala 
neke izjemne zahteve glede financiranja kulturnih institucij, oziroma da bi 
vezalo to financiranje z ustanoviteljskimi pravicami. 

Prepričan sem, da bodo predstavniki drugih občin tak način zavrnili, ker 
menimo, da je Ljubljana sposobna financirati svoje kulturne institucije. To 
financiranje dosedaj ni bilo najbolj urejeno. Mislim, da so te institucije takšnega 
pomena, da se bodo financirale iz republiške skupnosti. Glede drugih institucij 
pa mislim, da bo mesto Ljubljana zmoglo sredstva za njihovo financiranje iz 
občinske kulturne skupnosti. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Polde Maček. 

Polde Maček: Podpiram amandma tovariša Crneta. Gre za to, ali 
smatra skupščina za potrebno, da imamo v Sloveniji še sploh kulturne institu- 
cije republiškega pomena ali ne. Ce to ne smatra, potem mislim, da Ljubljana 
lahko prevzame financiranje "kulture v glavnem mestu. Če menimo, da to ni 
potrebno, potem predlagam, da Maribor prevzame pod istimi pogoji vse kul- 
turne institucije, ki so v Ljubljani. Ljubljana ne bi imela nič proti temu, če se 
vse to prenese v katerokoli občino pod takimi pogoji, ki se nalagajo danes 
Ljubljani. 

Mislim, da bi bilo prav, če bi občine vsaj nekoliko pogledale, kakšne so 
te kulturne institucije v Ljubljani, ki jih financira mesto. Mesto ima svojo 
kulturno mestno hišo, mestno gledališče in vsaj toliko kulture kot vse druge 
občine, ki bremenijo proračune ljubljanskih občin iz mestnega sveta. To mi 
lahko zadržimo in to tudi želimo podpirati in financirati. Najbrž pa ne želimo 
prevzemati pod takšnimi pogoji institucij, ki so republiškega pomena, oziroma, 
ki imajo pomen za ves slovenski narod in verjetno tudi za Maribor ter za vse 
slovenske občine. Kolikor to ni v redu, potem prosim, da se o tem nekaj več 
reče tudi s strani Maribora dn drugih občin. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Tone Remc. 

Tone Remc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Mislim, 
da je treba vprašanje spornih devetih institucij tretirati načelno in ne samo 
skozi proračun. Dejansko gre za ustanove, ki niso ljubljanske, niso občinske, 
marveč so obče slovenske in kot take pomenijo temelj nacionalne kulture. 
Odtod naprej je tudi zrasla ideja o kulturnih skupnostih in o sistemskem finan- 
ciranju posebnih in pomembnih kulturnih dejavnosti. Predstavniki mestne 
skupščine so nas seznanili z dejstvom, da je mesto Ljubljana že doslej v pre- 
teklih letih relativno hitreje in v večjem obsegu povečevalo sredstva za kul- 
turo kot pa je rasel proračunski dohodek. Prav tako je predvideno, da dobiva 
kultura v sanacijskem programu za,družbene dejavnosti v prihodnjem prora- 
čunskem obdobju prioritetno mesto, potem ko smo že opravili minimalno 
sanacijo na področju šolstva. 

7* 
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Osebno me moti »carski rez« v 11. členu. V trenutku, ko uzakonjamo 
kulturno skupnost s takšnim »carskim rezom«, se bojim, da postavljamo pod 
vprašaj samo idejo, na podlagi katere se je konstituirala kulturna skupnost. 
Prav gotovo to pomeni vprašanje zaupnice Ljubljani, ali se bo meritorno in 
odgovorno obnašala pred slovenskim narodom do kulture v celoti in še posebej 
do spornih devetih ali desetih ustanov. 

Mislim, da se je treba med ljubljansko kulturno skupnostjo in republiško 
sporazumeti na samoupraven način o tem, kako in v kakšnem obsegu financirati 
skupaj te dejavnosti. 

Iz teh načelnih razlogov podpiram amandma poslanca Vlada Črneta. 
Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Zdenko Roter ima besedo. 

Zdenko Roter: Moje mnenje je malce drugačno kot je mnenje mojega 
predhodnika. Po mojem ne gre za zaupanje Ljubljani in tudi ne gre za to, da 
bi se z 11. členom poslužili nekakšnega »carskega reza«. Mislim, da pomeni 
formulacija 11. člena neko tehnično sredstvo, ki naj stabilizira položaj devetih 
kulturnih ustanov v Ljubljani, ki jih je v celoti oziroma v glavnem financirala 
republika. Glede teh ustanov je v minulih letih obstajala neka stalna napetost 
med republiko in mestom Ljubljana. 

Ne poznam razlogov in motivov, ki so vodili predlagatelja zakona do predla- 
ganih formulacij. Verjetno je formulacija res nekoliko sporna in morda vzbuja 
tudi vtis nekakšnega diktata. Nedvomno pa obstajajo določeni razlogi, ki so 
vodili k taki formulaciji. Verjetno se drugače ni dalo sporazumeti o teh raz- 
logih. Zakaj ni bilo mogoče to vprašanje drugače rešiti, bi bilo zelo dobro sli- 
šati o tem nekaj več. Končno je nedvomno, da gre v primeru teh devetih 
ustanov v Ljubljani zagotovo za ustanove, ki so vsenarodnega in republiškega 
pomena. Očitno je verjetno tudi to, da bo morala republika tudi v prihodnje, 
ne glede na formalni prenos ustnoviteljskih pravic, intervenirati v teh devetih 
in morda še v nekaterih drugih primerih. Menim, da ne bi smeli iti sedaj v 
neke prestižne oziroma v besedne boje in ne bi smeli stvari presojati s stališča, 
kdo bo bolj in kdo manj užaljen. Morda bi predzgodovina odnosov med mestom 
in republiko, ki bi jo bilo treba pojasniti, vso stvar le nekoliko bolj razsvetlila. 

Spominjam se razprave pred letom dni; na njo je opozoril že tovariš Maje- 
rič. Takrat so padle tudi besede o tem, da ima mesto do teh kulturnih ustanov 
mačehovski odnos. Tudi jaz sem takrat to dejal. Se pravi, da sem bil kritičen 
glede odnosa mestne politike do teh ustanov. Tako kritičen sem še danes, ne 
glede na to, da sem poslanec v Ljubljani. Zato sem rezerviran glede predloga 
tovariša Črneta. Za njegov predlog se bom odločil šele potem, ko bo nekdo v 
imenu predlagatelja tehtneje pojasnil razloge, ki so vodili k takim formu- 
lacijam. 

Predsednik Miran Goslar: Ela Ulrih ima besedo. 

E1 a Ulrih: Tudi jaz želim reči nekaj besed o tem amandmaju. Najprej 
bi ponovila misel, ki je bila tu že izrečena in sicer, da so druge občine prevzele 
ustanoviteljske pravice do svojih kulturnih institucij že' ob likvidaciji okrajev, 
medtem ko je bila to izjema v Ljubljani, z utemeljitvijo, da so kulturne institu- 
cije v glavnem mestu Slovenije republiškega pomena. 
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Menim, da bi lahko v tej razpravi malo več razmislili o statusu kulture pri 
nas in še posebej o samoupravljanju na tem področju ter tudi o njenem finan- 
ciranju. Sicer pa imamo danes na dnevnem redu zakon o sredstvih za financira- 
nje kulturnih skupnosti in kulturne dejavnosti. Seveda bi o tem amandmaju 
laže razpravljali, če bi najprej govorili o zakonu. Potem bi se nam zdelo to 
suhoparno finančno določilo malce drugačno. V vseh dosedanjih razpravah se 
je namreč pokazalo, da v naši samoupravni družbi ni več vzdržno rangiranje 
kulture na tako imenovano občinsko, periferno, volontersko, amatersko in s 
podobnimi izrazi označeno kulturo ter na poklicno, oziroma nacionalno kulturo 
na republiški ravni. 

Taka administrativna odločitev, ki je prav zagotovo ostanek administrativ- 
nih časov v našem družbenem sistemu, je negirana z drugim merilom in sicer, 
da je nacionalnega pomena le tisto, kar je najkvalitetnejše in kar ima največje 
refleksije v vsa področja družbenega življenja in na vsa območja naše nacionalne 
skupnosti. To je znano ne samo v Ljubljani, marveč tudi na drugih območjih 
naše republike. Kaj pa je tisto, kar je najkvalitetnejše in kar ima najširše in 
najgloblje dimenzije, naj bi v prihodnje določala republiška kulturna skupnost 
sama. Ta naj bi izdelala tudi ustrezna merila, da bo lahko nagrajevala res naj- 
kvalitetnejše dosežke na področju kulturnih dejavnosti. 

Dejala sem že, da bi bilo bolje, če bi najprej razpravljali o navedenem 
zakonu. V predlogu zakona o sredstvih za financiranje kulturnih skupnostih 
in kulturne dejavnosti beremo v 16. členu, katere so naloge republiške kulturne 
skupnosti. Po vrsti so naštete naloge kot na primer, da kulturna skupnost obli- 
kuje in uresničuje nacionalni program kulturne dejavnosti, da spodbuja, 
pospešuje ter omogoča akcije kulturne dejavnosti, za katere je zainteresirana 
celotna nacionalna skupnost; dalje spodbuja ta skupnost vrhunske umetniške 
in kulturne dosežke in podobno. Vsa sredstva, s katerimi bo razpolagala repu- 
bliška kulturna skupnost, se bodo torej razporejala po načelu kvalitete. Če je 
res, o čemer ni mogoče dvomiti, da so najvišje razvite umetniške in kulturne 
institucije prav v Ljubljani, potem je nujna posledica, da bodo na sredstvih 
republiške kulturne skupnosti najmočneje participirale prav tiste kulturne 
institucije, ki so že do sedaj imele administrativno določen nacionalni pomen 
in so se tudi zaradi tega statusa lahko razvile v najkvalitetnejše institucije. 
Seveda bodo morale ta nacionalni pomen potrditi s kvaliteto dela. 

Sredstva za kvalitetno delo teh institucij so torej rezervirana v drugem 
naslovu. Mislim, da prenos ustanoviteljskih pravic teh institucij na mesto Ljub- 
ljano in spremembo statuta v administrativno-upravnem pogledu — zahteva 
sistemska rešitev. 

V tem zakonu je predvideno zagotovilo in ne pritisk, da bodo ljubljanska 
mestna skupščina in ljubljanske občine prevzele te institucije. Prav gotovo 
je absurdno, da bi se republika odpovedala tem sredstvom, medtem ko naj bi 
obdržala obveznosti. Takega primera do sedaj ne poznam. Ce se prenesejo pra- 
vice do namenskih sredstev, se morajo prenesti tudi formalne obveznosti. Dejala 
sem že, da republika še nadalje zagotavlja sredstva za financiranje kvalitete in 
dodajam, da je velika večina sredstev, ki jih republika namensko odstopa 
občinam, zbranih v Ljubljani. Pred nedavnim je bilo to 2/a vsega prometnega 
davka. Torej bo tudi iz tega naslova dobila Ljubljana največ, saj je v tem 
mestu največ trgovin in največ prometa. 

Te moje pripombe so osebne in jih ne dajem v imenu odbora republiškega 
zbora za kulturo in prosveto. 
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Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš dr. France Hočevar. 

Dr. France Hočevar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Dolžan sem dati nekaj pojasnil, kako stvari objektivno stoje, zatem pa 
Tbi rad povedal še svoje osebno mnenje. 

Najprej bi naglasil, da še preden se je pripravljala ustanovitev kulturnih 
skupnosti, je bilo več razgovorov o skupnem financiranju nekaterih kulturnih 
ustanov v Ljubljani med mestnim svetom in republiko. Vodilni tovariši iz 
skupščine mesta Ljubljana so naglašali, da pod takimi pogoji, ko mestni svet, 
oziroma Ljubljana nima vpliva na oblikovanje kulturne politike na vsem ob- 
močju mesta, ne morejo sprejemati sofinanciranja kakršnekoli kulturne insti- 
tucije. Se preden je bilo torej postavljeno vprašanje kulturnih skupnosti, so 
predstavniki mesta Ljubljana načeli vprašanje prenosa vseh teh kulturnih 
"ustanov na mesto Ljubljana. Menili so, da je edino načelno stališče, da se na 
vsem mestnem območju oblikuje enotna kulturna politika. 

Zato ne vem, od kod nekaterim tovarišem iz tega foruma obratna stališča, 
saj se je ves čas Ljubljana zavzemala, da prevzame te kulturne institucije. 
Z nastankom kulturnih skupnosti se je to vprašanje sedaj samo še bolj zaostrilo 
in privedlo vso stvar do večje jasnosti. Povsem jasno je, da če bo ustanovljena 
za ljubljansko mestno območje kulturna skupnost, bodo v njo vključene dolo- 
čene kulturne institucije. Situacija, ki bo nastala z ustanovitvijo kulturne 
skupnosti, bo še bolj prispevala k temu, da je treba glede tega storiti nekaj 
načelnega. 

Zadnji petek je bil ponovni sestanek med predstavniki mestnega in izvrš- 
nega sveta. Mestni svet so predstavljali njegov podpredsednik Sergej Vošnjak, 
sekretar mestnega odbora Socialistične zveze in načelnik sveta za kulturo mesta. 
V republiški delegaciji smo bili tovariši dr. Bračič, Bohanec, še nekateri drugi 
tovariši in jaz. Med nami ni bilo v načelu nikakršnega nesoglasja, da se ne bi ti 
kulturni zavodi prenesli na mesto. Odprto vprašanje je ostalo le vprašanje 
pogojev, vendar ne teh, ki jih ureja ta zakon. Tovariši iz mestnega sveta so 
Vztrajali, da je treba zagotoviti, da bodo v bodoče na te ustanove odpadli tudi 
vsi tisti dohodki, ki so jih doslej prejemale za razne akcije iz republiškega 
kulturnega sklada. V imenu izvršnega sveta sem'obljubil, da tako obveznost 
prevzamemo in da jo bomo skušali urejati z bodočo republiško kulturno skup- 
nostjo. To je edino vprašanje, ki je v bistvu ostalo odprto. 

Čeprav nisem dolžan, bi vendarle rad povedal tudi svoje osebno mnenje 
glede občinskih, republiških in morda tudi centralnih kulturnih institucij. Svoje 
dni smo imeli tudi občinska, republiška in zvezna gospodarska podjetja. Ko smo 
formirali tržišče, je ta delitev odpadla sama po sebi. Danes se nam zdi smešno 
in bilo bi nemogoče, da bi se nekatera podjetja imenovala republiška, nekatera 
občinska ali zvezna. S tem pa seveda ni rečeno, da mi nimamo gospodarskih 
podjetij, ki so občinskega ali republiškega pomena, morda celo več kot republi- 
škega pomena. 

Samo to ni stvar predpisov niti stvar nekega izjemnega privilegiranega 
položaja. Nasprotno, pomen teh podjetij raste na enakopravni podlagi, ki jo 
imajo vsa podjetja. Njihov pomen je v tem, kar seveda ne ureja noben predpis, 
koliko lahko prispevajo gospodarstvu in celotnemu gospodarskemu življenju. 
Seveda pa gospodarstvo ni kultura. V tem pogledu se mi zdi, da ne more biti 
v bistvu različno stališče. Ne moremo nek kulturni zavod privilegirano obrav- 
navati samo zaradi tega, ker bi tak moral biti, marveč menim, da morajo imeti v 
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bistvu vsi enakopravne pogoje. Večji pomen bo imel tisti, ki si ga bo pridobil 
resnično s svojo dejavnostjo. Taka kulturna institucija je lahko v Ljubljani 
ali v Brežicah, v Mariboru ali kjerkoli drugje. Današnja situacija je taka, da 
morajo vse občine, med temi tudi Maribor in Celje, nositi vso težo kulturnega 
življenja dn kulturnih institucij, ki delujejo v teh mestih. Med njimi so tudi 
take kulturne institucije, ki so ne samo občinskega ali regionalnega pomena, 
marveč tudi nacionalnega pomena. Mi nismo prišli niti tako daleč, da bi lahko 
regije vzdrževale le nekaj teh institucij. Za nekatere od teh menimo, da morajo 
biti republiškega pomena. Ne zanikam, da republika lahko poveri posameznim 
kulturnim institucijam posamezne naloge, in jih posebej financira. To bo 
omogočal tudi bodoči zakon o kulturnih skupnostih. Ne sme biti privilegij, da bi 
bili ti izvzeti iz osnovnega koncepta ali iz enakopravnega tretmaja. Ti zavodi 
so lahko samo zaradi svojih nalog in svojih prispevkov drugače obravnavani. 
Smatram, da je z ustanavljanjem kulturnih skupnosti napočil trenutek, ko je 
treba ta vprašanja, ki družbo že dolgo obremenjujejo, urediti. Ta vprašanja 
namreč že dolgo dajejo negativne učinke in jih je treba zato urediti na neki 
načelni osnovi. Prepričan sem, da zaradi tega kultura ne bo trpela, marveč 
samo pridobila. Iz enakopravno urejene osnove se namreč lahko pojavlja kot 
pomembnejši kulturni dejavnik res samo tisti, ki ima to moč. 

Omenil bi še, da je finančni položaj teh zavodov, ki naj bi se prenesli, 
urejen. Torej se ne prenašajo zaradi neurejenih finančnih razmer. Nasprotno. 
Njihov položaj je trenutno boljši kot je položaj mestnih kulturnih institucij. 
Vprašanje prenosa je principialne narave. Želim, da je treba ta razlog razumeti 
tako in da podprete naš predlog. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš podpredsednik, ali bi prosim lahko 
našteli, katere institucije so to, da bi poslanci vedeli, za katere institucije prav- 
zaprav gre. 

Dr. France Hočevar: Do sedaj so se te institucije financirale in sicer 
polovico s strani republike in polovico s strani mestnega sveta. Ti instituciji 
sta slovensko narodno gledališče in slovenska filharmonija. Republika je sama 
financirala vse muzeje v Ljubljani, razen mestnega muzeja. To se pravi, narodni 
muzej, prirodoslovni muzej, tehnični muzej, šolski muzej, etnografski muzej in 
galerije, kot sta narodna galerija in moderna galerija. Mislim, da je to vse. 
Republika je sama financirala tudi muzej ljudske revolucije. 

Predsednik Miran Goslar: Cene Matičič ima besedo! 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Bil 
sem član komisije, ki je pripravljala zakon o kulturnih skupnostih, hkrati sem 
tudi član odbora za finance. Na vseh naših sestankih, bilo jih je precej, je bilo 
neprestano tolmačeno, da je vprašanje glede prevzema teh kulturnih ustanov 
s strani mestne skupščine urejeno. Zato ne vem, zakaj se danes pojavljamo z 
novimi problemi, ali pa je bila naša komisija napačno informirana. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Prijavljam se k besedi! 
Namenoma sem šel na govornico, ker bom razpravljal kot poslanec in ne 

kot predsednik tega zbora. 
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Moram reči, da me razlogi, ki jih je navedel tovariš Hočevar, bolj prepri- 
čujejo, da je treba podpreti amandma tovariša Crneta kot obratno. Moram reči, 
da gre v resnici za vprašanje načelnosti ali nenačelnosti. Redkokateri predpis, ki 
ga je predložil izvršni svet, je tako neprincipialen glede odnosa do neke občine, 
v konkretnem primeru do glavnega mesta Ljubljana, kot je ta. Ce hočete, da 
je to tudi prestižno vprašanje, potem bi mu dal tudi takšen karakter. 

Zelo mi je žal, da je tovariš Zlender sprožil zadevo z druge strani, ki sploh 
nima nobene realne osnove. Izgleda kot bi šlo tu za nek nasprotni interes, 
morda med Mariborom in Ljubljano. Dejstvo je, da za tem sploh ni nikakršnega 
materialnega interesa Ljubljane. Torej ne gre za vprašanje materialnega inte- 
resa Ljubljane niti v omenjenem členu zakonskega predloga. Dejstvo je namreč, 
da dobijo z 0,5 % od maloprodajnega davka vse občine v Sloveniji, oziroma 
temeljne kulturne skupnosti nekaj več sredstev kot so jih doslej dajale za 
kulturo. Kar zadeva mesto Ljubljana, je prav obratno. 

Poglejmo situacijo z gledišča, če besedilo tega člena ostane ,ali če odpade. 
Zadeva se bistveno v ničemer ne spremeni. Ljubljana bo namreč morala, kar 
je normalno, dajati za kulturne institucije mnogo več kot znašajo sredstva, 
ustvarjena z 0,5%. Ce torej 0,5% sprejmemo v ta člen, vendar kljub temu ne 
predstavljajo dohodka ljubljanske temeljne kulturne skupnosti. V tem primeru 
bo pravzaprav direktna stimulacija, da ostane status quo in mislim, da ni nihče 
med nami za to zainteresiran. 

Namesto, da bi to dejavnost stimulirali tudi z zakonskim predpisom in 
dali določeno priznanje za financiranje teh institucij, predvsem da bi stimulirali 
Ljubljano za prevzem teh institucij, ustvarjamo nasprotno, neko vzdušje, s 
katerim preprečujemo, da bi do tega prišlo. Kajti, če 0,5% ostane dohodek 
republike, ljubljanska kulturna skupnost teh sredstev ne bo prejela, kar pomeni 
direktno stimulacijo za to, da ostane status quo. Ce pa ta sredstva postanejo 
dohodek ljubljanske temeljne kulturne skupnosti, je seveda popolnoma jasno, da 
so s tem ustvarjeni vsi materialni, moralni in vsi drugi pogoji, da prevzame 
Ljubljana vse te institucije in zagotovi še tisti del sredstev, ki je dodatno 
potreben. Kajti 0.5 % sredstev ne more pokriti vsega, kar se je doslej financi- 
ralo s strani republike. Zaradi tega se mi zdi, da je res skrajno neprincipialno, 
da vztraja izvršni svet pri takšni formulaciji tega člena. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Hočevar, prosim! 

Dr. France Hočevar (iz klopi): Prosim, da preden preidemo na glaso- 
vanje, prekinemo sejo zbora, da se lahko sestane izvršni svet. Za izvršni svet 
pomeni namreč to principialno odločitev. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi? Magda Mihelič, prosim! 

Magda Mihelič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
K navedenemu zakonu je zakonodajno-pravna komisija sprejela nekatere 
amandmaje, med drugim amandma k 11. členu, ki je identičen z amandmajem 
tovariša Crneta. To se pravi, da ostane samo prvi stavek, drugi odstavek naj se 
črta. Sedaj mi res ni jasno, zakaj pravzaprav gre. Z amandmajem zakonodajno- 
pravne komisije je soglašal predstavnik predlagatelja. Zakaj predstavnik pred- 
lagatelja danes trdi drugače? Hvala lepa. 
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Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Tovariš Slavko Za- 
lokar! 

Slavko Zalokar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Predstavljam zbor delegatov občin na današnjem zasedanju zbora. Delegat 
mesta Ljubljana je na zasedanju delegatov občin sprožil isto vprašanje, o ka- 
terem razpravlja sedaj zbor. Odgovoril mu je tovariš dr. Bračič, ki je svojo 
obrazložitev zaključil s tem, da pravkar prihaja s sestanka, na katerem sta se 
delegaciji izvršnega sveta in mesta Ljubljana sporazumeli o ustrezni rešitvi 
financiranja kulturne dejavnosti v Ljubljani. Zaradi tega je potem tudi delegat 
mesta Ljubljane umaknil svojo zahtevo po vložitvi amandmaja k zakonu, ki je 
bil danes obrazložen. 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo. (Nihče.) Prekinjam sejo za 10 
minut. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.15 in se je nadaljevala ob 11.30.) 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš dr. France Hočevar. 

Dr. France Hočevar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Ze prej sem dejal, kakšno je naše stališče. Na posvetu smo prišli do 
zaključka, da je edino principialno vztrajati pri 11. členu tako kot je predložen 
in zavračamo amandma tovariša Crneta. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? (Ne.) 
Sedaj imamo naslednje amandmaje: najprej amandmaje zakonodajno-prav- 

ne komisije k 5., 9. in 11. členu. Amandma k 5. členu se nanaša na isto materijo, 
o kateri je bila sedaj razprava. Ali bi morda pojasnili zakaj, da bodo poslanci 
na jasnem. Vi ste dali to formulacijo bolj precizno. Prosim, tovariš Furlan. 

Dr. Branko Furlan: Naša komisija je predlagala samo prerazdelitev 
členov. Mislim, da bi bilo treba v tem primeru podrediti oba naša amandmaja 
k 5. in 11. členu temu, ali bo sprejet amandma tovariša Crneta. Kajti, čim je ta 
amandma sprejet, avtomatično odpadeta naša oba amandmaja. 

Predsednik Miran Goslar : Dobro, bomo pa prej glasovali o amand- 
maju tovariša Crneta. 

Glasujemo o amandmaju Vlada Crneta in sicer, da se v 11. členu drugi 
stavek črta, da ostane samo prvi stavek. Kdor je za ta amandma, naj prosim 
dvigne roko. (14 poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (33 poslancev dvigne 
roko.) Kdo se je vzdržal? (8 poslancev dvigne roko.) Ugotavljam, da amandma 
ni sprejet. 

Glasujemo o amandmajih zakonodajno-pravne komisije in sicer k 5., 9. in 
11. členu. Kako je z mnenjem odbora in izvršnega sveta? 

Dr. France Hočevar: Nismo proti prenosu besedila 11. člena v 
5. člen. 
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Predsednik Miran Goslar: Dobro. Kdor je za te amandmaje, naj 
prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. Kdo je proti? 
(En poslanec dvigne roko.) Kdo se je vzdržal? (8 poslancev dvigne roko.) Amand- 
maji so sprejeti. 

Glasujemo še o amandmaju Rada Pušenjaka k 6. členu. Ker še nismo slišali 
mnenja izvršnega sveta, prosim njegovega predstavnika, da ga posreduje zboru.. 
Besedo ima tovariš Jožko Štrukelj. 

Jožko Štrukelj: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Amandmaja 
tovariša Pušenjaka ne sprejemamo. Prvič smatramo, da bi bilo to znižanje 
preveliko in da bi prizadelo predvsem materialno stanje in pravico občin glede 
določanja te višine. 

Drugič, zgubljajo občine s tem na dohodkih. Menimo, da bi taka sprememba 
zahtevala širšo proučitev celotnega davčnega sistema. Ker smo pred celotno 
revizijo tega sistema, menimo, da v tem trenutku ta predlog ni sprejemljiv. 

Predsednik Miran Goslar: Kakšno mnenje ima pristojni odbor? 
(Enako.) Odbor je torej tudi proti. 

Kdor je za amandma Rada Pušenjaka, naj prosim dvigne roko. (10 poslan- 
cev dvigne roko.) Je kdo proti? (30 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? 
(13 poslancev dvigne roko.) 

Amandma ni sprejet. 
. Glasujemo o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. 

(Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(7 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je zakon o republiškem davku od prometa na drobno z 
večino glasov spreje't. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih občanov. 

Odbor za finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija in delegati 
občin so razpravljali o tem predlogu. Imamo njihova pismena poročila, mnenja 
in stališča. Danes ste jih prejeli na klop. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Toplo po- 
zdravljam namen predlagatelja, da se priznajo primerni popusti tudi kmetom- 
borcem in da se uredi zadeva kolikor toliko enako za vse območje republike. 

Menim, da predlagani način ni najprimernejši, ker bo povzročil politične 
težave. Družbena skrb za borce-delavce sloni na tem, da zagotovi družba pri- 
merno življenjsko raven v tem smislu, da dobivajo delavci in upokojenci ob- 
vezno določene minimalne mesečne dohodke, nadalje da se ne priznava borcem, 
ki imajo dovolj visoke lastne dohodke, posebnih denarnih ugodnosti. Menim, da 
bi bilo treba uporabljati ta načela tudi za kmete-borce v tem smislu, da se 
materialno podpre predvsem socialno šibkejše kmete. 

Odpisovanje davkov premožnejšim kmetom bo vsekakor odjeknilo nega- 
tivno tako pri kmetih kot pri tistih borcih-delavcih, ki imajo priznano dvojno 
dobo po 9. 9. 1943 in ki sedaj ne uživajo praktično nikakršnih ugodnosti. 

Sem torej za to, da se kmete-borce obravnava enako kot borce-delavce. 
Predlagam, da komisija za borčevska vprašanja dopolni predlog in da se posluži 



22. seja 107 

uporabe cenzusa za katastrski dohodek. V tem smislu se pridružujem stališču 
zasedanja delegatov občin, ki so skoraj v istem smislu sprejeli amandma. V 
celoti podpiram stališče odbora za finance in proračun, ki je v veliki meri 
popravil te anomalije. Hvala. 

Predsednik Miran Gosi ar: Amandma zasedanja delegatov občin je v 
nasprotju z amandmajem zakonodajno-pravne komisije k 70. a členu. Zakono- 
dajno-pravna komisija naj pove, kako je s to zadevo. Amandma zasedanja dele- 
gatov občin k 11. členu, to je novi 70. a in 70. b člen je v nasprotju z amandma- 
jem zakonodajno-pravne komisije k 70. a členu. Je tudi v nasprotju z odborom. 
Zato morate pojasniti, kako je s to zadevo, da bomo lahko uskladili, če je 
možno. Tovariš Branko Furlan ima besedo. 

Dr. Branko Furlan: V poročilu je navedeno, da umrli zakonec, 
lahko je žena — vendar je teh primerov malo — torej da bi mož po umrli ženi 
užival njene pravice. Take možnosti so. Zaradi tega smo mi preformulirali to 
besedilo tako, da smo namesto »vdova« navedli »umrli zakonec«, oziroma 
»pokojni zakonec«. 

Predsednik Miran Goslar: Slavko Zalokar ima besedo. 

Slavko Zalokar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Delegati vseh občin SR Slovenije, razen odsotnega delegata občine Kamnik 

in delegata mesta Ljubljane, so na svojem 10. zasedanju 25. 12. obravnavali 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih 
občanov. Z oprostitvami in olajšavami kmetov-borcev NOV se načelno strinjajo, 
vendar se ne strinjajo s formulacijo zakonskega predpisa. Menijo namreč, da se 
s postopnim priznavanjem posameznim kategorijam te vrste zavezancev priznava 
kmečkemu gospodarstvu z višjo prispevno osnovo večja olajšava kot zavezancem 
z nižjo prispevno osnovo. Ce je — in po vsej verjetnosti je namen priznavanja 
olajšav tem zavezancem v tem, da se jim olajšava prizna zaradi udeležbe v NOV, 
potem delegati občin menijo, da bi se olajšava morala priznati glede na čas 
aktivnega in organiziranega dela v NOV vsem v enaki višini. To je tudi 
pravičneje. Smatrajo, da naj se olajšava prizna v obliki znižanja prispevne 
osnove in to različno glede na čas trajanja udeležbe v NOV. Na tej osnovi je 
tudi zasnovan predlog amandmajev, oziroma novega 70. a in novega 70. b člena, 
ki govorita o olajšavah kmetom-borcem in aktivnim sodelavcem NOV, ki pre- 
bivajo v višinskih krajih. 

Tako predlagajo predvsem zaradi tega, da bi bilo to vprašanje enotno 
urejeno v republiškem zakonu. Pri tem menijo, da je pravičnejše do zavezancev, 
če se jim olajšava prizna v obliki znižanja prispevne stopnje in s tem udeležba 
v NOV vsem na enak način. Predlagana določila so vsebovali doslej že vsi 
občinski odloki. Priznavanje teh olajšav je bilo torej v praksi že preizkušeno 
in ni bilo posebnih pripomb zavezancev. 

Priznavanje olajšav borcem kot se predlagajo v tem predlogu, so že pred 
sprejemanjem občinskih• odlokov predlagale občinske organizacije Zveze zdru- 
ženj borcev NOV. Zaradi tega delegati menijo, da je primernejše, da se v 
zakonsko določilo vnese predlog 70. b člena, ker bodo olajšave priznane zave- 
zancem, ki na podlagi že sprejetih predpisov ne plačujejo republiškega prispev- 
ka od kmetijstva. Kar zadeva zvezni prispevek, se predvideva njegova ukinitev. 



108 Republiški zbor 

Olajšave pri odmeri prispevka od gozdov predlagajo v odstotnem znižanju 
zaradi tega, ker se prispevek od gozda plačuje v času odkazila lesa za posek. 
Tako posamezni zavezanci ne sekajo vsako leto, posebno ne v višinskih krajih, 
marveč sekajo večletni etat. Tako bi bila priznana olajšava v obliki znižanja 
osnove samo za leto, ko je bil les nakazan za posek, za ostali čas pa bi bil 
zavezanec prikrajšan pri priznanju olajšav. Kar zadeva različnosti med amand- 
maji zakonodajno-pravne komisije in zasedanjem zbora delegatov, sicer nimam 
pooblastila zbora delegatov, vendar se da iz razprav in iz razgovorov z delegati 
občin zaključiti, da bi bilo tudi za zbor delegatov stališče zakonodajno-pravne 
komisije sprejemljivo. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Jere želi razpravljati. 

Franc Jere: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! K 12. 
členu podajam naslednji amandma: »Zavezancem od kmetijstva, ki jim je 
kmetijstvo glavni vir za preživljanje in vložijo sredstva za preusmeritev in za 
izboljšanje gospodarstva in v preusmeritev objektov v turistične namene, se 
prizna posebna olajšava v višini 20 °/o od zneska vloženih sredstev s tem, da 
olajšava ne more znašati več kot znaša triletna odmera od kmetijstva. Olajšava 
se prizna na posebno zavezančevo vlogo na podlagi ureditvenega programa, ki ga 
potrdi strokovna služba pristojnega občinskega upravnega organa in dokazila o 
višini vloženih sredstev. Olajšava za vlaganje v preusmeritev in izboljšanje 
gospodarstva v turistične objekte se prizna po ureditvenem programu, če znaša 
višina vloženih sredstev več kot 5000 din in sicer za agro in hidromelioracije 
kmetijskih zemljišč, za vodnogospodarske objekte, za naložbe v turistične ob- 
jekte, za nakup plemenske živine, za nakup kmetijske mehanizacije in utrditev 
poti. 

Olajšava se prizna v letu, v katerem je bila opravljena naložba po po- 
trebnem ureditvenem programu ter se obračuna glede na priznane olajšave 
v tem in v naslednjih dveh letih. Ne glede na določila prejšnjega odstavka se 
olajšave priznajo tudi za leto 1969 in 1970, če so za to izpolnjeni pogoji iz tega 
člena. Natančnejše pogoje in obseg olajšav določa občinska skupščina.« 

Obrazložitev: K predlaganemu drugemu odstavku tega člena sem mnenja, 
da je taksativno naštevanje primerov za vlaganje sredstev v preusmeritev 
kmečkega gospodarstva preširoko. Menim, da je treba dati z vlaganjem sredstev 
poudarek na dejansko preusmeritev gospodarstva in s tem v zvezi na večjo 
produktivnost v kmetijstvu. Po predlogu drugega odstavka 12. člena se prizna 
olajšava za vsako vlaganje ne glede na to, ali se vlaganje dejansko nanaša na 
preusmeritev in napredek gospodarstva. Po predlogu bi se olajšava priznala 
v primeru, če bi zavezanec prispevka popravil npr. na hlevu ali na nekem 
drugem gospodarskem poslopju vrata in bi vložil 2000 din. Priznavanje olajšav 
v predlaganem obsegu in v namene, ki so taksativno navedeni v predlogu, bi 
bilo treba priznati skoraj vsakemu kmetu, ki je vložil količkaj sredstev v 
adaptacijo, oziroma v popravilo poslopij. To pa, po mojem mnenju, nikakor 
ni bil namen zakonodajalca pri predpisovanju posebnih olajšav pri vlaganjih 
v preusmeritev gospodarstva in v turistične namene. Zaradi tega menimo, 
naj bi se olajšave priznavale le v primerih, ko strokovne službe ugotovijo 
pomen vlaganja in da se vložena sredstva dejansko vlagajo v preusmeritev 
gospodarstva. 
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To bi ugotavljale strokovne službe na podlagi posebnega pravilnika, ki bi 
ga sprejel ustrezni svet občinske skupščine, občinska skupščina pa bi ga potrdila. 

Predsednik Miran G o s 1 a r : Ali je to že napisano? (Da.) 

Franc Jere : To ni amandma delegatov občin, je pa identičen. 

Predsednik Miran Goslar: Če imate amandmaje še k drugim zako- 
nom, jih čimprej dostavite administrativni službi, da jih razmnoži, da bomo 
tako pridobili na času. To se pravi, da je tudi amandma k 24. točki možno že 
takoj vložiti, da ne bomo čakali. 

Sedaj so ugotovili, da je spreminjevalni predlog, ki ga je dal tovariš Jere, 
identičen s tekstom, ki je napisan v poročilu delegatov občin na 4. strani v 
sredini. 

Delegati občin tega niso dali kot amandma, marveč samo kot mnenje, 
tovariš Jere pa je to mnenje prekvalificiral v amandma. Prosim, da se pred- 
lagatelj izjavi o tem amandmaju. 

Riko Jerman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite, da bi najprej povedal stališče izvršnega sveta do predloga sprememb 
v 11. členu. Preden boste glasovali o tem, bi vam želel še enkrat pojasniti, zakaj 
pravzaprav v bistvu gre. 

Delegati občin so na svojem zboru 25. 11. predlagali spremembe 11., 12. in 
13. člena zakona. Kil. členu: razvrstitev borcev NOV na tri kategorije glede na 
čas vključitve v NOB, od česar je odvisen obseg olajšave, je v predlogu 
delegatov enaka kot v predlogu izvršnega sveta. Torej povsod gre za udeležbo 
od 1941, od 1943 in od 1945. leta. Glede tega torej ni problema. 

Po istih merilih se v obeh primerih razširja olajšava še na španske borce, 
predvojne revolucionarje ter na borce za severno mejo ter na zakonce umrlih 
borcev. Glede tega tudi ni problema. Vsebinska razlika med predlogoma je 
naslednja: 

Po predlogu izvršnega sveta se olajšava prizna v obliki znižanja odmer- 
jenega prispevka, poudarjam znižanje odmerjenega davka od celotnega prispev- 
ka od kmetijstva, torej tistega, ki ga ugotovimo po katastrskem dohodku in 
od gozdov. Torej celoten davek, ne glede na to, da je enkrat odmerjen po KD 
enkrat pa od posekanega lesa, naj bi se zmanjšal po našem predlogu za 50 %>, 
kadar gre za »spomeničarje« in njim enake, za 30 %, kadar gre za udeležence 
v NOV od 1943. leta dalje in za 20 %, kadar gre za udeležence NOV od 1945. leta. 

Po predlogu delegatov občin naj bi se olajšava priznala različno: enkrat za 
negozdne površine, torej za tisto, kar se ugotavlja po KD in sicer se tako 
nosilcem spomenice in njim enakim črta ves odmerjeni prispevek. Za vse 
druge udeležence NOV od 1943. leta dalje in od 1945. leta se znižanje prizna 
tako, da se odšteje 2000 dinarjev borcem od 1943. leta in 1000 dinarjev borcem 
od 1945. leta in sicer ne od odmerjenega davka, marveč od davčne osnove, torej 
od KD. Torej, če znaša ta del 5000 dinarjev, se pri nekaterih zniža na 3000 
dinarjev, pri drugih pa na 4000. Tako odmerjeni nižji KD se potem obdavči. 

Po predlogu izvršnega sveta se olajšava ne prizna, če ima zavezanec oziroma 
njegov zakonec poleg dohodkov od kmetijstva še dohodek iz delovnega raz- 
merja, pokojnino ali dohodke od obrtne in druge samostojne dejavnosti, od 
katerih se odmerja prispevek po letnem znesku. Po predlogu delegatov občin 
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naj bi bila omejitev vezana le na dohodek iz delovnega razmerja. V tem je 
torej ta razlika. Mi jo razširjamo še na obrt in gostilničarje, medtem ko jo 
delegati občin samo na delovna razmerja. 

Lahko bi dal še obširnejšo obrazložitev, vendar mislim, da ni več. potrebna. 
Reči vam namreč moram, da se izvršni svet z amandmajem k 11. členu ne 
strinja. Razlog za to je predvsem v naslednjem: takšno ureditev, kakršno pred- 
lagamo s tekstom 11. člena, ima že večina občin. Priznati moram, da smo, ko 
smo pripravljali predlog zakona, sicer vedeli, da imajo gorenjske občine to 

, zadevo drugače urejeno, vendar smo menili, da bo se teže prilagoditi večini 
občin gorenjskemu režimu kot bi se eventualno gorenjske občine prilagodile 
režimu vseh drugih občin. Moram poudariti, da bi ob primeru sprejema 
amandmaja prišlo v nekaterih primerih do znižanja olajšav tudi za tiste kmete- 
borce, ki so takšno znižanje že uživali. 

Kar zadeva 12. člen, našteva predlog izvršnega sveta vrste vlaganj in vsaj 
50'%» od KD kot pogoj za olajšavo in višino vloge, vendar najmanj 2000 
dinarjev. Druge pogoje in obseg olajšav določijo občinske skupščine. Torej 
mora znašati naložba v preusmeritev gospodarstva najmanj - 50 l0/» enoletnega 
katastrskega dohodka, vendar najmanj 2000 dinarjev. Pri tem je treba upo- 
števati vse okolnosti, ki so specifične; ponekod je aktualen turizem, nekje sploh 
ne. Nekje je aktualna živinoreja, ponekod sadjarstvo in podobno. Te specifične 
okolnosti naj določijo občine s svojimi predpisi. Tovariš Jere predlaga, naj se 
olajšave omejujejo na naložbe nad 5000 dinarjev, ne glede na višino KD. Enotno 
določa tudi obseg olajšave in to 20'"/o. Torej gre za to, kot pravimo mi, koliko 
bo občina določila v konkretnem primeru. Večji interes za živinorejo ji bo 
veleval, da bo določila zanjo več in obratno manj za tista področja, ki niso za 
neko občino tako specifična. 

Izvršni svet amandmaja k 12. členu ne more sprejeti. Menim, da je treba 
glede tega bolj upoštevati specifičnosti nekaterih občin. Moram reči, da smo se 
trudili, da bi našli takšen ukrep, ki bi to vprašanje poenotil, vendar je toliko 
različnih stvari, da bi bil tak predpis tako obširen, da bi ga bilo težko izvajati. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Jerman, kako pa je s 13. členom? 

Riko Jerman: Tudi glede 13. člena moram reči, da se izvršni svet s 
predlogom ne strinja. Problem je v naslednjem: 

Izvršni svet predlaga: stopnjo amortizacije na področju obrti in drugih 
gospodarskih dejavnosti predpiše občinska skupščina. Po sedaj veljavnem 
zakonu se je priznavala tako imenovana ekonomska amortizacija. Najvišjo 
stopnjo za to ekonomsko amortizacijo je določila občinska skupščina. Po pred- 
logu delegatov občin taka sprememba ni potrebna^ Menimo, da je treba spre- 
meniti pojem ekonomske amortizacije v privatnem sektorju obrtništva. Danega 
predloga ne moremo sprejeti, kajti to bi bistveno vplivalo . na davek. Tako 
stališče delegatov občin se utemeljuje s tem, da bi bil ob taki ureditvi organ 
za odmero davka vezan priznati amortizacijo po določeni stopnji ne glede na 
obseg poslovanja in na dejansko porabo osnovnih sredstev. Gre za odpravo 
pomembne pomanjkljivosti v zakonu. Tako trdimo mi. Ko se je priznavalo 
ekonomsko amortizacijo, hkrati pa določalo najvišjo stopnjo ob načelu eko- 
nomske amortizacije in upoštevanja stopnje ekonomske zastarelosti in ne fizične 
dotrajanosti, takšno omejevanje sploh ni bilo utemeljeno. Nasploh ocenjujemo, 
da priznavanje ekonomske amortizacije ni primerno, saj omogoča velika izigra- 
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vanja in neutemeljeno pospešeno odpisovanje sredstev v zasebnem sektorju. 
Takšna opredelitev amortizacije naj bi zaradi tega izpadla iz zakona. 

Glede predpisovanja stopnje amortizacije, torej ne ekonomske, marveč 
redne, menimo, naj bi občinske skupščine določale višino po vrstah osnovnih 
sredstev. Posamezni zavezanci imajo danes osnovna sredstva visoke vrednosti. 
Ne bi bilo primerno, da se v odmernem postopku določa stopnja odpisa v okviru 
razpona, ki ga določajo posamezni občinski odloki za posamezne vrste osnovnih 
sredstev tudi do 25 in celo do 30 "/o. Odmerni organi so s tem izpostavljeni 
premočnemu pritisku zavezancev, ki želijo uveljaviti najvišjo, po odloku do- 
pustno stopnjo. To pa lahko pomeni v posameznih primerih tudi do 10 milijonov 
starih dinarjev odbitne postavke od ugotovljenega davka. 

Tudi za davčnega zavezanca pomeni taka ureditev večjo pravno sigurnost, 
ko bo že občinski odlok določil stopnje po vrstah osnovnih sredstev. Občinski 
odlok naj bi na primer določal stopnje amortizacije za stavbe, tako kot v 
družbenem sektorju, različno seveda od tega, ali so betonske, lesene in podobno. 
Za stroje naj bi določal te stopnje glede na to ali imajo električni ali drugačni 
pogon, skratka tako kot to velja v družbenem sektorju za orodje itd. S tem bi 
bila dosežena tudi večja enotnost med zavezanci pri reševanju tega pomembnega 
vprašanja. 

Razumljivo je, da je stopnja usklajena z rednim obratovalnim časom. Če bo 
zavezanec dokazal, da uporablja osnovno sredstvo v večjem obsegu, na primer 
v dveh ali treh izmenah in da temu ustreza tudi ugotovljen obseg prometa 
zavezanca in ne samo težnja, da uporabi dvakratno ali trikratno amortizacijsko 
stopnjo kot odpis, mora tudi dokazati z dohodkom, da je toliko več obratoval 
in da je imel toliko večji dohodek. V takih primerih bo odmerni organ priznal 
tudi primerno povečano stopnjo amortizacije. V teh primerih bo pristojen 
predvsem odmerni organ, vendar bodo kot izhodišče še vedno rabile po občinski 
skupščini sprejete enotne določene stopnje. Konkretno je to možno usmerjati 
z navodili republiških upravnih organov. 

Mogoče je važno tudi to, da lahko razlike pri priznavanju amortizacije pri 
posameznih zavezancih, ki imajo osnovna sredstva večjih vrednosti, celo po- 
membneje vplivajo na višino obdavčitve kot pa razlike v prispevnih stopnjah. 
Zato je treba, da se na podlagi dogovarjanja doseže tudi določena skladnost 
stopenj med občinami. Pomembnejše razlike v njihovi višini bi lahko namreč 
imele enake posledice kot razlike v višini prispevnih stopenj. Te pa, kot vemo, 
povzročajo selitev obrtnikov iz ene občine v drugo oziroma iz ene republike 
v drugo. Hvala lepa. 

Predsednik Miran G o si ar: Tovariš Jerman, nimamo mnenja izvrš- 
nega sveta k amandmaju odbora za finance in proračun in. sicer k 11. členu. 

Riko Jerman: Tega sprejemamo. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala! Se kdo želi besedo? Tovariš Ivan 
Pučnik, prosim. 

Ivan Pučnik: Spoštovani tovariši in tovarišice! V 3. odstavku 12. 
člena pogrešam, poleg oprostitev za vzrejo in pitanje živine za proizvodnjo 
mesa in mleka, oprostitev za uvedbo pašno-košnega sistema, oprostitev za 
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izvedbo melioracij in za ureditev zemljišč, močvirij in pašnikov, še olajšav 
za obnovo sadovnjakov in vinogradov. 

Ce upoštevamo, da stane obnova intenzivnega vinograda ali sadovnjaka 
približno 7 mili j. S din, potem bi bilo treba to obnovo vendarle stimulirati. 
Priznam, da, se za obnovljene sadovnjake in pašnike prakticira oprostitev davka 
za določeno obdobje. Vendar, če se priznava olajšava, če posameznik vloži 50 % 
katastrskega dohodka od svojih zemljišč ali najmanj 2000 S din, potem bi morali 
nedvomno upoštevati tudi obnovo vinogradov in sadovnjakov s strani posa- 
meznikov. Takšna obnova — še enkrat ponavljam — stane na en hektar 
približno 7 milij. S din. V tem smislu tudi predlagam spremembo. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Pučnik, ne vem, zakaj gre. Vaš 
predlog morate pismeno obrazložiti, če gre seveda za amandma. Zdi se mi, da je 
tovariš Jerman pojasnil, da je formulacija 2. odstavka 12. člena takšna, da 
dejansko vključuje vse to, za kar se bo odločila občinska skupščina. Ce sem prav 
razumel tovariša Jermana, gre tudi za sadovnjake. Tovariš Jerman, prosim. 

Riko Jerman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Konec 12. člena se glasi: »Druge pogoje« in kaj je treba še vse izpolniti, da se 
te olajšave tudi priznajo. Obseg takih olajšav določi občinska skupščina. Glede 
na to, da smo že prej našteli, za kakšne stvari gre, bi to, kar je tovariš poslanec 
predlagal, ne bilo oproščeno davka. Vendar je tovariš poslanec sam povedal, 
da so novi nasadi prosti obdavčitve za tisto dobo, dokler sadovnjak od dneva 
zasaditve pa do dneva, dokler ne rodi, ni obdavčen. To. je že sam povedal. 
Vendar tovariša poslanca razumem tako, da želi imeti poleg tega še olajšavo 
za naložbe. V primeru, če bi na tem vztrajal in če bi se tudi drugi poslanci 
s tem strinjali, bi morali naštevanje dopolniti še s tem predlogom. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala! Tovariš Pučnik, odločiti se morate, 
če boste dali amandma, ali ne. Boste dali amandma? (Da.) Slavko Zalokar ima 
besedo. 

Slavko Zalokar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Mnenje delegatov k 11. členu bi rešilo to, kar se je že sedaj začelo reševati na 
tem zasedanju. Cim gremo na taksativno naštevanje nečesa, potem nikdar ne 
moremo našteti vsega. Vsak za sebe bo nekaj iskal in zahteval, da se našteje 
še to in to. Da bi se temu izognili, smo predlagali to mnenje k 11. oziroma k 12. 
členu. Menimo namreč, da so stvari nekoliko jasneje postavljene in da je tudi 
občinskim skupščinam omogočeno voditi ustreznejšo in konsekventnejšo poli- 
tiko na tem področju. 

Poleg tega menimo, da je treba ustvariti ureditveni načrt, poiskati soglasje 
sveta za kmetijstvo pri občinski skupščini in soglasnost ustreznega upravnega 
organa ter sklada za pospeševanje kmetijske proizvodnje. Ti skladi so že 
formirani skoraj v vseh občinah. 

Naš predlog k 12. členu samo prispeva k jasnosti in k urejenosti na vsem 
področju, ne pa, da bomo začeli pobirati sezname za vse mogoče stvari in 
zahteve. Kolikor pravimo 20'°/o, ali 5000 dinarjev, pravimo, da je to osnova. 
Majhna vrata, ki jih hoče nekdo modernizirati ali vgraditi, veljajo 200 000 S din. 
Vsak najmanjši investicijski poseg danes že nekaj predstavlja. Ne znamo si 
predstavljati, kako bi to izgledalo v občinskih davčnih službah, če bi se pri njih 
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zbirali zahtevki iz vseh koncev, posebej še v tistih občinah, kjer so kmetijski 
proizvajalci v večini. 

Menimo, da je ta predlog mnogo bolj precizen kot pa je besedilo v predlogu 
zakona. Kar zadeva 11. člen glede razlike med predlogom izvršnega sveta in 
delegatov občin, so bili na zasedanju vsi delegati enotni, razen delegata občine 
Kamnik. O tem je bila razprava in so se kljub tem problemom, o katerih je 
govoril tovariš Jerman, delegati izjasnili za tak predlog. Menimo, da je pravič- 
nejši in jasnejši. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi razpravljati? Tovariš Jože 
Deberšek. 

Jože Deberšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Oglašam se k amandmajem k 11. in 12. členu in podpiram besedilo kot ga je 
predložil izvršni svet. 

V amandmajih, ki so predloženi k oprostivam za borce in k oprostitvam 
za preusmerjanje oziroma za izboljšanje stanja v kmetijstvu, se ne bi mogel 
strinjati s tovarišem Zalokarjem, ki je dejal, da so ti mnogo bolj jasni. Gre za 
to, da se pač skuša prek republiškega zakona uveljaviti nek sistem, ki je že 
uveljavljen v nekaterih občinah in da sistem, ki ga predlaga republiški izvršni 
svet, jemlje le širše območje. Mislim, da našteva tudi ta amandma k 12. členu 
taksativno določene stvari. Morda bi se strinjal s tem, da vsako taksativno 
naštevanje izpustimo in da občinska skupščina določi natančnejše pogoje, pod 
katerimi bo dajala določene oprostitve. 

Mislim, da ne bi bila umestna podrobna določitev v republiškem zakonu, 
ker so specifični pogoji v posameznih občinah različni. Poleg tega bi se ne mogel 
strinjati s tem, da olajšava ne more znašati več kot znaša triletna odmera 
prispevka od kmetijstva. Mislim, da je po predlogu izvršnega sveta določena 
zgornja in spodnja meja, pogoje za vse ostalo pa bodo določile občinske skup- 
ščine. Menim, da je tako prav, saj so občinske skupščine osnovni nosilci pospe- 
ševanja kmetijstva. 

Se nekaj besed o predlogu za kmete-borce. Mislim, da bi morali vprašanje 
oprostitve kmetom-borcem obravnavati z drugačnega vidika. Morali bi ga obrav- 
navati z istega vidika kot vprašanje zaposlenih borcev. Vedeti moramo, da ne 
gre za neko pavšalno zniževanje, marveč da s tem rešujemo resnično socialne 
probleme. Ker pa je sedaj to vprašanje tako različno urejeno, mislim, da se 
najbolje rešuje s predlogom republiškega izvršnega sveta. Prav pa bi bilo, da 
bi za bodočo ureditev — ko itak predvidevamo precejšnje spremembe celotnega 
davčnega sistema — sami kmetje-borci predlagali ustreznejše rešitve. Namreč 
v enem in drugem primeru je olajšava za borce neko priznanje zato, ker so bili 
borci. Pri borcih-delavcih to vprašanje ni tako urejeno. Pri borcih-delavcih 
rešujemo socialne probleme le za tiste, ki so na kakršenkoli način ogroženi. 
Mislim, da bi morale bodoče rešitve upoštevati na kmetijskem območju neke 
enake, oziroma vsaj podobne rešitve. V obojem primeru danes priznavamo 
olajšavo tudi tistemu, ki je ni potreben. Zato podpiram oba predloga izvršnega 
sveta, ker mislim, da z njima rešujemo vprašanje, ki je bolj sprejemljivo za vse. 

Kar zadeva sklicevanje na zbor delegatov, ugotavljam, da je tudi bil izid 
glasovanja zelo tesen. Zato ne bi mogel reči, da je izid glasovanja izraz vseh 
slovenskih občin. Hvala lepa. 
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Predsednik Miran Goslar: Tovariš Viktor Pislak ima besedo. 

Viktor Pislak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Z amandmajem tovariša Jereta se strinjam, vendar po vsej verjetnosti ne 

bo sprejet. Predlagam še en amandma k 12. členu, da se spremeni tretji odstavek 
kot ga je predlagal že tovariš Jere in sicer: »zavezancem prispevka od kme- 
tijstva, ki jim je kmetijstvo glavni poklic«, sicer bomo priznali olajšave tistim, 
ki niso kmetje in ki so finančno bolje situirani kot kmetje. 

Predsednik Miran Goslar: Kje je to? 

Viktor Pislak: 12. člen, tretji odstavek: »Zavezancem prispevka od 
kmetijstva, ki jim je kmetijstvo glavni poklic.« 

Predsednik Miran Goslar: Mislim, da se bomo lahko sporazumeli, da 
ne bo treba tega amandmaja razmnoževati. Kaj pravi izvršni svet na to? 

Tovariš Pislak je predlagal spremembo oziroma nov amandma. On namreč 
predpostavlja, da amandma tovariša Jereta ne bo sprejet. Zaradi tega je pred- 
lagal, da bi originalni tekst omejil te olajšave na tiste zavezance iz kmetijstva, 
ki jim je kmetijstvo glavni poklic. Se strinjate s tem? 

Se kdo? Besedo ima tovariš Boris Jarc. 

Boris Jarc: Pri današnji »lakoti« za investicijami v kmetijstvu, ne 
razumem, zakaj bi dajali samo kmetu. Zakaj ne bi dajali olajšav vsakomur, ki 
je voljan vlagati v kmetijstvo? Zato menim, da je to preostra omejitev. 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo? (Ne.) Tovariš Pislak, vztrajate na 
tem? (Da.) Tovariša Pislaka razumem tako, da daje amandma k besedilu, ki ga 
je predložil izvršni svet in sicer k 12. členu, 3. odstavek. Ta tekst naj bi se 
dopolnil: »Zavezancem prispevka od kmetijstva,« in sedaj sprememba: »ki jim 
je kmetijstvo glavni poklic in vlagajo sredstva« itd. Ali lahko glasujemo? Gla- 
sovali bomo po členih, da bo stvar bolj jasna in da bomo vedeli, za kaj gre. 

Najprej imamo amandma zakonodajno-pravne komisije k 6. členu. S tem 
amandmajem se izvršni svet strinja. V bistvu gre za preštevilčenje odstavkov. 
Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Amandma k 6. členu 
je sprejet. 

Sedaj sledi 11. člen. K 11. členu imamo amandma zbora delegatov občin.. 
Potem amandma odbora za finance in proračun in zakonodajno-pravne komi- 
sije. Najprej bomo glasovali o amandmaju zbora delegatov občin, s katerim se 
izvršni svet — kot smo slišali — ne strinja. 

Kdor je za 11. člen tako kot ga predlaga zbor delegatov občin, naj dvigne 
roko. (5 poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (Večina poslancev.) Kdo se je 
vzdržal? (10 poslancev.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 

Sedaj imamo amandma zakonodajno-pravne komisije k istemu členu. Na- 
naša se na zadnji odstavek tega člena. Zakonodajno-pravna komisija namreč 
predlaga, da se namesto »vdovi pripada« vstavi »zakoncu umrlega borca«. 
Izvršni svet se strinja. Kdor je za ta amandma, naj dvigne roko. (Večina po- 
slancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Kdo se je vzdržal? (2 poslanca.) 
Amandma zakonodajno-pravne komisije je sprejet. 
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Sedaj imamo še amandma odbora za finance in proračun tudi k temu 
členu, in sicer, da se doda nov odstavek za 4. odstavkom. To je navedeno v 
poročilu odbora. S tem amandmajem se strinja izvršni svet. Kdor je za ta 
amandma, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Amandma odbora je torej soglasno 
sprejet. 

S tem smo izčrpali amandmaje, ki se nanašajo na 11. člen. 
Preostane nam še amandma tovariša Franca Jereta k 12. členu. Tega ste 

dobili sedaj na mizo. Ta amandma je takšen kot je tudi mnenje zbora delegatov 
občin k 12. členu in ki je naveden na strani 4 in 5 poročila zbora delegatov 
občin. Kdor je za amandma Franca Jereta k 12. členu, naj dvigne roko. (7 po- 
slancev dvigne roko.) Kdo je proti? (Večina poslancev.) Kdo se je vzdržal? 
(9 poslancev.) Amandma Franca Jereta ni sprejet. 

Sedaj imamo amandma tovariša Pislaka, in sicer, da se v 3. odstavku 12. 
člena malce spremeni tekst in sicer: »Zavezancem prispevka od kmetijstva«, 
sedaj naj bi se glasilo: »ki jim je kmetijstvo glavni poklic in vlagajo sredstva.« 

Kdor je za ta amandma, naj dvigne roko. (38 poslancev dvigne roko.) Kdo 
je proti? (6 poslancev.) Kdo se je vzdržal? (15 poslancev.) Amandma je sprejet. 

Lahko glasujemo medtem o 13. členu. K 13. členu imamo amandma zbora 
delegatov občin. 

Kdor je za amandma zbora delegatov občin, naj prosim dvigne roko. (3 po- 
slanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Večina poslancev dvigne roko.) Se je kdo 
vzdržal? (14 poslancev.) 

Amandma zbora delegatov občin ni sprejet. 
Imamo samo še amandma tovariša Pučnika. Je jasno, za kaj gre? Kaj meni 

o njem izvršni svet? Tovariš Milovan Zidar ima besedo. 

Milovan Zidar: Tovarišice in tovariši poslanci! O sadovnjakih in 
vinogradih smo razpravljali. Vendar jih nismo vključili zaradi tega, ker ti 
uživajo davčne olajšave že po drugem zakonu in sicer po zakonu o prispevkih 
in davkih občanov. Nesmiselno bi bilo, da bi za eno in isto stvar dajali dve 
olajšavi po dveh različnih zakonih. Če so olajšave prenizke, potem je treba 
skleniti, da se le-te povečajo. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala. Še kdo želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Lahko glasujemo. Kdor je za amandma Ivana Pučnika, naj prosim dvigne 
roko. (10 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Večina poslancev.) Se je kdo 
vzdržal? (17 poslancev.) 

Amandma Ivana Pučnika ni sprejet. 
Mislim, da smo glasovali o vseh amandmajih. Prosim, da glasujemo zdaj o 

zakonu v celoti. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih ob- 
čanov je sprejet. 

Na vrsti je 5. a točka dnevnega reda, to je predlog zakona o 
spremembi zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic. 

Tega ste danes prejeli na klop in sicer na predlog delegatov občin, ki 
predlagajo, naj bi ga obravnavali po hitrem postopku. Tako predlagajo zato, 
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ker se začnejo uporabljati določbe 2. člena zakona o spremembah in dopolnit- 
vah zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic od 1. januarja 1971. 

S sprejemom predlaganega zakona pred 1. januarjem 1971 bi torej od- 
padle obveznosti vseh občinskih skupščin, da prilagodijo svoje odloke 2. členu 
zakona, ki je bil sprejet na sejah zborov septembra letos; odpadle bi tudi fi- 
nančne posledice za občine. 

Predstavnik zasedanja delegatov občin je Slavko Zalokar. Najprej o pro- 
ceduri. Ali smo za hitri postopek ali ne? Je kaj ugovorov proti hitremu po- 
stopku? (Ni ugovorov.) Torej smo za hitri postopek. 

Predstavnike izvršnega sveta, pristojnega odbora in zakonodajno-pravne 
komisije prosim, da se izjavijo o predlogu zakona. Riko Jerman ima besedo. 

Riko Jerman: Tovarišice in tovariši poslanci! Delegati občin predla- 
gajo, naj se določbe o maksimiranju stopenj občinskega davka od prometa 
nepremičnin in pravic, sprejetega letos o spremembah in dopolnitvah zakona o 
prometnem davku, črtajo. Predlog utemeljujejo s tem, da bo imel sprejeti 
zakon tolikšne materialne posledice, da se z njimi ne morejo strinjati. 

Menimo, da ni mogoče zgolj na podlagi fiskalnih učinkov in smotrov usmer- 
jati davčne politike. Vrednost nepremičnin je v zadnjih letih močno porasla, 
medtem ko se stopnje prometnega davka niso menjavale. Je še vrsta občin, 
v katerih je progresija lestvice izpeljana le do 30 000, oziroma 3 milij. starih 
dinarjev, v večini občin pa celo do 5 milij. starih din. Torej po današnji vred- 
nosti nepremičnin ne prihaja progresija davčne lestvice več do veljave in z 
najvišjo stopnjo posegamo tudi že na najnižje davčne osnove. Menimo, da je 
utemljeno prilagoditi tolikšnemu povečanju vrednosti in cen nepremičnin tudi 
progresijo davčne lestvice tako, da bi s približno enako ostrino, kot je delovala 
na nekdanje nižje cene in vrednosti, delovala v prihodnje na sedanje vrednosti. 
Ob tem je seveda nujno, da davčni organi ugotavljajo realne davčne osnove. 
V tem je bistvo vsega problema. 

Zatekanje k višjim davčnim stopnjam, ki naj bi nadomestile nerealno 
ugotovitev osnov, nehote opravičuje odmernega organa za nedoslednost pri 
ugotavljanju osnov ali pa sili zavezanca, da prikriva dejansko prometno vred- 
nost. Tudi miselnost, da z visokimi stopnjami preprečujemo špekulacijo, oce- 
njujemo kot zmotno. Ne moremo vsem zavezancem od prometa nepremičnin 
in pravic očitati spekulativnih namenov, Zato ne bi bilo primerno zaradi po- 
sameznih špekulacij sprejeti ukrepe, ki bi prizadejali vse. Kjer gre za Speku- 
lativni namen, je treba to ugotoviti in posebej obdavčiti. To je tako imenovani 
davek od premoženja, dohodek od preprodaj, ki je prilagojen obdavčitvi Speku- 
lativnih dohodkov. 

Tudi ne gre prezreti, da se v današnjih razmerah prometni davek često 
uspešno prevali na kupca. To velja predvsem za gradbene parcele. V današnjem 
povpraševanju po teh se posreči prodajalcu vsakršno višino obdavčitve pra- 
viloma prevaliti na kupca-graditelja. To, vzporedno s povišanjem cen gradbe- 
nemu materialu in storitvam še'dodatno otežkoča stanovanjsko graditev. Me- 
nimo, da ni primerno z davčno politiko ovirati normalno razvijanje zadevnega 
prometa in da ni mogoče z njo reševati navedenih in še drugih problemov. Me- 
nimo tudi, da kalkulacija o izpadu dohodka ni povsem realna. 

Te kalkulacije temeljijo na dosedanjem obsegu prometa. Ne upoštevajo 
pomembne razširitve kroga zavezancev, ker velja še dosedanja oprostitev tega 
davka od prometa z zasebnimi stanovanji in s stanovanjskimi hišami, ki so 
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bile dosedaj oproščene davka do 25 let. Tudi dejstvo, da se z razmahom za- 
sebnega lastništva na nepremičninah povečuje tudi obseg takega prometa, ni 
upoštevano v takih ocenah. Upoštevano ni niti realno povečanje vrednosti 
nepremičnin in niti ne realna možnost ugotavljanja višjih osnov, ki jo pogoju- 
jejo znižane stopnje. Ob vsem tem ta pričakovanja, ki temeljijo na dosedanjem 
obsegu prometa, po našem mnenju niso dovolj realna. Po predlogu delegatov 
gorenjskih občin naj bi se maksimiranje stopenj opustilo. Menimo, da je 
potrebna in opravičljiva določena enotnost ureditve te davščine v republiškem 
merilu, vsaj kar zadeva zgornjo mejo te obdavčitve. To, kar je sedaj določeno 
v zakonu, je zgornja meja. 

Tudi občinski prometni davek na blagovni promet je limitiran. Iz teh 
razlogov se izvršni svet ne strinja s predlogom za spremembo zakona, po 
katerem naj bi vse to urejeval že omenjeni člen. Hvala! 

Predsednik Miran Goslar: Slavko Zalokar ima besedo. 

Slavko Zalokar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite, da prečitam obrazložitev, ki jo daje zbor delegatov zborom repu- 
bliške skupščine glede tega predloga zakona. 

»Skupščina SR Slovenije je na sejah republiškega zbora, dne 23. 9. in go- 
spodarskega zbora 24. 9. po hitrem postopku sprejela zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic. Predlog 
zakona je bil poslan občinskim skupščinam 18. 6., ni pa o njem razpravljal 
zbor delegatov občin. 

V drugem členu določa ta zakon nove stopnje prometnega davka od 
nepremičnin in pravic, ki so v primerjavi z dosedanjimi precej znižane. V prvem 
odstavku 3. člena je določeno, da se določbe 2. člena uporabljajo od 1. janu- 
arja 1971. 

Ker bo, kot se predvideva zaradi uveljavitve tega zakona, prišlo do pre- 
cejšnjega zmanjšanja proračunskih sredstev občin, je svet gorenjskih občin 
v smislu 249. člena poslovnika poslal zasedanju delegatov občin Skupščini 
SR Slovenije iniciativo za spremembo zakona s predlogom, naj se zakonski 
predlog obravnava po hitrem postopku. 

Zakonska iniciativa je bila vključena v dnevni red 10. zasedanja delegatov 
občin, ki je bilo 25. 12. Iz obrazložitev predlagatelja zakonske iniciative in iz 
razprave na zasedanju delegatov občin, v njej so sodelovali delegati občin Ra- 
dovljica, Gornja Radgona, Nova Gorica, Celje, Ljubljana-Siška, Ljubljana-Vič- 
Rudnik, izhaja, da gre mimo finančnih učinkov zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o prometnem davku tudi za to, da se osnovnega namena predlaga- 
telja tega zakona, ki naj bi bil v tem, da se predpisane stopnje v posameznih 
občinah izenačijo in znižajo ocene nepremičnin, ne bi dalo doseči. Razmere v 
posameznih občinah so namreč zelo različne in se teh ne da zmanjšati brez škode. 
Razen tega znižanja prometnega davka ne more vplivati na ceno zemljišča, ker 
se višina davka vselej vkalkulira v ceno, ki jo plača kupec. V zakonu določene 
nižje stopnje prometnega davka vplivajo tudi na favoriziranje zasebne gradnje, 
kar ne more biti niti upravičeno niti družbeno koristno, predvsem, če gre za 
počitniške hišice. Sicer pa uživa zasebna gradnja stanovanj še druge olajšave 
in jo torej ne kaže posebej podpirati z njižjim prometnim davkom od nepre- 
mičnin. 
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V razpravi je bilo opozorjeno tudi na bistveno kršitev samoupravnih pravic 
občin kot družbeno-političnih skupnosti, ki bi morale samostojno odločati mate- 
rialno osnovo za zadovoljevanje svojih potreb. Razen tega gre pri prometnem 
davku od nepremičnin za enega od redkih pomembnejših dohodkov občin, ki 
ne bremeni gospodarstva. V razpravi je bilo opozorjeno tudi na to, da zakonsko 
določanje stopnje tega davka pomeni nezaupanje občinam, da bi same obliko- 
vale svojo davčno politiko v skladu s specifičnimi pogoji in potrebami na 
svojem območju. Opozorjeno je bilo tudi na nevarnost, da bi sprejete stopnje 
prometnega davka vplivale na nadaljnjo drobitev kmetijske posesti in da preti- 
rano pospešuje promet z nepremičninami; torej da onemogočajo smotrno zem- 
ljiško politiko. 

Ob vsem tem je zanimivo tudi materialno vprašanje. Tovariš Jerman pravi, 
da kalkulacije, s katerimi razpolagajo občine, niso točne. Ko smo prebirali gra- 
divo, ki ste ga prejeli junija in septembra, je bila prezentna odsotnost teh 
kalkulacij. Predlagatelj, to je sekretariat za finance oziroma izvršni svet, nista 
predložila podrobnih kalkulacij. Res je škoda, da nimamo teh kalkulacij, ki bi 
pokazale, kako globoko lahko posežemo v občinske proračune. Kako pa bi tak 
poseg izgledal, bom navedel nekaj številk, ki so jih prikazali delegati na zase- 
danju delegatov občin. Tako bi izgubila Gorica 90 milijonov S din, Gornja 
Radgona 20, Celje 60, Vič 120, Kranj 70, Skofja Loka 25, Radovljica 48, Jese- 
nice 27 itd. 

Zaradi teh razlogov, predvsem zaradi izgube na dohodkih v proračunu kot 
tudi zaradi nezaupanja v občinsko politiko na tem področju, je zbor delegatov 
enotno sprejel razen z enim vzdržanim glasom, to je bil delegat Ljubljane- 
Center, predlog, da se predloži republiškemu zboru sprejem zakona o spre- 
membi' zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Slišali smo mnenje izvršnega sveta. 
Kakšno je mnenje pristojnega odbora? Polde Maček ima besedo. 

Polde Maček: Odbor za finance in proračun je že pred zasedanjem 
delegatov sklenil naslednje: odbor za zakonske iniciative ni zavzel dokončnega 
stališča, ker je bil mnenja, da je predvsem zbor delegatov občin tisti, ki lahko 
da najbolj meritorno mnenje. Zato bo odbor o tem ponovno razpravljal, če 
bo to potrebno, ko bo dobil mnenje in stališča zbora delegatov občin. Danes 
zjutraj se je odbor sestal in predlaga naslednje: 

Odbor za finance in proračun je na 25. seji 1. julija obravnaval predlog 
zakona o prometnem davku od nepremičnin. Med drugim je odbor ugotovil, 
da se s predlaganim zakonom v dokajšnji meri posega v samostojnost občin 
glede stopenj prometnega davka od nepremičnin. Vendar kljub temu nobena 
občina ni poslala svojega mnenja in pripombe, čeprav so prejele vse občine 
predlog tega zakona. Mnenje odbora je bilo, naj bi o predlogu zakona raz- 
pravljal tudi zbor delegatov občin, kar se ni zgodilo. 

Zato odbor predlaga zboru, da sprejme zakon, ki ga predlaga zbor dele- 
gatov občin po hitrem postopku z veljavnostjo od 1. januarja 1971, s čimer se 
naj omogoči eventualna špekulacija in druge težave. Če pa je treba kaj bistveno 
menjati na tem področju, naj se upošteva zbor delegatov, oziroma naj se v 
naslednjem letu sprejme ta problem na dnevni red naše skupščine. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš Gregor Klančnik. 
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Gregor Klančnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši. Predlog 
tega zakona premalo poznam, da bi mogel o njem podrobneje razpravljati. 

Moram pa vendarle navesti samo en primer iz prakse. Vemo, da je sredstev 
za stanovanjsko izgradnjo iz družbenih sredstev premalo in da moramo zato 
iskati vse mogoče vire in metode, da bi pritegnili tudi zasebna sredstva za 
stanovanjsko izgradnjo, s čimer bi povečali njen obseg. V železarni Ravne smo 
se pri tem poslužili raznih metod in raznih smeri zajemanja zasebnih sredstev. 
Prvič s tem, da so se delno plačevale najemnine za tri leta vnaprej. To je en 
način. Drugič s tem, da smo dajali določene dodatne kredite, seveda pod po- 
gojem, da so tudi posamezni delavci prispevali svoja sredstva za individualno 
gradnjo. Tretjič, da smo del stanovanjskega fonda iz družbenih skladov prodali 
delavcem s tem, da so morali plačati del sredstev neposredno, ostalo pa v kre- 
ditu. S tem smo zajeli precejšen del sredstev in jih namenili stanovanjski 
izgradnji. Bojim se, da bi lahko povečanje davka na nepremičnine bistveno 
zavrlo prodajo stanovanj in s tem zajemanje zasebnih sredstev za novo po- 
sredovanje v stanovanjsko izgradnjo. Zato postavljam vprašanje v zvezi s 
predlogom delegatov občin za povečanje davka od nepremičnin: ali se pri tem 
misli zajeti tudi tu davek, če se poskuša prodati fond stanovanj zasebnikom, da 
bi se tako zajela zasebna sredstva za novo stanovanjsko izgradnjo? 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš Janez Verbič. 

Janez Verbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Imam pripombo k 6. členu zakona glede davka na dediščine. 

Mnenja sem, da bi moral biti prispevek iz tega naslova dohodek občin. 
(To je 5. a točka, to je tisto, kar smo dopolnili.) 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo ? Tovariš Franci Kuhar ima besedo. 

Franci Kuhar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Mislim, da gre v zakonu, ki ga je predlagal svet gorenjskih občin in sprejel 
zbor delegatov občin pravzaprav za stvar, ki je do sedaj bila in bi morala biti 
tudi v bodoče izključna pravica občin. Dejstvo je, da je bila do tega zakona, 
ki smo ga sprejeli tudi takrat na hitrico, to pristojnost in pravica teh družbeno- 
političnih skupnosti, ki so imele tudi iz tega naslova določen dohodek. Vendar 
ne mislim pri tem zgolj na fiskalno stališče. Iz praktičnih primerov bi rad 
povedal, zakaj se strinjam s predlogom gorenjskih občin in hkrati z zasedanjem 
delegatov občin in zakaj tudi podpiram sprejem tega zakona. 

Prvič se s tem zakonom v ničemer ne podražujejo zemljišča, ki so danes že 
v prometu, ker vse občine še vedno uporabljajo tozadevne sprejete odloke. 

Drugič. Ce sem prav informiran, omogoča temeljni zakon, ki ureja to 
materijo, občinam neposredno sprejetje svojih odlokov s tega področja. Tega 
pooblastila so se občine tudi v celoti posluževale. 

Tretja stvar je povsem načelne narave. Zakaj smo toliko proti različnim 
predpisom, ki uvajajo dohodke za občino? Takrat se vedno stvar zatakne in 
nikoli nimamo nekih posebnih bistvenih pripomb, kadar sprejemamo predpise, 
ki omogočajo dohodke širšim družbeno-političnim skupnostim. 

Na to zadnje vprašanje bi rad dobil odgovor sekretariata za finance 
oziroma izvršnega sveta. Hvala. 
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Predsednik Miran Goslar: Izvoli, tovariš Marjan Dolenc. 

Marjan Dolenc: Prav gotovo ni bil naš namen, da posegamo v 
pravice in fiskalna sredstva, ki sodijo v pristojnost občine. Vendar smo 
smatrali, da to področje ni samo občinskega pomena. Menimo namreč, da. je 
treba tudi področje blagovnega prometa spraviti v normalne okvire kot se to 
dogaja na drugih področjih blagovnega prometa. 

Vemo, da na tem področju obstoja prav gotovo specifičen problem za- 
jemanja rente, vendar mislimo, da so bile dosedanje stopnje absolutno previsoke. 
Naš namen torej ni bil, da to pravico odvzamemo občinam in da smo proti 
temu, da je to dohodek občinskih skupščin. Smo za to, da tu dosežemo kolikor- 
toliko normalne pogoje. Menimo namreč, da sta gradbena parcela in stavba 
prav tako gospodarska dobrina, ki naj se v blagovnem obtoku pretaka in 
spreminja lastnika kot se spreminjajo druge dobrine. Analiza je pokazala, da 
dosedanje stopnje dosegajo izredno višino, tudi do 60 %. Da imamo na nekaterih 
območjih situacijo tako, da, denimo, v naseljih državljani ne pripravljajo spre- 
memb lastnine in ne dajejo podatkov o blagovnem prometu, je vzrok v tem, 
ker so te stopnje take, da jih občani, glede na svoje osebne dohodke in 
materialno stanje, ne prenesejo. S tem tudi stopajo v frontalno pozicijo proti 
našemu pravnemu sistemu. To, kar ni uspelo vsem prejšnjim režimom, smo 
uspeli z zelo napeto finančno zakonodajo, ko namreč skupine državljanov 
briskirajo naše predpise. S tem našim predlagom nismo odrekali nobeni občinski 
skupščini njene dohodke, vendar smo menili, da moramo postaviti neke limite 
in doseči situacijo, v kateri bo položaj po občinah podoben in da bodo obvez- 
nosti, ki izhajajo iz teh zakonov, tudi primerno zavarovane. Mislim, da obstoja 
narodnogospodarski interes, ki je tu kršen. Vzemimo stanje, ki dejansko pomeni 
zavoro za vsako normalno migracijo, ki je po vseh drugih deželah normalna in 
spoštovana, da nekdo zgradi hišo, ko menja delovno mesto, hišo proda in se 
odseli drugam. 

Mi take situaciie nismo mogli imeti, ker so bile te stopnje — kot rečeno, 
zelo visoke, zato je bila ta normalna migracija ovirana tudi s tega vidika. Torej, 
kar smo želeli doseči, je bilo pravzaprav samo to, da dosežemo situacijo, ki bo 
priznana od državljanov in da jo bodo tudi v redu izpolnjevali. Naš namen 
nikakor ni bil, da posegamo v pristojnosti in dohodke občin. Izračuni, ki so nam 
bili kot protipredlogi predloženi, so — po našem mnenju — napravljeni na 
napačnih predpostavkah, ker jemljejo enostavno stopnjo, ki so jo imeli in si 
s tem na tej osnovi zmanjšajo dohodke. Mislim, da so ti izračuni napačni tudi 
zaradi tega, ker ne upoštevajo, da bi ob nižjih stopnjah mnogo več zavezancev 
plačevalo svoje prispevke in da bi v masi dobile občinske skupščine najmanj 
toliko, če ne več sredstev. Tu gre pravzaprav za povsem navadno ekonomsko 
racionalnost. Mislim, da je v interesu nas vseh, da jo spoštujemo, ne glede na to, 
da so spremenjene določbe. Za hišo, ki je bila prej oproščena davka, naj se 
plača prispevek. Ugotavljamo namreč, da je stanovanjska gradnja dosegla že 
takšen obseg, ki omogoča določen promet in niso torej več upravičene oprostitve, 
ki so bile prej v veljavi. 

Skratka, prepričani smo, da naš predlog omogoča, da bomo na tem področju 
dosegli nekoliko normalnejšo ekonomsko situacijo in da bodo tudi dohodki, ki 
jih prevzamejo občine, večji. Hkrati bomo s tem predlogom dosegli tudi situacijo, 
da bodo naši občani zakone resnično spoštovali in tudi izvajali. Hvala lepa! 
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Predsednik Miran Goslar: Jože Deberšek ima besedo. 

Jože Deberšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Podpiram predlog zbora delegatov. Rad bi samo dejal, da je bila morda malce 
nerodna motivacija že od začetka in sicer, da gre tu samo za dohodke občin. 
Vemo, da za ustvarjanje materialne osnove občinskih skupščin ni bilo nikoli 
dovolj zanimanja, čeprav je samouprava v občinskih skupščinah zelo razvita. 
Podpiram predlog z nekega drugega razloga: kadar jemljemo pristojnosti tej 
neposredni upravi, vedno najdemo gospodarsko korist in izrekamo nezaupnico 
občinski samoupravi. Ce je tako, potem ni treba, da imajo občinske skupščine 
50 ali 100 odbornikov, ki so ne samo intelektualci, marveč tudi neposredni 
proizvajalci, ki manj barantajo z nepremičninami kot kdorkoli drug. 

Vedno se bojimo izraza nezaupnica. Zakaj potem danes še v tem zakonu 
določamo, da je občinska skupščina dolžna dati najmanj toliko kot lani, 
povečano še za odstotek. Vse torej predpisujemo. Republiška skupščina in mi 
kot poslanci te skupščine se moramo zavedati in vedeti moramo tudi to, da tudi 
v občinskih skupščinah obstaja samouprava, ki je neposredno voljena in tudi 
neposredno odgovarja občanom. 

Prejšnji teden sem obiskal vse zbore volivcev in odgovarjal občanom na 
njihova vprašanja. Mislim, da se moramo zavedati tega dejstva in da ne 
moremo vselej iskati vzroke samo takrat, kadar prizadenemo neposredno samo- 
upravo. Nihče ni v razpravi, tudi tovariš Dolenc ne, povedal, katere so bile 
tiste negativne lastnosti. Govori o skupini državljanov. Tisti, ki hoče plačati, 
bo izigral tudi to. Takih je mnogo. Mislim, da je naša naloga te poiskati, ne 
glede na to, kakšen odstotek davka bomo določili za nepremičnine. Nekateri 
bodo skušali vselej izigrati, kar pa ne more biti naš smoter, zato moramo te 
poiskati. 

Podpiram torej mnenje zbora delegatov in mislim, da lahko povsem za- 
upamo občinskim skupščinam, da se bodo stvari uredile na racionalni osnovi 
in da ne bodo gledale samo s stališča dohodka. Če bi občinske skupščine doslej 
vselej gledale samo s stališča dohodka, potem ne bi že dajale olajšav kmetom- 
borcem in še drugim. Vse te olajšave so najprej predpisale občinske skupščine, 
šele nato smo jih sprejeli v republiških predpisih. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo? Želi besedo predstavnik zakono- 
dajno-pravne komisije? Besedo ima tovariš dr. Branko Furlan. Prosim. 

Dr. Branko Furlan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Zakonodajno-pravna komisija ni obravnavala tega predloga, ker ga ni 
pravočasno prejela. Vendar smo v predhodni obravnavi, ker smo vedeli, da bo 
ta predlog na dnevnem redu zasedanja delegatov občin, obravnavali ta predlog 
le načelno. Ugotovili smo, da pri tem ne gre za neskladnost ali skladnost, 
marveč za davčno politiko. Zato smatram, da lahko tolmačim mnenje članov 
komisije, da le-ta k temu predlogu ne bi imela pripomb. Takšno mnenje sem 
dobil tudi danes od prisotnih članov komisije, s katerimi sem razpravljal o tem 
vprašanju. Tovariš predsednik, vendar imate pravico po poslovniku zahtevati, 
da se zakonodajno-pravna komisija sestane in pove svoje uradno mnenje. 

Predsednik Miran Goslar: Mislim, da ni potrebno! Se kdo želi be- 
sedo? Če ne, prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj dvigne 
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roko. (42 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (7 poslancev dvigne roko.) Se je 
kdo vzdržal? (6 poslancev dvigne roko.) Ugotavljam, da je predlog zakona z 
večino glasov sprejet. 

Prekinjam sejo, ki jo bomo nadaljevali ob 13.40. 

(Seja je bila prekinjena ob 13. uri in se je nadaljevala ob 13.45.) 

Predsednik Miran Goslar: Prehajamo na 6. točko dnevnega 
reda, to je na predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi 
in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks. 

Predlagatelj je izvršni svet. Odbor za finance in proračun in zakonodajno- 
pravna komisija sta obravnavala predlog zakona ir\ dala pismeni poročili. 
Mnenja, stališča in predloge delegatov občin ste dobili danes na klop. Kdo želi 
razpravljati? Janez Verbič! 

Janez Verbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Imam pripombo k 6. členu predloga zakona v zvezi z davkom na dediščine. 

Mnenja sem, da bi moral biti prispevek iz tega naslova za kmetijske 
proizvajalce nižji. Znano je, da so za napredek kmetij najbolj zainteresirani 
mlajši kmetje, ki posestvo prevzamejo. Vsaka preusmeritev gospodarstva je 
povezana z velikimi stroški, ki jih mladi gospodarji tudi ob pomoči družbe 
težko zmorejo, zlasti še zaradi finančnih bremen ob prevzemu in neustreznega 
dednega zakona. Glede na to predlagam, da se v bodočih zakonih to upošteva in 
stopnja davka ob prevzemu kmetije iz ožjega sorodstvenega razmerja ustrezno 
zmanjša ali odpravi. K zakonu ne dajem amandmaja, ker smatram, da je 
potrebna podrobnejša proučitev, katere nepremičnine naj bi bile oproščene 
davka in kdo naj bo oprostitve ali zmanjšanja davka upravičen. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Rado Pušenjak, prosim! Tovariš Pušenjak, 
samo trenutek prosim. Opravičujem se tovarišem poslancem, ker sem prej 
rekel, da bomo po odmoru šli na poslanska vprašanja. Žal sem opozorjen, da 
moramo zaradi zasedanja enotnega zbora pohiteti z vsemi predpisi, ki zadevajo 
proračun. To se pravi, ko bomo te končali, bomo šli na poslanska vprašanja. 

Rado Pušenjak: Smatram, da sta predloga za povišanje neobdav- 
čenega dela osebnega dohodka na 25 000 din in za znižanje stopnje prispevka za 
1/3 povsem antistabilizacijska. Ce upoštevamo letošnji dvig osebnih dohodkov, 
stopnjo dviga proizvodnje, stopnjo inflacije, in prizadevanja naših najvišjih 
političnih forumov v zadnjem času, bi se, po mojem mnenju, lahko zvišal 
neobdavčeni del osebnega dohodka le za 15%>, to je za 3000 din, na 23 000 din, 
ne pa za 25 "Vo to je od 20 000 na 25 000 din. Poleg tega bi morala ostati 
lestvica nespremenjena. 

V dveh mesecih, to je v oktobru in novembru, so se povečali osebni 
dohodki za 9 oziroma 12%. Sprejem predloga predlagatelja bi zato pomenil 
nagraditev tistih kolektivov, ki jim še sedaj ni mar politika političnih in drugih 
organov o nagrajevanju. 2e dosedanja obdavčitev skupnega dohodka občanov 
je bila le simbolična, saj znaša letošnja zadolžitev z zaostanki vred le 23 000 000 
din. To je le približno 1 "/o od skupnih dohodkov zavezancev prijav. Ce bi 
sprejeli predlog, bi morale davčne uprave celo vračati del v letošnjem letu 
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plačanih akontacij. Sprejem predloga bi pomenilo — nadalje — odstopanje od 
načela, naj plačujejo družbi več tisti delavci, ki imajo večje dohodke. To bi 
povzročilo davčnim upravam velike težave pri nastopanju tudi proti občanom, 
ki neopravičeno bogatijo. Nevzdržno bi bilo zmanjšati obveznosti velikih dohod- 
karjev, dokler ne poravnamo npr. krivic, ki jih povzročajo delavcem z nizkim 
osebnim dohodkom naši predpisi o cenzusih glede osebnih dohodkov in ka- 
tastrskega dohodka in dokler ne bodo uvedene realne stanarine, revalorizirane 
anuitete za stara stanovanjska posojila in dokler ne bo napravljen red na 
področju materialnih izdatkov in uveden davek na družinski dohodek. Vse to 
namreč prispeva k večanju socialnih razlik. 

Samo ena primerjava. Ce bi sprejeli predlog izvršnega sveta, bi imela 
štiri članska družina, če sta v službi mož in žena, letno skupaj neobdavčenega 
dohodka 60 000 dinarjev. Petčlanska družina, v kateri je zaposlen en član 
družine in ima letnega dohodka približno 10 000 dinarjev pa ne bo dobila 
otroških doklad, ker pač mora živeti ta družina v tako imenovanem skupnem 
gospodinjstvu s starši, ki slučajno posedujejo nekaj zemlje. Takšnih nesoraz- 
merij in primerov je nešteto. 

Družine z zmernimi dohodki, ki morajo potrošiti svoja sredstva v domačih 
trgovinah, plačujejo vsako leto glede na porast cen večji prometni davek. Na 
drugi strani pa se bo letos vložilo na hranilne knjižice in odneslo denarja iz 
Slovenije v sosednje države približno 150 milijard S dinarjev. Od teh sredstev 
pa proračun oziroma skladi ne dobivajo nobenega maloprodajnega davka. 
Lastniki te vsote so pretežno občani, katere bi s predlogom zakona še bolj 
razbremenili. 

Predlagam torej, da se neobdavčeni del dohodka zviša le na 23 000 dinarjev, 
lestvica obremenitve pa ostane nespremenjena. Povečani dohodek občin naj se 
porabi za odpravo slovenske sramote, ki se odraža v izredno nizkih podporah 
ljudem, ki nimajo nobenih dohodkov. O tem je obširno seznanil slovensko 
javnost mariborski »Večer«, podatke pa ima tudi sekretariat za zdravstvo in 
socialno politiko. 

Nujno je bilo treba izenačiti tudi pravice delavcev-vrtičkarjev glede otro- 
ških doklad in denarnega nadomestila za brezposelnost itd. s pravicami drugih 
delavcev. Hvala! 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš Cene Matičič. 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Do- 
volite, da v dveh besedah podam pomisleke k 5. členu in predlagam s tem v 
zvezi nekoliko drugačno lestvico za obdavčenje skupnega dohodka. 

Strinjam se, da se neobdavčeni del skupnega dohodka dvigne na 25 000 
dinarjev. Čeprav je kazno trditi, da poskuša predložena lestvica iti vštric s 
politiko do osebnih dohodkov, ki jo v tem domu zastopam, si dovoljujem pri- 
pomniti, da je politika v tej lestvici še vedno preveč proporcionalna. To pomeni, 
da še vedno dokaj premočno obremenjuje kategorijo delavcev, ki zasluži od 
0 do 25 000 dinarjev nad bazo in dokaz prešibke kategorije nad to mejo. Kako 
naj torej stimuliramo proizvajalce, ki zaslužijo od 2000 do 4000 dinarjev me- 
sečno osebnega dohodka? V tej kategoriji je namreč mahoma velika večina 
visoko kvalificiranih delavcev in strokovnjakov, za katere nikakor ne želimo, 
da bi nam ušli v Nemčijo in prav tako dokajšnje število tistih začasnih eko- 
nomskih emigrantov, za katere se prizadevamo, da bi se vrnili. Potem je seveda 
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na dlani, da moramo obdavčenje te kategorije nekoliko bolj stimulativno urediti. 
Da bi bil čimkrajši, bom predstavil obstoječo in predlagano lestvico bolj nazorno, 
kot je ta razvidna iz predloga zakona. Predstavil jo bom v lestvici, ki nam pove, 
kolikšen delež od osebnega dohodka nad 25 000 dinarjev delavcu po odbitku 
tega davka še ostane. Ta tabela je razdeljena v tri dele. Na prvem je kategorija 
osebnih dohodkov do 25 000 dinarjev, v drugem od 25 000 do 65 000 dinarjev in 
v tretjem od 65 000 do 120 000 dinarjev dodatnega dohodka. Obe krivulji, ki jih 
bom pokazal, prikazujeta tisti odstotek, ki delavcu po odbitku davka še ostane. 
Crna je predlagana v zakonu, rdeča pa je tista, ki jo predlagam jaz. 

Za prvo kategorijo, to je od sem do sem, predlagam milejše obdavčenje in 
sicer tako, da bi delavcu, ki zasluži 25 000 dinarjev dodatno, namesto 95 '%> kot 
je v predlogu, ostalo 97 °/o od njegovega zaslužka. 

V drugi in tretji kategoriji, to je ta od 25 000 do 65 000 in tretja od 
65 000 do 120 000, se razlike med obema lestvicama večajo, in sicer tako, da bi v 
končni kategoriji 120 000 dinarjev ali 10 000 dinarjev dohodka mesečno — pa še 
tistih osnovnih 25 000 dinarjev zraven — to je v resnici potem mesečna plača 
12 500 dinarjev, namesto 62 %, kar bi delavcu ostalo, kot je tu predvideno, 
ostalo po mojem predlogu samo 57!°/o. 

Dovoljujem si tudi omeniti, da je obdavčenje teh kategorij v državah 
blagostanja, se pravi v tistih državah, ki so kapitalistične in ki proklamirajo 
neomejeno prilaščanje presežne vrednosti, dokaj ostrejše. Zaradi tega to novo 
lestvico tudi predlagam. 

Ce bi se izkazalo, da se zaradi tega znižajo dohodki občin, se strinjam, 
da se ta krivulja potegne do 35 000 dinarjev, tako kot je predlagana, v drugem 
delu pa tako kot jo jaz predlagam. V tem primeru bi se potem naredila 
interpolacija med 30 000 in 40 000 dinarjev, in sicer tako, da bi se lestvica do 
30 000 dinarjev glasila kot je predložena v zakonu, od 30 000 do 35 000 pa bi se 
glasila: 1650 plus 19 °/o od presežka nad 30 000. 

In naslednja interpolacija: od 35 do 40 000, 2600 plus 20'%» od presežka 
nad 35 000, nato pride pa tisti del lestvice, ki ga jaz predlagam. Torej predlagam 
najprej prvo lestvico, če pa se izkaže, da bi bil finančni primanjkljaj za občinske 
skupščine prevelik, pa predlagam kompromisno lestvico, po kateri bi občinske 
skupščine dobile še nekoliko več sredstev. Hvala lepa za prijaznost. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Mirko Zlender. 

Mirko Zlender: Tovariši in tovarišice! Ne bi rad zavlačeval, vendar 
smatram za potrebno, da dam amandma, ki se deloma ujema z amandmajem 
tovariša Pušenjaka. 

Davek zasleduje poleg ekonomske funkcije tudi socialno funkcijo. Ko sem 
bral ta predlog zakona, se mi je postavilo vprašanje, ali je socialna poanta pri 
5. členu tudi dejansko upoštevana, če je, ali ni preveč. 

Podpiram določilo 4. člena, da se zviša davčna osnova od 2 milijonov na 
2,5 milijona zaradi gibanja osebnih dohodkov in spričo indeksa porasta osebnih 
dohodkov. Najbrž je ta številka primerna. Sem pa mnenja, da bi bilo treba 5. 
člen črtati in obdržati staro lestvico. 

Ne vidim nobenega razloga, da bi danes poskušali na kakršenkoli način 
izračunavati ekonomske efekte spremenjene lestvice. Mislim, da je z ekonom- 
skega gledišča stara lestvica ustrezna. Naj jo ilustriram samo z enim podatkom: 
Ce bo nekdo v letu 1970 zaslužil 3 milijone bruto, bo glede na povečano davčno 



22. seja 125 

osnovo na 2,5 milijona, plačal davka od 500 000 starih dinarjev, po sedanjem 
predpisu 150 dinarjev davka, po predlogu izvršnega sveta 100 dinarjev, po 
predlogu tovariša Matičiča pa 50. Ce nekdo zasluži 5 milijonov bruto osebnega 
dohodka na leto, ob upoštevanju 2,5 milijona odbitne postavke, plača po starem 
predpisu 1700 dinarjev davka, po predlogu izvršnega sveta 1150 dinarjev, po 
predlogu tovariša Matičiča pa 750 dinarjev. 

Glede na to menim, da ni razloga za zmanjševanje davčne osnove oziroma 
prispevne lestvice, zlasti pa ne ekonomskega razloga. 

Konkretno se moj amandma glasi, da se 5. člen črta. 

Predsednik Miran Goslar: Naprej, želi še kdo razpravljati? (Ne.) 
Ce nihče več, lahko glasujemo. Najprej o amandmaju zakonodajno-pravne 
komisije. Gre za enak amandma, kot je bil pri prejšnjem zakonu. Lahko 
glasujemo? (Da.) Kdor je za amandma zakonodajno-pravne komisije k 7. členu, 
naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Amandma zakonodajno-pravne komisije je sprejet. 
Sledi amandma tovariša Pušenjaka k 4. členu, da se znesek 20 000 dinarjev 

nadomesti z zneskom 23 000 dinarjev, ne pa 25 000 kot predlaga izvršni svet. 
Je jasno, za kaj glasujemo? (Da.) Kdor je za amandma poslanca Rada Pu- 
šenjaka, naj glasuje. (3 poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Večina poslancev.) 
Se je kdo vzdržal? (2 poslanca.) 

Sedaj smo pri 5. členu. Tu imamo v bistvu dva amandmaja: amandma 
tovariša Matičiča, in amandma tovariša Žlendra in Pušenjaka, v katerem oba 
predlagata, da ostane lestvica takšna, kot je bila doslej. 

Glasovali bomo najprej o predlogu tovariša Matičiča, ker se mi dozdeva, 
da je najbolj sporen in je prav, da o njem najprej glasujemo. Kdor je za 
amandma Ceneta Matičiča, naj dvigne roko. (En poslanec dvigne roko.) Je kdo 
proti? (Večina poslancev.) Se je kdo vzdržal? (8 poslancev.) 

Amandma ni sprejet. 
Prosim, da variantni predlog še enkrat obrazložiš. 

Cene Matičič: Moj variantni predlog je naslednji: Od nič pa do 
35 000 dinarjev naj bi se lestvica glasila tako, kot jo je predlagal izvršni svet. 
Od 35 000 dinarjev do 120 000 pa naj bi se lestvica glasila tako, kot sem jo 
predlagal v svojem prejšnjem predlogu. To pomeni, da je kategorija od 35 000 
dinarjev naprej močneje obdavčena, kot pa predlaga izvršni svet,- kategorija 
od nič pa do 35 000 pa tako kot predlaga izvršni svet. 

Predsednik Miran Goslar: Je jasno? Kdor je za, naj prosim dvigne 
roko. (16 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (30 poslancev.) Se je kdo 
vzdržal? (15 poslancev.) Tudi ta amandma ni sprejet. 

Sledi amandma tovariša Zlendra in Pušenjaka, da se 5. člen črta. To se 
pravi, da ostane sedanja lestvica, to je taka, kot je sedaj predpisana. Kdor je za 
ta amandma, naj prosim dvigne roko. (28 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? 
(24 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (11 poslancev.) 

Tudi ta amandma ni dobil potrebne večine, vendar znatno več glasov kot 
prejšnji. Drugih amandmajev ni. 
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Prehajamo na glasovanje o zakonu v celoti. Kdor je za predlog zakona, naj 
dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (9 poslancev. ) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks z večino glasov 
sprejet. 

7. točka dnevnega reda je predlog zakona o spremembi zakona 
o stopnji republiškega prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja 
za izobraževanje in o delu republiškega davka od prometa blaga na drobno, 
ki se steka med sredstva za izobraževanje. 

Predlagatelj je izvršni svet, odbor za finance in proračun, odbor za prosveto 
in kulturo in zakonodajno-pravna komisija so dali pismena poročila. 

Potem imamo tu še mnenja delegatov občin in mnenje skupine poslancev 
prosvetno-kulturnega zbora. 

Predstavnik izobraževalne skupnosti je bil vabljen k razpravi. Besedo ima 
tovariš Slavko Grčar, predstavnik izobraževalne skupnosti Slovenije. 

Slavko Grčar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Oglašam se k besedi v imenu izobraževalne skupnosti SR Slovenije, ne zaradi 
tega, ker bi v tej fazi razprav o stopnjah in o bilancah menil, da je mogoče 
doseči kakšne pozitivne spremembe v korist vzgoje in izobraževanja, pač pa 
zato, da tudi v tej fazi ponovno ugotovimo nekatera dejstva, ki jih seveda 
moramo imeti pred očmi, ne samo pri odločanju, ampak tudi pri izvajanju teh 
odločitev v letu 1971. * 

Predlagane stopnje, kot vam je znano, zagotavljajo republiški izobraževalni 
skupnosti za financiranje srednjega šolstva, višjega in visokega šolstva, za do- 
polnjevanje občin in za druge obveznosti republike na področju vzgoje in 
izobraževanja 682 milijonov dinarjev, kar je za 15 °/o manj kot znaša zahtevek 
republiške izobraževalne skupnosti. 

Vam je, tovarišice in tovariši poslanci, znano, da je republiška izobraže- 
valna skupnost pravočasno predložila izračune sredstev, ki bi bila nujno po- 
trebna za normalno opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v letu 1971. 
V tej skupščini se pravi v republiškem zboru, v enotnem zboru delovnih skup- 
nosti, posameznih odborih itd. je bilo ob vseh teh bilancah izrečenih dovolj 
misli, navedenih dovolj argumentov, ugotovitev itd., kar vsega sedaj ob tej 
priložnosti ne bi ponavljal. Republiška izobraževalna skupnost je jasno pove- 
dala, da s 700 milijoni, kolikor jih je predvideval prvi izračun izvršnega sveta, 
ne more pokriti vseh obveznosti, ki jih nalagajo predpisi. Decidirano je tudi 
opozorila na posledice, ki bi nastale, če se sredstva ne povečajo. Predlog, ki je 
danes pred vami, še znižuje ta sredstva, kot rečeno, na 682 milijonov dinarjev. 
Poslanci prosvetno-kulturnega zbora so v gradivu, ki ga imamo sedaj pred nami, 
ponovno povzeli nekatere od ugotovitev, kaj te odločitve o teh sredstvih po- 
menijo. Med drugim pomenijo, da ni sredstev za nove oddelke na srednjih 
šolah, da ni sredstev za povečanje števila študentov na visokošolskih zavodih, 
da ni sredstev za kakršnokoli novo investicijo itd., da ne zavlačujem in ne 
ponavljam. 

S temi sredstvi se zagotavlja približno 16 do 18% povečanje osebnih do- 
hodkov prosvetnih delavcev, kar na prvi pogled morda izzveni kot mnogo. 
Vendar, če upoštevamo, da so se osebni dohodki v Sloveniji v 10 mesecih letos 
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poprečno povečali za 19% in da je moč pričakovati, da bo končno letno pove- 
čanje še večje, računa se že za 20'%, potem teh 16 do 18%, kolikor bi jih mogli 
povišati na področju vzgoje in izobraževanja, seveda ne zagotavlja tega, ker 
bo na drugih področjih letos doseženo. Razen tega je pri teh odstotkih treba 
imeti pred očmi izhodišča za povečanje. Tovarišicam in tovarišem poslancem 
je prav gotovo znano, da normativi za leto 1970 za osebne dohodke v srednjem 
in osnovnem šolstvu znašajo za visoko izobrazbo 1900 dinarjev, za višjo izo- 
brazbo 1600 dinarjev in za srednjo izobrazbo 1300 dinarjev. Povečanje za 16 do 
18 % je potemtakem, če ga bomo mogli uresničiti, sicer korak naprej, vendarle 
sami lahko preračunate, da s tem še vedno povzročamo precejšnje zaostajanje 
osebnih dohodkov v šolstvu za osebnimi dohodki na drugih področjih združe- 
nega dela. 

Prav tako s temi sredstvi lahko zagotovimo komaj 15% povečanje material- 
nih stroškov, čeprav smo seveda v prvotnem izračunu predvidevali 30 %, 15% 
povišanje materialnih stroškov pa pomeni komaj pokritje najnujnejših podra- 
žitev in seveda ne more biti pri tem govora o kakršnikoli modernizaciji, ki 
pa je v našem šolstvu še kako nujno potrebna. 

Republiška izobraževalna skupnost bo storila vse, kar je v njenih močeh, 
da bi stabilizacijski program tudi na tem področju kar najbolj prišel do izraza, 
vendar je v svojih ukrepih omejena, ker je znaten del pristojnosti še vedno 
na drugih organih in organizacijah v republiki. Razen tega pa je seveda jasno, 
da bo treba nujno sprejeti nekatere ukrepe, ki bodo drastično posegli v inte- 
rese občanov naše republike, če bomo hoteli zagotoviti na področju vzgoje in 
izobraževanja tak standard kot ga občani pričakujejo. 

Te ugotovitve, torej da s temi sredstvi ne bo mogoče storiti vsega, kar bi 
bilo nujno, se nam je bilo zdelo potrebno povedati tudi v tej zaključni fazi 
razprav o sredstvih za vzgojo in izobraževanje, da ne bi morda kdo živel v 
zmotnem prepričanju, da je ta vsota sedaj tolikšna, da zagotavlja pokritje 
osnovnih potreb tega področja. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima Tone Remc. 

Tone Remc: Tovarišice in tovariši poslanci! Dejstvo, da se prispevek 
za izobraževanje v Sloveniji povečuje relativno v večjem obsegu, to je za 21 %, 
kot za nekatera druga področja, dokazuje, da izvršni svet vztraja na deklarirani 
in v skupščini sprejeti politiki, hitrejšega razvoja izobraževalne sfere in sana- 
cije tega področja. 

Mislim, da bi bilo potrebno mnogo bolj precizno in kompleksno ob drugi 
priložnosti analizirati uresničevanje sanacijskega programa in to analizo pred- 
ložiti skupščini. Ocena, ki je v ekspozeju na 18. in 19. strani, se mi zdi v tem 
smislu presplošna. Tako kot sem v prvi diskusiji, tudi sedaj vztrajam na pre- 
cizni analizi, do kod smo na tem področju prišli, katere etapne cilje si zastav- 
ljamo danes in iz kakšnih virov bomo sredstva za uresničitev teh ciljev črpali. 
Drugo, ugotavljam, da je tudi v letošnjem letu ostal sistem financiranja izobra- 
ževanja in vzgoje nespremenjen. Povečuje se sicer prispevek od 18 na 21 %». 
Mislim, da bi bilo potrebno dobiti odgovor, zakaj ne izkoriščamo možnosti, 
ki naj jo daje zvezni zakon za uvedbo prispevka na investicije, ki bi se porabil 
za financiranje strokovnega šolstva. S tem bi bolj povezali gospodarstvo in 
šolstvo prek posebnih izobraževalnih skupnosti ali drugih oblik. Mislim, da 
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je to perspektiva. Zvezni skupščini je bil osnutek tega zakona predložen. Ne 
vem za njegovo usodo, predlagam pa, da se v tej smeri iščejo tudi naše rešitve. 

Prav tako je treba pogumneje pristopiti k ustanavljanju posebnih izobra- 
ževalnih skupnosti za strokovno šolstvo. Te bodo odprle možnost, da prosta 
sredstva gospodarstva namensko usmerjamo v tiste sfere izobraževanja, ki so 
danes in v prihodnje za republiko bistvena. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo? Ce ne, glasujemo o zakonu. Opro- 
stite. Cene Matičič ima besedo. 

t 
Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 

Kot poročevalec odbora za prosveto in kulturo smatram za svojo dolžnost, da 
vas opozorim na naslednje: 

1. Področje izobraževanja in vzgoje je bilo dolga leta zanemarjeno in je 
njegov delež v nacionalnem dohodku naše dežele konstantno padal. To sfero 
smo na podlagi posebnega stabilizacijskega programa v preteklih letih vsaj 
delno ponovno usposobili in to tako, da se je delež te sfere v družbenem pro- 
duktu v letu 1970 povzpel na 5,56 t0/o. 

2. Upoštevaje predvideno realno rast družbenega produkta v letu 1971 
in predvideno vrednost sredstev za to sfero za leto 1971, revalorizirano na leto 
1970, moram ugotoviti, da bo delež izobraževanja in vzgoje v družbenem pro- 
duktu deleža ponovno zdrsnil navzdol in pristal na stopnji 5,25 fl/o. 

3. Podobna je slika s sredstvi, ki jih po predlogu tega zakona namenjamo 
republiški izobraževalni skupnosti. Republiška izobraževalna skupnost nas v 
posebni informaciji seznanja, da bo mogla s sredstvi v višini 70,2 mlrd. zagoto- 
viti le tak obseg izobraževanja, kot je bil v letu 1970. Ta njen zahtevek je bil 
za 3'% večji, kot ji s tem zakonom zagotavljamo sredstev. Ob tem nas prav 
tako opozarja, da odpade v tem primeru sleherna razširjena dejavnost, kar 
pa v procesu izobraževanja sploh ni mogoče. 

Dovoljujem si torej predlagati, da nam predstavnik republiške izobraže- 
valne skupnosti jasno predoči, kakšne posledice prinaša takšna odločitev, ki jo 
danes sprejemamo in ali je te posledice ob skrajni racionalizaciji in mobilizaciji 
notranjih rezerv sploh moč paralizirati? Naj vas, tovariši poslanci, opozorim, 
da nas indeksi, ki so tu navedeni, ne smejo motiti. Ta sfera je namreč startala 
z izredno nizke baze. 

Ta sfera potrebuje vsako leto toliko in toliko novih učiteljev, novih pro- 
fesorjev, novih pedagogov, novih dodatnih učilnic in prostorov in zato tudi 
več materialnih sredstev. Ta sfera dobiva povsod po svetu vedno večji in večji 
pomen. V marsikateri državi je namreč njen delež že dosegel stopnjo, ki jo te 
dežele dajejo za obrambo dežel. In nazadnje, ta sfera ni splošna potrošnja, pač 
pa daljnoročna investicija. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo? France Hočevar ima besedo, 
prosim. 

Dr. France Hočevar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Samo nekaj besed bi rekel. V ekspozeju sem povedal, da se je izvršni 
svet zelo trudil, da bi izobraževanju ob vseh naporih za stabilizacijo gospodar- 
stva tudi v naslednjem letu zagotovili precejšnje povečanje sredstev. O tem, 
kakšni bodo efekti in posledice teh sredstev v prihodnjem letu, seveda ne more 
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dati izjave izvršni svet, marveč republiška izobraževalna skupnost. Zaradi tega 
izvršni svet v svojem ekspozeju ni mogel obdelati teh vprašanj. 

Mislim, da ta dom in izvršni svet ne moreta sprejeti na znanje izjave 
predstavnika republiške izobraževalne skupnosti, pa tudi ne diskutantov, da v 
teh sredstvih ni sredstev za razširjeno reprodukcijo v izobraževanju. 

To se pravi, da ni sredstev za nove oddelke, sredstev za nove študente itd. 
Ali so pokrita ali niso pokrita, to bi morala republiška izobraževalna skupnost 
šele ugotovili, ko bo na podlagi sredstev, o katerih sedaj odločamo, oblikovala 
svojo politiko. In sem prepričan, da se to ne bo smelo zgoditi v nobenem pri- 
meru, da ne bi bila v tem globalu tudi sredstva za razširjeno reprodukcijo. 
Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala. Slavko Grčar, prosim! 

Slavko Grčar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Republiška izobraževalna skupnost se je — da tako rečem — že preračunala. 
Ponovno izjavljam, da s temi sredstvi ni mogoča nobena nova dejavnost in no- 
bena nova investicija. Z milijardo dvesto milijonov S dinarjev bo treba porav- 
nati obveznosti iz letošnjega leta in iz preteklih let. Ce naj zagotovimo sredstva 
za nove oddelke, moramo zmanjšati sredstva za osebne dohodke. S tem se pa 
izobraževalna skupnost ne strinja zato, ker ne želi, da bi se v naše šolstvo 
ponovno vrnili časi izpred sanacije, ko so prosvetni delavci razpravljali več 
o svojem materialnem položaju kot pa o problemih vzgoje in izobraževanja. 

Na vprašanje tovariša Ceneta Matičiča bi lahko podrobno navajal vsa sta- 
lišča, ki so jih poslanci republiške skupščine dobili od izobraževalne skupnosti, 
med drugim tudi na skupna stališča skupščine izobraževalne skupnosti in pred- 
sedstva republiškega odbora sindikata delavcev družbenih dejavnosti Slove- 
nije, kjer so prav tako navedeni vsi poglavitni problemi. 

Moram povedati, da se je republiška izobraževalna skupnost takoj, ko je 
dobila ta izračun, potrudila najti še kakšno notranjo rezervo. Vendar računi 
ne dovoljujejo bolj optimistične napovedi kot je bila v teh dokumentih sporo- 
čena. Sredstva za nove potrebe je moč zagotoviti samo z zmanjšanjem osebnih 
dohodkov, na kar pa, kot rečeno, republiška izobraževalna skupnost ne more 
pristati. 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo ? Riko Jerman! 

Riko Jerman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ker 
naš sekretariat za izvršni svet in druge organe pripravlja globalne račune, 
mislim, da je moja dolžnost, da na tem forumu pojasnim, kako in kolikšna 
sredstva zagotavlja predloženi dokument. 

Predvsem bi vas želel, tovariši poslanci, opozoriti na to, da so bila sredstva 
za izobraževanje v letu 1970 precej povečana zlasti za uskladitev osebnih do- 
hodkov, kot je to skupščina sprejela v sanacijskem programu. 

V sredstvih, ki so določena za leto 1971, so upoštevana tudi sredstva, ki 
smo jih lani odmerili za razširjeno dejavnost izobraževanja. Nadalje so v teh 
sredstvih upoštevana sredstva za investicije v osnovnem šolstvu, ki so lani 
znašale približno 15 milijonov dinarjev, in dopolnilna sredstva za občine v višini 
110 milijonov dinarjev. Vsa ta sredstva skupaj, tovariši, so povečana skupaj 
za 21 %>. 

9 
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Seveda, ali se bo vsaka od navedenih postavk povečala za 21 %>, je samo 
teoretična računska možnost. Prisotnost republiške izobraževalne skupnosti, 
njene odgovornosti in njene pravice pa so v tem, da najde v okviru tega globala 
najboljše rešitve. Zato menim, da ni upravičena trditev, da bi sredstva za 
razširjeno dejavnost v šolstvu vplivala na osebne dohodke učiteljev. Res je 
to, da je mogoče za razširjeno dejavnost, ki jo je financirala republiška izobra- 
ževalna skupnost lani, zagotoviti za 21 °/o večja sredstva. Vse bilanciranje, ki 
izhaja iz tako oblikovanega globala, je samoupravna pravica in dolžnost skup- 
nosti. 

Oglasil sem se, ker mislim, da je prav, da vas spomnim, kaj je pravzaprav 
v vsej tejle prilogi in kaj ta razprava pomeni. Zavedam pa se, tovariši, in to 
kot državljan in kot odgovoren človek za določene račune v republiki, da so 
tako dodeljena sredstva za izobraževanje še vedno skromna in preskromna. 
Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) 

Glasujemo o zakonu. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Večina po- 
slancev dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (4 po- 
slanci.) Ugotavljam, da je predlog zakona o stopnji republiškega prispevka iz 
osebnega dohodka iz delovnega razmerja za izobraževanje in o delu repu- 
bliškega davka od prometa blaga na drobno z večino glasov sprejet. 

Prosim tovarišico podpredsednico, da dalje vodi sejo. 

Podpredsednik Lojzka Stropnik: Prehajamo na 8. točko dnev- 
nega reda, na predlog zakona o stopnjah prispevkov za otroško varstvo 
v letu 1971, ki ga je predložil izvršni svet. 

Predstavnik izvršnega sveta je tovarišica Zora Tomič. Prosim jo, da da 
obrazložitev. 

Zora Tomič: Spoštovano predsedstvo, spoštovane tovarišice in tovariši 
poslanci! Med mnogimi zakoni, s katerimi urejamo financiranje splošne po- 
trošnje v letu 1971, imajo posebno mesto tudi trije zakoni s področja otroškega 
varstva in sicer zakon o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1971, 
zakon o določitvi premoženjskega cenzusa kot pogoja za pravico do otroškega 
dodatka in višino otroškega dodatka v letu 1971 in zakon o denarni pomoči za 
opremo novorojenega otroka. Njihove značilnosti so, da z njimi zadržujemo 
dosedanji obseg neposredne družbene pomoči družini in to prek denarnih da- 
jatev zaposlenim z nižjimi osebnimi dohodki in večjim številom otrok ter na- 
daljujemo z že sprejeto politiko za razvijanje družbene baze za varstvo in 
vzgojo otrok. 

V razpravi o teh zakonih se je razvilo v naši republiki vzdušje, ki kaže 
na veliko pozornost pa tudi zaskrbljenost različnih dejavnikov zlasti v repu- 
bliki, da bi stabilizacija zavrla že tako skromen razvoj tega zanemarjenega 
področja. V razpravi o teh predpisih so bila načeta tudi druga pomembna 
vprašanja varstva in vzgoje otrok, ki jih ne kaže zanemariti, zlasti pa izražena 
nujnost, da se novelira zakoni o skupnostih otroškega varstva in o financiranju 
nekaterih oblik otroškega varstva v Sloveniji in se vanj vgradi dejanska samo- 
upravnost tega področja z vsemi instrumenti družbenega dogovarjanja, kakor 
tudi materija, ki jo sedaj iz leta v leto urejamo s posebnimi predpisi. Še po- 
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sebej se kaže potreba, da uredimo nekatere materialne relacije med vrednote- 
njem različnih dohodkov, valorizacijo cenzusov in denarnih dajatev ter službo 
otroškega dodatka. Za to je že zbrano gradivo in pripombe in izdelane potrebne 
analize. Sedaj, ko sprejemamo finančne instrumente, se nam ni zdel primeren 
čas, da vse to uredimo. Izvršni svet bo do 30. marca 1971 predložil skupščini 
predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnostih 
otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v Socia- 
listični republiki Sloveniji. Bolj nepričakovana je bila za nekatere dejavnike 
odločitev izvršnega sveta, da predlaga skupščini, naj sprejme za leto 1971 samo 
tolikšno stopnjo iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja in do kmetov iz- 
plačanih pokojnin ter invalidnin, da bodo z njo pokrite obveznosti republiške 
skupnosti otroškega varstva za denarne dajatve in za pomoč nezadostno razvitim 
območjem pri razvijanju neposrednega otroškega varstva. Stopnja, kot veste, 
naj bi po predlogu znašala 1,2. Vsi, ki so oblikovali našo dosedanjo politiko na 
tem področju, dobro vedo, da že od sprejetja zakona dalje gradimo razvoj te 
dejavnosti na občini in ob stalnem viru, ki smo ga za to področje pridobili. 
Občina je postala ne le osnovni nosilec skrbi za razvoj otroškega varstva, tem- 
več tudi okvir, v katerem občani zadovoljujejo svoje potrebe, mobilizirajo, zbi- 
rajo sile in materialna .sredstva za uresničevanje sprejetih programov, se 
skratka zavestno odločajo za varstvo in vzgojo otrok. 

Ce bi republika še nadalje predpisovala občinam, koliko prispevka lahko 
zberejo za razvoj dnevnega varstva otrok, bi to bil anahronizem, oziroma neza- 
upanje. Za zdaj je ta instrument prepuščen občinam, seveda v okviru 0,45 od 
pokojnin, za zbiranje denarja od kmetov in samostojnih obrtnikov ter drugih 
poklicev pa občinam daje možnost o otroškem varstvu. Kako bodo občine od- 
ločale o prenesenih sredstvih, danes nimamo popolnih zagotovil. Lahko le pro- 
gnoziramo, več ali manj ugibamo. Najbrž bo tako, kot je dejal eden izmed 
poslancev našega zbora, ne moremo imeti nezaupanja do 60 občin, do komunal- 
nega sistema, čeprav kakšna občina ne bo tako ravnala, kot bi mi želeli. 

Da pa bi se tudi to ne zgodilo, nas prepričuje aktivnost pomembnih druž- 
beno-političnih dejavnikov in njihova zaskrbljenost za to, da ohranimo otro- 
škemu varstvu vsa dosedanja materialna sredstva, kar želi seveda tudi pred- 
lagatelj tega zakona. 

Prav tako pa ne moremo mimo zavzetosti in odgovornosti različnih teles tega 
doma, ki so potrdila pravilnost te odločitve v tem kritičnem obdobju. Seveda pa 
je razprava odkrila tudi našo šibko točko. Ta je v tem, da mnoge občine niso 
na tem področju dovolj organizirane; manjkajo jim samoupravni subjekti, ki 
bi se ukvarjali s tem področjem kot svojo glavno nalogo in bi tako ob drugih 
samoupravnih subjektih iskali ne le pravilen odnos do področja otroškega var- 
stva, temveč tudi pravo mero za vrednotenje te dolgoročne investicije v 
človeka. 

Osnovna programska usmeritev razvoja otroškega varstva, ki ga je dala 
te dni v dvomesečno razpravo republiška skupnost otroškega varstva, je doka- 
zala, da je nadaljevanje te politike v naslednjem letu pravilno in skladno z na- 
šimi cilji. Če bo javna razprava potrdila to programsko orientacijo — in pre- 
pričani smo, da jo bo — se bodo morali dogovoriti vsi dejavniki v občinah 
in republiki, kako jo bodo tudi uresničili. 

Predlog zakona o določitvi premoženjskega cenzusa kot pogoja za pravico 
do otroškega dodatka in višino otroškega dodatka v letu 1971 ne urejuje ničesar 
na novo. V skladu z izhodišči, ki so bila že v tem domu potrjena, valoriziramo 
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cenzus za porast osebnih dohodkov v letu 1970 zato, da se nam ponovno ne bi 
tako rapidno zmanjšalo število upravičencev do otroškega dodatka in seveda 
tudi otrok, ki prejemajo dodatek. Čeprav Aam kljub taki valorizaciji število 
konstantno pada, so pa družbene obveznosti za neposredno otroško varstvo, 
pa naj bo to predšolska vzgoja, šolska prehrana, podaljšano bivanje v šoli ah 
pa mala šola, toliko večje in bi morah vlagati več denarja v razvoj teh oblik 
skrbi za otroka. 

Kljub temu ocenjujemo cenzus kot pomemben instrument, s katerim želimo 
pomagati vsaj deloma družinam z nizkimi osebnimi dohodki in več otrok, hkrati 
pa nam omogoča, da pridobimo vendarle del denarja za razvoj neposrednega 
otroškega varstva. Že dlje časa, pravzaprav od lanskega leta, ko smo razprav- 
ljali o teh instrumentih za tekoče leto, slišimo kritike na račun vrednotenja 
posameznih dohodkov, zlasti razmerja med osebnim dohodkom in dohodkom iz 
kmetijske dejavnosti in iz gozda. Izračuni so pokazali, da je enostavno vred- 
notenje dohodka iz delovnega razmerja, da pa je mnogo bolj zamotano, ko_ gre 
poleg tega še ža druge dohodke. Tu niso samo različna stališča, temveč tudi 
kazalci in argumenti. Zaradi tega sedaj ne predlagamo spremembe razmerij; 
to bomo po potrebi storili pri noveli zakona. 

V skladu z izhodišči predlagamo tudi valorizacijo otroškega dodatka od 
60 na 70 in od 80 na 95 dinarjev. Čeprav zneski niso veliki, so vendarle v 
družinskih proračunih pomembne postavke in so deležni usode kot vsi drugi 
družinski dohodki — otrok jih občuti le posredno. 

Na novo v okviru otroškega varstva urejamo pomoč za opremo novoroje- 
nega otroka, ki smo jo dosedaj poznali v okviru zdravstvenega zavarovanja 
delavcev za vse novorojene otroke. Predlagamo, da to obliko solidarnosti ob 
novorojenem otroku razširimo na vse otroke, rojene v Sloveniji oziroma novo- 
rojene otroke staršev, zaposlenih v Sloveniji, če dohodki na družinskega člana 
ne presegajo predpisanega cenzusa. Pomoč naj bi bila v višini 250 dinarjev. 
Ne zdi se nam namreč pravično, da bi pomoč zmanjšali in jo naredili le sim- 
bolično za vse otroke ne glede na materialni položaj staršev. Direkten strošek 
ob rojstvu otroka je torej tolikšen, da moramo resnično pomagati najbolj po- 
trebnim s primernim zneskom. Zaradi tega izvršni svet ne sprejema amandmaja 
odbora za zdravstvo in socialno varstvo republiškega zbora, ki ga je prav tako 
sprejel tudi odbor za finance in proračun in predloga republiške skupnosti 
otroškega varstva, da odpravimo omejitve za pomoč, višino pomoči pa zmanj- 
šamo. 

Socialno-zdravstveni zbor je prav tako odklonil amandma in sprejel zakon 
v besedilu, kot ga je predložil izvršni svet. 

Argumenti socialno-zdravstvenega zbora so na razpolago. Čutim za dolžnost, 
da informiram zbor še o tem, da sta o predloženih zakonskih predlogih raz- 
pravljala dva najpomembnejša samoupravna organizma v naši republiki, to je 
izvršni odbor republiške skupnosti otroškega varstva in tudi sama skupščina 
republiške skupnosti otroškega varstva in jih v osnovi podprla, razen, kot sem 
že prej rekla, glede pomoči in za opremo novorojenčka. 

Predlagatelj sprejema vse druge amandmaje matičnih odborov in zakono- 
daj no-pravne komisije in vas prosi, da zakone v predloženem besedilu sprejmete 
in tako omogočite nadaljevanje dela v občinah in službah otroškega dodatka, 
s čimer bo zagotovljeno nadaljnje izvajanje politike otroškega varstva, ki smo 
jo proklamirali ob sprejemu republiškega zakona. 
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Podpredsednik Lojzka Stropnik: Predlog zakona so obravnavali 
odbor za finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala zboru 
pismeni poročili, odbor za socialno politiko in zdravstvo pa je zboru dal mnenje. 

Danes ste prejeli na klop tudi mnenje, stališča in predloge delegatov občin, 
ki so predlog zakona obravnavali na zasedanju 25. decembra. Na klop ste prejeli 
tudi mnenja in stališča republiške izobraževalne skupnosti otroškega varstva 
in Zveze prijateljev mladine Slovenije. 

Na sejo zbora so bili vabljeni: predstavnik republiške izobraževalne skup- 
nosti otroškega varstva, predstavnik Zveze prijateljev mladine Slovenije in 
predstavnik republiške konference Socialistične zveze Slovenije. Pričenjam raz- 
pravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče ne želi besedo, dajem na 
glasovanje najprej amandma odbora za finance in proračun k 2. členu. Pred- 
stavnik izvršnega sveta se z amandmajem strinja. 

Kdor je za amandma, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo glasovanja vzdržal? (Dva poslanca.) 

Dajem na glasovanje predlog zakona. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. 
(Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal gla- 
sovanja? (Eden.) Predlog zakona o stopnjah prispevkov za otroško varstvo 
v letu 1971 je z večino glasov sprejet. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o določitvi premoženjskega cenzusa kot pogoja za pravico do otroškega dodatka 
in višine otroškega dodatka v letu 1971, ki ga je predložil izvršni svet. 

Predlog zakona so obravnavali odbor za socialno politiko in zdravstvo in 
zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala zboru pismeni poročili in odbor za 
finance in proračun, ki je dal zboru mnenje. 

Na sejo zbora so bili vabljeni predstavniki republiške skupnosti otroškega 
varstva, Zveza prijateljev mladine Slovenije in republiška konferenca Socia- 
listične zveze. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, dr. Majda Benedik 
ima besedo. 

Dr. Majda Benedik: Tovarišice in tovariši poslanci! Podčrtala bi 
samo nekaj dejstev, katere imate sicer že pred seboj, in sicer v poročilu od- 
bora za socialno politiko in zdravstvo našega zbora. Odbor je podprl predlog 
zakona in je tudi ugotovil, da zakon zagotavlja z valorizacijo cenzusa, da se 
kljub povečanju osebnih dohodkov bistveno ne bo zmanjšalo število upravi- 
čencev in otrok, ki prejemajo otroški dodatek. Vendar so pa poslanci soglasno 
ugotovili, da je cenzus na dohodek iz kmetijske dejavnosti preoster. Izrazili so 
dvom, če je upravičena tako velika razlika med cenzusom 760 din na osebne 
dohodke iz delovnega razmerja in cenzusom 137 din za dohodek iz kmetijske 
dejavnosti. 

Poslanci so že pred letom dni predlagali, da bi bilo treba nujno proučiti 
upravičenost ali neupravičenost te precejšnje razlike in tudi višine posameznega 
cenzusa. 

Sedaj predlagani cenzusi za dohodek iz kmetijstva spet močno prizadenejo 
predvsem revnejše kmečke družine, kar so poudarjali poslanci na našem odboru 
in predvsem, da prizadenejo tiste , delavske družine, katere živijo v skupnem 
gospodinjstvu s svojimi starši, ki posredujejo nekaj zemlje. 
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Predvsem je odbor priporočil izvršnemu svetu, da v prihodnjem letu do 
aprila meseca temeljito prouči upravičenost sedaj predlaganih cenzusov. Hkrati 
naj pripravi tudi predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o skupnosti otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega var- 
stva v Sloveniji. 

Novelirani zakon naj zajame vso problematiko s področja otroškega varstva. 
Pri sestavi predloga za izdajo tega zakona naj izvršni svet še posebej prouči 
določilo sedanjega 51. in 55. člena, ki govorita o pravicah do otroškega dodatka 
in o pravicah tistega upravičenca do tega dodatka, ki živi skupaj s sorodniki na 
posestvu. Prav tako naj prouči, če je cenzus za dohodek od samostojnega 
opravljanja obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti ter intelektualnih sto- 
ritev res aktualen. Predstavnik izvršnega sveta je to priporočilo odbora vzel 
na znanje in zagotovil, da bo izvršni svet v prvi polovici prihodnjega leta pred- 
ložil skupščini predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega 
varstva v SR Sloveniji ter tudi temeljito proučil politiko cenzusov. 

V podrobni obravnavi posameznih členov predloga zakona odbor ni imel 
predlogov za spremembe ali dopolnitve in odbor predlaga republiškemu zboru, 
da predlog odloka sprejme. 

Podpredsednik Lojzka Stropnik: Se kdo želi besedo (Ne javi se 
nihče.) Ce nihče, obveščam poslance, da je socialno-zdravstveni zbor na seji 
18. decembra obravnaval predlog zakona o določitvi premoženjskega cenzusa 
kot pogoja za pravico do otroškega dodatka in višine otroškega dodatka v letu 
1971 ter ga sprejel v predloženem besedilu. 

Želi še kdo besedo? (Ne.) Če nihče, prehajamo na glasovanje. Kdor je za, 
naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Dva 
poslanca.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (En poslanec.) Hvala. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
denarni pomoči za opremo novorojenega otroka, ki ga je skupščini predložil 
izvršni svet. 

Predstavnik izvršnega sveta je tovarišica Zora Tomič. Predlog zakona so 
obravnavali odbor za socialno politiko in zdravstvo in zakonodaj no-pravna ko- 
misija, ki sta dala zboru pismeni poročili ter odbor za finance in proračun, ki 
je dal zboru mnenje. Na sejo zbora so bili vabljeni predstavnik Zveze prijateljev 
mladine in predstavnik republiške konference Socialistične zveze Slovenije. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Tovariš Rado Pušenjak! 

Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši! Podpiram predlog odbora za 
socialno politiko in zdravstvo in pa tudi odbora za finance in proračun, ki pred- 
lagata, da bi se odobrila vsem novorojenčkom enotna podpora 200 din. Če 
sprejmemo predlog izvršnega sveta, se bomo osmešili. Zakaj? V redu je sicer, 
da v naši zakonodaji urejamo razmerja med katastrskim dohodkom in osebnim 
dohodkom, samo s predlogom tega zakona bodo prejele pomoč le tiste družine, 
ki izpolnjujejo pogoje za otroške dodatke. To bo privedlo do naslednjih ano- 
malij, na primer 5-članska družina brez zemlje — poudarjam s tremi otroki — 
ki živi v skupnem gospodinjstvu pri starših, kateri imajo nekaj arov zemlje, ne 
bo dobila otroških dodatkov in tudi ne pomoči za novorojenčka. Pomoč bo dobila 
družina, ki ima 5 do 6 ha. Iz tega lahko nastane politični problem. 
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Sem sicer za socialno diferenciacijo, vendar mislim, da je glede na te argu- 
mente vsekakor boljše, da sprejmemo predlog obeh odborov, ne pa predlog 
izvršnega sveta. 

Podpredsednik Lojzka Stropnik: Zeli še kdo besedo? Prosim, be- 
sedo ima tovarišica dr. Majda Benedik. 

Dr. Majda Benedik: V imenu našega odbora bi še enkrat podprla 
njegov predlog, naj dobijo vsi novorojenci enkratno denarno pomoč. Ta naj 
se zato zniža od predlaganih 250 dinarjev na 200 dinarjev. 

V razpravi v našem odboru je zmagalo mnenje, katero je naš odbor zavzel 
ob debati o zbiranju sredstev za leto 1971. To je bilo, naj dobijo denarno pomoč 
vsi novorojenci, katerih starši so zaposleni v naši republiki in katerih matere 
imajo stalno bivališče v naši republiki. 

Po nekem približnem izračunu se je ugotovilo, da to ne predstavlja bistveno 
večjih denarnih dajatev za republiko in da bodo enkrat le otroci izenačeni, tako 
kmečki kot tudi delavski. 

Podpredsednik Lojzka Stropnik: Tovarišica Benedikova, bi lahko 
povedali še stališče odbora do amandmajev zakonodajno-pravne komisije? 
Prosim. 

Besedo ima tovariš Ivan Pučnik. Prosim. 

Ivan Pučnik: Tovariši in tovarišice! Strinjam se s stališči, ki sta 
jih sedaj povedala predgovornika. Vprašam pa predlagatelja, zakaj se zmeraj 
tako togo drži teh meril o vrednotenju dohodkov iz zemlje, ko pa že ne vem 
koliko časa razpravljamo,, kako so naši moderni kmetijski obrati deficitarni v 
svojem gospodarjenju. In smatram, da bi enkrat že bil čas, da bi vsaj te 
novorojenčke, ki niso prav nič krivi, da izhajajo iz kmečkih družin, začeli enkrat 
tako obravnavati, kot jih obravnavamo takrat, ko odrastejo, ko so enakopravni 
državljani in jim tudi nalagamo enakopravne dolžnosti. Hvala lepa! 

Podpredsednik Lojzka Stropnik: Še kdo želi razpravljati, prosim? 
Tovarišica Zora Tomič ima besedo. Prosim. 

Zora Tomič: Oprostite, ker se ponovno oglašam. Vendar mislim, da 
gre pri tej stvari za nesporazum. Če ste pravilno razumeli tovariša Pušenjaka 
in mojo mogoče malo bolj zavito razpravo, moramo vendarle ugotoviti, da vse 
naše otroke vrednotimo enako, ne glede na to, kje ustvarjajo dohodek njihovi 
starši. Zato menim, da tega problema ta hip ni. Je pa drug problem in mi dovo- 
lite, da vam vsaj pojasnim, v čem je razlika med predlogom izvršnega sveta in 
predlogom oziroma amandmajem odbora za zdravstvo in socialno politiko. 

Razlika je v tem, da izvršni svet predlaga, da imajo pravico do denarne 
pomoči za opremo novorojenčka vsi starši, ki bivajo v naši republiki. Izpolnje- 
vati pa morajo določene pogoje. To se pravi, če njihovi dohodki ne dosegajo ma- 
terialnega cenzusa, ki smo ga predpisali. In smo povzeli za starše, ki so v delov- 
nem razmerju cenzuse, ki veljajo za pravico do otroškega dodatka, za druge pa 
smo oblikovali nove cenzuse in bili prepričani, da smo kolikor toliko pravično 
to uredili. Izračunali smo, da iz najvišjih dohodkov skupin v vseh treh grupah 
ca. 20®/o otrok ne bi prejemalo te pomoči. Zato pa naj bi ta pomoč znašala 
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250 dinarjev. Strokovnjaki so nam obrazložili, da je strošek ob rojstvu otroka 
600 dinarjev, brez vozička in podobne opreme. Menili smo, da bi bilo treba kriti 
vsaj polovico tega najnujnejšega stroška. S tem bi pomagali družinam, ki imajo 
nižje dohodke. To so naša stališča do tega vprašanja, vendar preden boste prešli 
na glasovanje, dovolite, da vam predstavim še stališča matičnega odbora so- 
cialno-zdravstvenega zbora in tudi socialno zdravstvenega zbora. Njihove argu- 
metne povzema izvršni svet. Torej, socialno-zdravstveni zbor vztraja in je spre- 
jel tudi predloženi zakon zaradi tega, ker zakon o zdravstvenem zavarovanju 
in obveznih oblikah zdravstvenega varstva ter na njegovi osnovi sprejeti statuti 
skupnosti zdravstvenega zavarovanja ne predvidevajo več pravic zavarovancev 
do denarnega nadomestila za opremo novorojenega otroka. 

Stvar družbe je torej, da oceni ali je in zaradi kakšnih razlogov je potrebna 
družbena intervencija. Spričo močno omejenih družbenih sredstev in skrajno 
zaostrenega varčevanja, zlasti pa še zaradi povečane socialne diferenciacije 
v naši družbi bi ne bila v sedanjih pogojih umestna linearna intervencija 
družbe v korist vseh otrok. Denarno pomoč družbe naj zato dobi le tisti, ki jo 
je najbolj potreben. Predlagani znesek denarne pomoči, to je 250 dinarjev, je 
razmeroma nizek in ga nikakor ne bi smeli še znižati, zaradi priznanja te pra- 
vice otrokom staršev, ki imajo zadovoljiv standard. 

V prihodnje bi morali težiti, da bi se znesek denarne pomoči ob primernih 
cenzusih bistveno povečal, v primeru višjega zneska denarne pomoči bo toliko 
bolj potreben selektiven pristop z upoštevanjem socialnega položaja staršev. Če 
bi sedaj priznali pravico do pomoči vsem otrokom, bi kasneje to pravico težko 
priznali le socialno šibkim, drugim pa jo odvzeli. 

Nadalje, nikakor ni mogoče pričakovati, da bi denarna pomoč za opremo, 
ki bi bila priznana vsem otrokom, vplivala na porast rojstev, pa četudi bi bila 
ta pomoč precej višja. Ob bistveno različnem gmotnem položaju staršev bi 
imela tudi bistveno različen učinek. Nekomu bi pomenila polovico dejanskih 
stroškov za najnujnejšo opremo, dobro situiranim staršem pa bi, kot je bilo re- 
čeno v odboru, ta pomoč pokrila le potne stroške v inozemstvo, kamor bi šli po 
najmodernejši otroški voziček. In nadalje, priznanje denarne pomoči vsem 
otrokom brez cenzusov v višini 20 000 dinarjev bi terjalo okoli 6,8 milijona 
dinarjev. Ni torej točna domneva odbora republiškega zbora za socialno poli- 
tiko in zdravstvo, da bi pomoč vsem otrokom v taki višini terjala le okoli 
100 000 dinarjev več sredstev kot za rešitve predvidene v predlogu zakona. 
Razlika 1,3 milijona dinarjev je kar pomembna. Ta sicer ne bi prizadela izpla- 
čevanja otroškega dodatka, bremenila pa bi sredstva, namenjena za pomoč pri 
razvoju dnevnega varstva otrok. 

Podpredsednik Lojzka Stropnik: Prosim, besedo ima tovariš Drago 
Benčina. 

Drago Benčina: Tovarišice in tovariši poslanci! Nisem imel namena 
razpravljati. K razpravi me je spodbudila tovarišica Tomičeva. 

Najprej moram reči, da je bil osnovni razlog, zakaj je odbor predlagal ta 
amandma, sklep, ki smo ga sprejeli na 12. seji oziroma na prejšnji seji našega 
zbora in vseh ostalih zborov te skupščine. To je bilo 12. decembra. Ko smo 
sprejeli ekonomsko politiko in izhodišča za zbiranje in porabo sredstev za 
kritje splošne potrebe, smo sprejeli tudi sklep, naj bo pomoč ob rojstvu otroka 
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izplačana za slehernega otroka. Mislim, da moramo ta dokument spoštovati. 
Sprašujem se, kako je mogoče, da po dobrih 14 dnevih tega dokumenta več 
ne spoštujemo. Rad bi zato dobil odgovor, kakšni razlogi so v tako kratkem času 
nastopili. 

Drugič, kar zadeva sredstva, si upam trditi, da ni res, da potrebujemo več 
kot 1 milijon dinarjev dodatnih sredstev. V obrazložitvi tega zneska je bilo 
rečeno, da bodo ta sredstva potrebna za to, ker bodo dobili pravico do pomoči 
za novorojenčka starši iz drugih republik. Moram reči, da imajo vsi starši, ki so 
stalno zaposleni v Sloveniji, že sedaj to pravico in tudi po predlogu izvršnega 
sveta, ker imajo pravico do otroškega dodatka. Ne vem, kje je tistih 100 mili- 
jonov. Želim, da se to razčisti, da ne bo kdo sumil, da dajemo neke lažne 
podatke. Situacija je namreč naslednja. V zadnjih letih se v Sloveniji rodi 
letno približno 28 000 otrok. Doslej je prejemalo to pomoč 25 000 otrok brez 
cenzusov, seveda pa so to bili samo otroci tistih staršev, ki so v delovnem raz- 
merju. Po predlogu zakona, tako kot predlaga izvršni svet, bi se število upra- 
vičencev zmanjšalo na 22 000, s to spremembo, da bi sicer dobilo to pravico 
2700 kmečkih otrok, izgubilo pa 6200 otrok iz delavskih družin. In dalje, ali je 
res, da so med mladimi družinami, med tistimi, ki si ustvarjajo dom in ki imajo 
majhne otroke, tako velike socialne razlike. Mislim, da ne. Velika večina mladih 
družin, ki imajo otroke, so v težkem položaju zato, ker nimajo urejenih 
stanovanj, opreme itd. Zaradi tega ne vidim potrebe za uvajanje sociale na 
tem področju, ko gre za enkratno pomoč. Kot socialni prispevek dajemo dru- 
žinam z nižjimi osebnimi dohodki otroški dodatek, ki je stalni vir pomoči za 
otroka, tja do 15. leta, oziroma, če študirajo do 26. leta. To je pa vendarle 
samo enkratna pomoč ob rojstvu otroka. In mislim, da vse moderne družbe, 
zlasti tiste, v katerih nataliteta pada, ali pa je v stagnaciji kot je to primer pri 
nas, takšno pomoč dajejo. Mislim, da bo tudi naša družba zmogla sredstva 
za to enkratno pomoč. Pa ne zaradi tega, da bi bistveno pomagala tej družini, 
ampak da priznamo, da je rojstvo vsakega otroka pri nas vendarle zaželeno. 
Dalje smo menili, da bi tako postavljen cenzus, katerega že ves čas kritiziramo 
na področju kmetijstva, ki mu je osnova katastrski dohodek, napravil na 
področju kmetijstva nadaljnji razkol med kmečkimi proizvajalci. Vemo, da je 
katastrski dohodek fiktivni dohodek. Vprašanje je, kdo ga lahko ustvari. Drugi 
dohodki v kmetijstvu so lahko bolj pomembni. Zaradi tega bi imeli konkretne 
primere, ko bi nekdo zaradi nizkega katastrskega dohodka sicer dobil to pod- 
poro, pa je dejansko ne zasluži zaradi dohodkov iz drugih virov, nekdo drug 
pa, ki se mu administrativno sicer dokaže večji katastrski dohodek, pa nima 
drugih dohodkov, tega prispevka ne bi dobil. 

Poleg tega moramo še upoštevati, da je skupščina republiške skupnosti 
otroškega varstva kot najbolj kompetenten organ na tem področju otroškega 
varstva enoglasno podprla naš amandma. Vemo, kako je sestavljena. V njej 
so predstavniki najrazličnejših družbenih struktur, občin, delovnih organizacij, 
in predstavniki vzgojno-varstvenih zavodov. Mislim, da bi morali zaupati tej 
skupnosti in njene predloge upoštevati. Sem namreč mnenja, da bi naša skup- 
ščina morala v bodoče voditi na tem področju tako politko, da določa samo 
global sredstev; to je stopnjo prispevka, vso drugo politiko, glede cenzusov in 
delitve sredstev, za pomoč družini, enkratno pomoč, otroški dodatek itd., pa 
prepustiti skupnosti otroškega varstva, da ne bomo vsako leto spreminjali teh 
zakonov, pač pa to prepustili tisti skupnosti, ki smo jo za to tudi formirali. 
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Podpredsednik Lojzka Stropnik: Hvala. Tovarišica Benedikova ima 
besedo. 

Dr. Majda Benedik: Menim, da mlade družine, katere imajo novo- 
rojenca, ponavadi niso dobro materialno oskrbljene. Četudi so v skupnem 
gospodinjstvu s starši, ki so bolje situirani, jim je potreben vsak dinar. Zato 
podpiram predlog, naj dobijo podporo vsi novorojeni otroci. Glede usklaje- 
vanja teh amandmajev z amandmaji zakonodajno-pravne komisije ni spornih 
vprašanj. Naš odbor se strinja z amandmaji komisje. 

Podpredsednik Lojzka Stropnik: Zeli še kdo besedo? 
Besedo ima tovariš podpredsednik Vinko Hafner. 

Vinko Hafner: Tovariši in tovarišice poslanci! Morda je malo ne- 
navadno, da razvnema takšno razpravo sorazmerno skromna zadeva, pri kateri 
gre za prerazdelitev morda 100 morda 50 starih milijonov dinarjev. To bi bilo 
treba res šele dokazati. Menim, da ni pametno, da se razdvajamo pri vpra- 
šanju, kdo je bolj in kdo je manj socialen in širok do otrok. No, vendar je 
očividno, da izgleda malo nenavadno, zakaj izvršni svet prek tovarišice Tomi- 
čeve vztraja pri svojem predlogu zakona. 

Najprej, odgovor tovarišu Benčini, zakaj predlog zakona ni v skladu z 
izhodišči za financiranje družbene potrošnje v prihodnjem letu. Odkrito naj 
povem, da ob pripravi izhodišč nismo dovolj pogledali vseh finančnih in soci- 
alnih konsekvenc in kadar gre za otroka, družino, samo za splošne določbe, 
ne še za denar, smo dosti bolj širokogrudni v formulacijah. Ko smo to formu- 
lacijo začeli preračunavati — vmes je prišel še limit 10,8 °/o — smo se v svojem 
predvidevanju nekoliko povlekli. 

Drugo je vprašanje otroka mladih družin in podobno. Tovarišu Pušenjaku 
bi rekel, da se bomo lahko res osmešili z določitvijo nekega cenzusa, moram 
vam mirno reči, da se bomo osmešili tudi s tem, če bomo dali tole socialno 
pomoč vsem družinam brez ozira na njihovo socialno stanje. Doslej to ni bila 
pomoč, temveč pravica iz socialnega zavarovanja, ki so jo imeli samo ljudje v 
delovnem razmerju oziroma njihovi otroci. 

Sedaj, ker je splošni zakon o zdravstvenem zavarovanju to pravico od- 
pravil, jo spreminjamo v izrazito socialno pravico. Zato je povsem razumljivo, 
četudi v to skromno pomoč vnašamo elemente najprimernejše socialne politike. 
Nenavadno je namreč, da alimentiramo to potrošnjo iz prispevka iz osebnega 
dohodka, sedaj pa sila širokogrudno razširjamo to pravico na najširši krog za- 
varovanih oziroma nezavarovanih oseb. Če že gre tu za socialno ogrožene dru- 
žine, ji prelivanje dohodka upravičeno. Če pa na osnovi splošne parole pomoč 
otroku kratkomalo damo pomoč vsem otrokom, potem ni razumljivo, zakaj naj 
bi delavcem, ki prispevajo sredstva za to pomoč, višino te vsote zmanjševali. 

Potem bi se morali vrniti na vprašanje, ali naj pripada pomoč samo 
ljudem v delovnem razmerju. Najmanj pa bi bilo prikladno za 50 dinarjev 
znižati pomoč, ker je ta bila doslej uveljavljena v mnogih komunalnih skup- 
nostih. 

Menim, da se bomo osmešili, če odpravimo cenzus, ker bo nekaj družin 
smatralo pomoč za nepomembno. In da bi malo karikiral. Pomoč bo sprejelo 
nekaj obrtniških in tudi premožnejših kmečkih družin. Te družine kratkomalo 
skoraj ne bodo razumele, zakaj so jo dobile. Ko pa so predvidele izdatke za 
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otroka v višini sto in več tisoč dinarjev. Zaradi tega pa bomo zmanjšali pomoč 
tistim delavskim družinam, ki jim 250 dinarjev za opremo dojenčka nekaj 
pomeni. Torej, če bi bili konsekventni, potem bi bilo pametneje se vrniti na 
rešitev, da dobijo pomoč samo delavci v delovnem razmerju, pa brez cenzusov. 
Za to rešitev nisem, ker se socialni cenzusi povsod uvajajo, pa naj se uvajajo 
tudi pri kmetu in obrtniku. Sicer pa s tem šele začenjamo in imamo vso možnost 
proučiti, kako se bo v prihodnjem letu zakon uveljavljal. Ce se bo izkazalo, 
da s finančnih in socialnih razlogov naša rešitev ni primerna, lahko zakon 
spremenimo. Prosim, da razumete razloge, zaradi katerih je izvršni svet pred- 
lagal zakon, ki uveljavlja cenzuse. Ni pa to vprašanje tako pomembno, da 
bi se moral zaradi njega spreti. Hvala lepa. 

Podpredsednik Lojzka Stropnik: Cene Matičič! 

Cene Matičič: Tovarišica predsednica, govorim v imenu odbora, 
katerega poročevalec sem. Naš odbor se je strinjal s predlogom, da damo po 
200 dinarjev pomoči slehernemu otroku. Zelo me veseli, da sem danes slišal 
ceno rojstva — ki naj znaša 600 dinarjev. — Ob tem pa tistih 200 dinarjev ni 
noben ekonomski stimulans, ki naj bi vplival na povečanje natalitete v naši 
deželi. 

Drugič, pomoč v višini 250 dinarjev naj bi prejemalo 22 000 otrok. Ce pa 
pomoč znižamo na 200 dinarjev, bi jo prejemali vsi otroci. Lansko leto je bilo 
rojenih 28 740 otrok. Finančna obremenitev je v obeh primerih popolnoma ista, 
in znaša 5 500 000 dinarjev. Razlika po predlogu izvršnega sveta je samo v tem, 
da bo precej sredstev porabila administracija za pisanje potrdil, komu ta pravica 
pripada. Hvala lepa! 

Podpredsednik Lojzka Stropnik: Prosim. Besedo ima tovariš Štefan 
Sambt. 

Štefan Sambt: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Ne morem se strinjati z obrazložitvijo tovariša podpredsednika, ki meni, 
da bi tudi nekatere kmečke družine neupravičeno dobile to podporo. Torej 
smo še vedno mnenja, da se bo kmečka družina z 200 dinarji pomoči obogatila. 
Tovariši, če bi primerjali dohodek zasebnega kmeta z dohodki drugih delavcev 
— dobro bi bilo, da bi prišel ta podatek iz zavoda za statistiko pred našo skup- 
ščino, bi kaj hitro ocenili, da lahko diferenciacija pomoči povzroči politično 
škodo. Zato sem mnenja, da dajmo pomoč vsem ali pa nikomur. Hvala lepa. 

Podpredsednik Lojzka Stropnik: Še kdo želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ce nihče, preidemo na glasovanje o amandmajih. 

Dajem amandma odbora za socialno politiko in zdravstvo k 2. členu na 
glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Hvala. Je kdo proti? (7 poslancev.) Se je kdo glasovanja vzdržal? (5 po- 
slancev.) 

Amandma k 2. členu zakona je sprejet. 
Dajem amandma odbora za socialno politiko in zdravstvo k 3. členu na 

glasovanje. 
Kdor je za ta amandma — to je znižanje od 250 dinarjev na 200 dinarjev, 

naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala! Je kdo proti? 
(2 poslanca.) Se je kdo vzdržal? (14 poslancev.) 
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Tudi ta amandma je dobil potrebno večino glasov. 
Dajem na glasovanje še amandmaja zakonodajno-pravne komisije k 4. in 

6. členu, s katerima se izvršni svet strinja. 
Kdor je za ta amandmaja, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev 

dvigne roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se kdo glasovanja vzdrži? (En 
poslanec.) 

Ugotavljam, da so amandmaji zakonodajno-pravne komisije sprejeti. 
Dajem predlog zakona v celoti na glasovanje. Kdor je za, naj prosim 

dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo glasovanja vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zakon o denarni pomoči za opremo novorojenega otroka 
sprejet. 

Predsednik Miran Goslar: Preden preidemo na 11. točko dnevnega 
reda, vas prosim, da se vrnemo k 4. točki dnevnega reda. 

Medtem ste dobili na mizo sporočilo gospodarskega zbora, da je k 6. členu 
sprejel amandma. Zato je potrebno začeti usklajevati postopek. Prva faza tega 
usklajevalnega postopka je ponovna razprava in glasovanje v našem zboru, 
potem bomo videli, kakšna bo reakcija v gospodarskem zboru. 

Je jasno, za kaj gre? (Da.) Kdo želi besedo? Besedo ima Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši! Samo nekaj besed bi dodal 
k tej stvari. Strinjam se, da bi bilo treba načelno reševati vprašanja vseh 
davčnih zadev, ne samo prometnega davka, temveč tudi drugih davkov. Prav 
imajo vsi tisti, ki so v tem smislu posredovali. Vendar, če upoštevamo, da smo 
na eni strani tako zelo velikodušni, da se odrekamo milijardam prek noči, da 
celo sprejemamo sklepe o vračanju že vplačanih prispevkov, potem mislim, da 
so vinogradniki upravičeni' zahtevati, naj skupščina sprejme njihov predlog. 
Tovariši, ta predlog je bil dan meseca avgusta leta 1969, vendar kljub temu ni 
šel po redni poti, kot bi bilo potrebno. Če smo mnenja, da je treba tem de- 
lavcem pomagati, ker pod težkimi delovnimi pogoji zaslužijo poleti 560 dinarjev, 
pozimi pa 320 dinarjev, potem smo dolžni spremeniti zakon. 

Pozdravljam, da je gospodarski zbor razumel situacijo in sprejel ustrezen 
amandma. 

Tovariši, ponovno predlagam, da sprejmete amandma, ki pa ni izjema, ker 
so že bile izjeme pri sprejemanju raznih ugodnosti za visoke plače. 

Sekretariat za gospodarstvo je s tem v zvezi pripravil veliko gradiva in ' 
prosim, da kot strokovni forum pove svoje stališče, zakaj je potrdil stališče 
predstavnikov združenja »Styria«. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Besedo ima Jože 
Deberšek. 

Jože Deberšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ker ne sprejemam amandmaja gospodarskega zbora, mislim, da sem dolžan to 
tudi pojasniti. Najprej pa bi želel vprašati tovariša Pušenjaka, kje ima garan- 
cijo, če bo sredstva od znižanja prometnega davka res dobil proizvajalec. Ce je 
v to trdno prepričan in če ima garancijo, potem jaz tudi glasujem za amandma. 
Sem namreč prepričan, da ta dinar po tej poti ne bo prišel v žep proizvajalca, 
marveč da se bo nekje zgubil. Zato menim, da je bolje, da ga akumulira družba, 
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kakor nekdo, ki ga ne potrebuje. Mislim, da je problem vinogradništva širši, 
kot pa je 0,50 dinarja od litra vina. Upoštevati moramo še, da je to samo 
parcialni ukrep, ki praktično v celoti pomeša celotno institucijo prometnih 
davkov, ki so sedaj v veljavi in mislim, da takega parcialnega ukrepa ne mo- 
remo sprejeti. 

Še enkrat pa poudarjam, da bom dvignil roko za tak ukrep, kadar bom 
resnično prepričan, da bo ta dinar dobil proizvajalec. 2e nekajkrat smo določene 
davke od prometa z alkoholnimi pijačami znižali, vendar se za znižani prometni 
davek nikdar ni znižala niti za paro cena pijač v maloprodaji. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala. Se kdo? Lahko glasujemo? Pro- 
sim, bi rad še odgovoril; izvoli, tovariš Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovariš predsednik. Drži, da je zadeva kompleksna 
in da jo bo treba kompleksno reševati, vendar sem mnenja, da bi del tega lahko 
uredili že danes. Res je tudi, da obstaja bojazen, da znižanje ne bi šlo v celoti v 
korist proizvajalca oziroma cene, vendar sem mnenja, da se na to ne bi smeli 
ozirati v takšni meri. Prosim tudi predstavnika gospodarske zbornice, da pove 
stališča zbornice, ki se tudi zavzema za znižanje prometnega davka. 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Pred seboj imate tekst: glasujmo o tem, ali smo za takšno spremembo, kot jo 
predlaga gospodarski zbor. Kdor je za takšno spremembo, naj prosim dvigne 
roko. (16 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (34 poslancev dvigne roko.) 
Se je kdo vzdržal? (9 poslancev dvigne roko.) Amandma ni sprejet in torej 
nismo usklajeni. Kdo se javi, da bo obrazložil našo odločitev gospodarskemu 
zboru? Predlagam, da je to tovariš Jože Deberšek. Ali se strinjate? (Da.) 
Ugotavljam, da je predlog sprejet in prosim tovariša Deberška, da gre, ko bo 
potrebno, na gospodarski zbor. 

Nadaljujemo s sejo. Smo pri 11. točki dnevnega reda, to je pri 
predlogu zakona o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev. 

Odbor za družbenoekonomske odnose in zakonodajno-pravna komisija sta 
dala zboru pismeni poročili, odbor za finance in proračun pa mnenje. 

Predlog zakona so obravnavali tudi delegati občin; njihova mnenja imate 
na klopi. 

Na sejo zbora je bil vabljen predstavnik republiških skupnih rezerv go- 
spodarskih organizacij. 

Pričenjam razpravo! Kdo se javlja k besedi? Prosim, besedo ima Gregor 
Klančnik. 

Gregor Klančnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Mi- 
slim, da si je materija 11., 12. in 13. točke v bistvu podobna oziroma skoraj 
ista. Obravnava problem, kako z nekim namenskim zbiranjem sredstev zago- 
toviti sredstva za tista področja infrastrukture in tiste posebne gospodarske 
dejavnosti, od katerih je odvisen bolj skladen razvoj drugih gospodarskih 
dejavnosti. Zato seveda podpiram vse te zakonske predloge v celoti. Mislim, 
da bomo v zvezi s stabilizacijo našega gospodarstva prisiljeni k temu, da bomo 
pospešili proizvodnjo reprodukcijskega materiala, ker ta proizvodnja v zadnjih 
petih letih zaostaja in ker je tu nastalo določeno neskladje. Dohodek se je v 
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zadnjih petih letih v glavnem ustvarjal na področju blagovnega prometa, 
zmanjševal pa se je na področju proizvodnje reprodukcijskega materila. Zato 
so proizvajalci reprodukcijskega materiala, kljub temu, da nosijo to ime, naj- 
manj reproduktivno sposobni. 

Prepričan sem, da bo treba v okviru stabilizacije ta problem rešiti. Dodatno 
sem prepričan tudi v to, da bo v zvezi s prenosom zveznih pristojnosti prešla 
na republiko tudi skrb za proizvodnjo reprodukcijskega materiala. Zato seveda 
tudi podpiram to, kar je danes zjutraj v svojem ekspozeju povedal dr. Hočevar 
o tem, da je republika imela v zadnjih letih na področju infrastrukture in 
sanacije železarstva in drugih proizvajalcev reprodukcijskega materiala veliko 
razumevanja in da bo tudi v prihodnje vodila tako politiko. Da se to uresniči, 
pa so neobhodno potrebna sredstva, pa naj se koncentrirajo pri gospodarstvu 
neposredno in da gospodarstvo neposredno odloča, kako se bodo ta sredstva 
koristila ali pa naj se koncentrirajo delno tudi v republiškem proračunu. Pre- 
pričan sem, da bi bilo prav, da se najdejo možnosti za intervencijo na področju 
usklajevanja reprodukcijskega materiala. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala. Želi še kdo besedo? (Ne javlja se 
nihče več.) Prehajamo torej na glasovanje. Prosim predstavnika za finance in 
proračun, da pojasni, ali odbor vztraja pri amandmajih. 

Magda Mihelič: Odbor amandmaja umika. 

Predsednik Miran Goslar: To bistveno olajšuje situacijo. Prosim 
predstavnika izvršnega sveta, da pove svoje stališče k amandmajem. Besedo 
ima tovariš Marjan Dolenc. Prosim. 

Marjan Dolenc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dal bom kratko pojasnilo. Izvršni svet se ne strinja z interpretacijo, ki jo je 
dala zakonodajno-pravna komisija glede namembnosti sredstev, ker je mnenja, 
da je ta interpretacija preozka. Po mnenju izvršnega sveta je potrebno z za- 
konom zagotoviti ne samo kritje minimalnih osebnih dohodkov, kritje izgub 
in sanacije, ampak tudi primere, ko je evidentno, da bo do izgube prišlo. Torej 
ne samo kurativno sanacijo, ampak tudi preventivno in vse potrebne posege, 
ki so s tem v zvezi. 

Zato se ne strinjamo z mnenjem zakonodajno-pravne komisije in spreje- 
mamo v celoti amandmaje, ki jih je dal odbor za družbenoekonomske odnose 
tega zbora k 1., 7., 10., 13. in 15. členu. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala! Se kdo želi razpravljati? Prosim, 
besedo ima tovariš dr. Branko Furlan. 

Dr. Branko Furlan: Tovariši in tovarišice poslanci! Naša komisija 
nima k predlogu nobenega lastnega amandmaja. Po svoji dolžnosti le ugotavlja, 
ali so predlogi ostalih teles v skladu z našim pravnim redom, z ustavo, z zakoni 
itd. Tako je komisija, ko je obravnavala amandmaje odbora za družbenoeko- 
nomske odnose, ugotovila, da dva njena predloga nista v skladu z zveznim 
splošnim zakonom. Zaradi tega predlaga dve spremembi. 

Gre za amandma k 1. členu. Mi predlagamo, da se na koncu drugega od- 
stavka amandmaja k 1. členu črtajo besede »in za druge gospodarske namene, ki 
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so v zvezi s sanacijo«. Kaj to pomeni, ne vem. Nihče nam tudi ni tega obraz- 
ložil. V svoji obrazložitvi pravi odbor le, da se s to spremembo bistveno raz- 
širja namembnost uporabe sredstev. V letošnjem letu je bil sprejet splošni 
zakon, ki to stvar ureja, zato se sprašujem, zlasti glede na predložene amand- 
maje, ali smo dolžni spoštovati zvezne predpise ali ne, čeprav so morda neka- 
teri od teh predpisov delno ali v celoti že zastareli zlasti glede na bližnje 
spremembe pristojnosti zveze. Mnenja sem, da se ne moremo požvižgati na 
veljavne zvezne predpise in da se moramo teh načel držati. Upajmo, da bodo 
ti predpisi, če ne ustrezajo več, čimprej spremenjeni in da bomo takrat tudi 
mi sprejeli ustrezne rešitve. 

Glede namembnosti sredstev pravi zvezni zakon: »da se zagotovijo sredstva 
za minimalne osebne dohodke delavcev in za sanacijo samostojnih organizacij 
združenega dela itd.« V zadnjem odstavku 1. člena namembnost razširja in 
pravi: »Sredstva iz 1. odstavka tega člena smejo biti v okviru sanacije gospo- 
darskih organizacij združenega dela uporabljena tudi za prekvalifikacijo in za 
druga nujna vlaganja za zaposlitev odvečnih delavcev, ki jih določa sanacijski 
program.« 

V zvezi z amandmajem odbora k 7. členu pa citiram 5. člen zveznega pred- 
pisa, ki pravi: »Izjemoma se smejo dajati ob pogojih, ki jih določa zakon, sred- 
stva skupnih rezerv v uporabo samostojnim organizacijam združenega dela tudi 
brez obveznosti vračanja, toda samo za minimalne osebne dohodke.« Tega 
amandma odbora ne predvideva. Ce je odbor te predpise spregledal, smo jih na 
to opozorili, če pa jih skuša kršiti zavestno, pa verjetno ni prav. 

Predsednik Miran Goslar: Rad bi od tovariša Branka Furlana zvedel, 
kakšno je njegovo stališče do 120. člena zvezne ustave. Ta 120. člen pravi: 
»V okviru svojih pravic in dolžnosti lahko izdaja federacija splošne zakone 
na področju prosvete in kulture, zdravstva, socialnega varstva in drugih 
področij, za katera ne določa ta ustava, da izdaja federacija druge zvezne 
zakone. 

S splošnimi zakoni se določajo splošna načela za urejanje odnosov, ki 
imajo pomen za temeljno enotnost družbenega in političnega sistema. 

Splošni zakoni se lahko izdajajo tudi na področjih, za katere je določeno, 
da izdaja federacija temeljne zakone. 

Republike izdajajo svoje zakone v skladu z načeli, ki jih določa splošni 
zakon in so dolžne spraviti jih v sklad s pozneje izdanim splošnim zakonom. 
Splošni zakoni se ne uporabljajo neposredno.« Prosim, tovariš Furlan. 

Dr. Branko Furlan: Tovariš predsednik, mnenja sem, da republiških 
zakonov ne bi potrebovali, če bi se zvezni splošni zakon uporabljal neposredno. 
Vendar temu ni tako in nihče tudi ne napada republiškega zakona kot celote, 
temveč samo tiste njegove rešitve, ki niso v skladu z zveznim zakonom. Dokler 
zvezni zakon imamo, se ga moramo tudi držati. Drugo pa je seveda razprava 
o tem, ali je zvezni zakon slab ali dober, ali se preveč vtika v podrobnosti 
oziroma ali vsebinsko ustreza. Vendar mislim, da o tem danes ne razpravljamo. 

* 
Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa! Se kdo? Prosim, tovariš 

Franc Svetel j. 
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Franc Svetelj: Tovariši in tovarišice poslanci! Rad bi postavil odboru 
za družbenoekonomske odnose vprašanje, kaj pomeni stavek: »in za druge 
gospodarske namene, ki so v zvezi s sanacijo«. Mnenja sem, da bi bilo dobro, 
da bi o tem slišali kaj več, ker bi bilo lažje o tem odločati, zlasti ker v obrazlo- 
žitvi to ni nikjer zadovoljivo pojasnjeno. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo? Tovariš Ivan Pariš, predstavnik 
republiških skupnih rezerv, ima besedo. Prosim. 

Ivan Pariš: Tovariši poslanci, tovariš predsednik. Oglašam se v zvezi 
z razpravo o 1. členu zakona in v zvezi z mnenjem zakonodajno-pravne komisije 
k temu členu oziroma k amandmaju, ki ga je dal odbor za družbenoekonomske 
odnose, in sicer zaradi tega, ker je tudi upravni odbor republiških skupnih 
rezerv predlagal skupščinskim organom, da se namembnost sredstev v zakonu 
razširi. Upravni odbor predlaga razširitev namembnosti zaradi tega, ker je 
praksa pokazala, da se da s preventivno sanacijo preprečiti marsikatera kura- 
tiva, in da se za to porabijo manjša sredstva kot pa kasneje za kurativno 
sanacijo. 

Razširitev celotnega 1. člena je dejansko bistveni amandma in so vsi ostali 
amandmaji le posledica sprememb 1. člena. 

Razširitev 1. člena je po mojem mnenju nujna, zlasti še ob tem, da je 
predstavnik zakonodajno-pravne komisije na tem zboru rekel, da na komisiji 
niso razumeli na kaj se razširitev nanaša. Ce torej niso razumeli, na kaj se 
nanaša in če so proti razširitvi, potem morajo biti proti vsej preventivni 
sanaciji. Ne vem pa, če zvezni zakon določa, da je sanacija izključno tam, kjer 
je nastopila izguba, katero je treba preprečiti. 

Sanacijske ukrepe predstavljajo tudi ukrepi republike na področju pre- 
orientacije premogovnikov. S takšno sanacijo omogočamo zaposlitev tiste od- 
večne delovne sile, ki se pojavlja zaradi tega, ker se premogovnik zapira. 
Morda bo jutri podobna potreba nastala še v kakšni gospodarski organizaciji 
in bo potrebno omogočiti zaposlitev odvečne delovne sile že takrat, ko gospo- 
darska organizacija še ni v izgubi. 

Takšna politika je perspektivna in omogoča, da omejimo izgube na mini- 
mum. Zaradi preozkih predpisov čakati na to, da neka gospodarska organizacija 
zaide v izgubo in jo šele nato sanirati, pa nikakor ni gospodarno in gotovo tudi 
ni namen zakona, da bi nas v tako negospodarnost silil. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi besedo? Nihče več. Lahko 
torej glasujemo! Najprej bomo glasovali o amandmaju zakonodajno-pravne 
komisije, in sicer k 1. členu. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (13 poslancev 
dvigne roko.) Je kdo proti? (28 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? 
(12 poslancev dvigne roko.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 

Sedaj prehajamo na glasovanje o amandmaju zakonodajno-pravne komi- 
sije k 7. členu. Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (5 poslancev 
dvigne roko.) Kdo je proti? (29 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? 
(14 poslancev dvigne roko.) Tudi ta amandma zakonodajno-pravne komisije 
ni sprejet. 

Sedaj lahko glasujemo o vseh amandmajih odbora za družbenoekonomske 
odnose skupaj, ker so nesporni, oziroma ker so bili amandmaji zakonodajno- 
pravne komisije kot sporni in nasprotni tem odbiti. Se strinjate, da o vseh 
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amandmajih glasujemo skupno? (Poslanci se strinjajo.) Kdor je za amandma 
odborg. za družbenoekonomske odnose, naj prosim dvigne roko. (Večina poslan- 
cev dvigne roko.) Je kdo proti? (2 poslanca dvigneta roko.) Se je kdo vzdržal? 
(8 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da so amandmaji odbora za družbenoekonomske odnose z 
večino glasov sprejeti. 

Sledi glasovanje o celotnem zakonu. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. 
(Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(3 poslanci dvignejo roko.) Ugotavljam, da je zakon o skladih skupnih rezerv 
in o uporabi njihovih sredstev z večino glasov sprejet. 

Sledi 12. točka dnevnega reda, to je zakon o prenosu presežkov 
republiškega proračuna za leto 1970 v republiške skupne rezerve gospodarskih 
organizacij. 

Predlagatelj je izvršni svet. Odbor za finance in proračun in zakonodajno- 
pravna komisija sta dala pismeni poročili. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Ne 
želi nihče? Ce ne želi nihče, vam bom, preden preidemo na glasovanje, prečital 
stališče socialno-zdravstvenega zbora k temu zakonu. Stališče mi je poslal 
predsednik zbora in se glasi: 

»Socialno-zdravstveni zbor Skupščine SR Slovenije predlaga republiškemu 
in gospodarskemu zboru, da pri obravnavi in sprejemanju zakona o republi- 
škem proračunu in zakonu o uporabi sredstev posebne proračunske rezerve 
upošteva, da obstaja na področju zdravstva naslednji problem: Gre za izgradnjo 
nekaterih bolnišničnih objektov (Koper, Nova Gorica, Maribor, Novo mesto), ki 
so deloma že dograjeni ali pa terjajo takojšnjo gradnjo za to, da bi preprečili 
nevarnost za zdravje in življenje državljanov. Pri tem naj bi kljub stabiliza- 
cijskim ukrepom SR Slovenija predvidela v letu 1971 določena sredstva za 
soudeležbo pri gradnji teh objektov in to kljub predvideni razporeditvi sredstev 
imobilizirane republiške rezerve.« 

K predlogu zakona imamo precej amandmajev. Prosim, da vzamete poročilo 
odbora za finance in proračun in zakonodajno-pravne komisije. 

Magda Mihelič želi besedo, prosim! 
• 

Magda Mihelič: Sklep današnje seje odbora za finance in proračun 
je bil, da odstopamo od amandmajev k predlogu zakona o skladih skupnih re- 
zerv. Ker smo torej odstopili od amandmajev k prejšnjemu zakonu, odstopamo 
tudi od vseh amandmajev k temu zakonu in vztrajamo le pri amandmaju k 
2. členu, in sicer, da se v tretji vrsti črta besedica »le« in da se v zadnji vrsti 
beseda »delovnih« zamenja z besedo »gospodarskih«. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: To je sedaj določena poenostavitev pro- 
ceduralne situacije. 

Sedaj imamo samo amandma k 2. členu. S tem amandmajem se strinja 
zakonodajno-pravna komisija, prav tako pa, kot vidim, tudi izvršni svet. 

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

S tem so amandmaji izčrpani in lahko glasujemo o zakonu v celoti. Kdor je 
za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Kdo je proti? (Nihče.) 
Kdo se je vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zakon o prenosu presežkov republiškega proračuna za 
leto 1970 v republiške skupne rezerve v gospodarskih organizacijah sprejet. 

Prehajamo na 13. točko dnevnegareda, na predlog zakona o sred- 
stvih SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih 
gospodarskih dejavnosti. 

Predlagatelj je izvršni svet. Odbor za družbenoekonomske odnose in zako- 
nodajno-pravna komisija sta dala pismeni poročili, odbor za finance in proračun 
pa mnenje. Pričenjam razpravo. 

Kdo se javlja k besedi? (Ne javlja se nihče.) Ker se nihče ne javlja, lahko 
preidemo na glasovanje. Imamo amandma zakonodajno-pravne komisije k 
8. členu. Ali se z amandmajem strinjata predlagatelj in pristojni odbor? Ugo- 
tavljam, da se strinjata. 

Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Amandma je sprejet. 
Sedaj pa glasujemo o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj prosim 

dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o sredstvih SR Slovenije za izravnavanja 
v gospodarstvu in pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti sprejet. 

Prehajamo na 25. točko dnevnega reda, na poslanska vprašanja. 
Mislim, da bi bilo dobro, da delamo z ambicijo, da danes končamo, prosim 

pa, da ne zapuščate seje, da ne bomo nesklepčni. 
Sedaj imamo torej poslanska vprašanja. Boris Vadnjal odgovarja na po- 

poslansko vprašanje Mirka Žlendra z dne 2. novembra. 

Boris Vadnjal: Izvršni svet SR Slovenije je že dobil osnutek zakona 
za kreditiranje modernizacije proge Zidani most—Šentilj in Koper—Prešnica. 

O tem osnutku je že razpravljal odbor za gospodarstvo. V mesecu januarju 
1971 bo izvršni svet tudi do tega zakona zavzel stališče in ga predložil skupščini 
v obravnavo in sprejem. 

Predsednik Miran Goslar: Riko Jerman odgovarja na poslansko 
vprašanje Ceneta Matičiča z dne 4. novembra in z dne 10. novembra 1970. 

Riko Jerman: Tovariš poslanec Cene Matičič je vprašal: Zakaj izvršni 
svet ni ponovno predložil problema zavarovalstva v obravnavo republiškemu 
zboru, in drugič, ali so problemi, ki so bili predloženi takrat, ko je bilo zavaro- 
valstvo dano 'na dnevni red, res tako zadovoljivo rešeni, da obravnava ni več 
potrebna. 

Dovolite mi, da v zvezi s postavljenim vprašanjem zaradi boljšega razu- 
mevanja v odgovoru v skopih obrisih povzame problematiko zavarovalstva, 
ki sicer sodi v pristojnost federacije po sedaj veljavni zakonski ureditvi. 

V letu 1968 je začel veljati zakon o zavarovanju in zavarovalnih organiza- 
cijah, ki je bil sprejet v februarju 1967. leta. Novi zakon je v večini primerov 
uvedel namesto obveznega prostovoljno zavarovanje in namesto monopola 
konkurenco med zavarovalnicami, ki jih je od leta 1968 dalje še 11, med njimi 
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4. ki opravljajo posle pozavarovanja. Aktuarsko službo in mednarodne zveze 
pa vodi zanje Združenje zavarovalnih organizacij Jugoslavije. Taka organizacija 
zavarovalstva bolj ali manj ustreza in ni bilo potrebe, da bi to vprašanje 
informativno obravnavali v republiški skupščini. V republiškem zboru je bilo 
sicer zavarovalstvo na dnevnem redu na 62. seji dne 8. 7. 1968, a je bila ome- 
njena točka odložena oziroma odstavljena z dnevnega reda, verjetno glede na 
nekatera neustrezno rešena finančna vprašanja, ki so se prav tedaj obravnavala 
v zavarovalstvu. 

Prej omenjeni zakon je namreč določal, da se vsi dolgovi prejšnjega zava- 
rovalnega sistema v znesku okrog 870 milijonov din prenesejo na vse zavaro- 
valnice, ki nadaljujejo z delom in jih morajo plačati do konca leta 1972, 
presežke aktivnih zavarovalnih vrst, zbrane pri bivši jugoslovanski zavarovalni 
skupnosti v znesku 230 milijonov din pa je zakon prepustil njenemu pravnemu 
nasledniku, v letu 1968 ustanovljeni zavarovalnici in pozavarovalnici »Jugo- 
slavija«. Taki določbi so nasprotovali poleg zavarovalnic tudi drugi' prizadeti in 
zahtevali, da »se poleg dolgov tudi presežki razdelijo na vse zavarovalnice. Za 
tako rešitev se je zavzela tudi naša republika, saj je odbor za družbeni plan, 
finance in proračun republiškega zbora predlagal v letu 1968 postopek za 
spremembo in dopolnitev zakona o zavarovanju in zavarovalnih organizacijah 
(in hkrati še zveznega zakona o pogojih za ustanovitev in poslovanje zavaro- 
valnic), kar je podprl tudi izvršni svet ter drugi republiški organi in organiza- 
cije. V maju 1969 je bil zadevni zakon ustrezno spremenjen in ustanovljena 
posebna komisija zveznega izvršnega sveta za prenos navedenih presežkov. 
Delo komisije je bilo otežkočeno zaradi nasprotovanja zavoda »Jugoslavija« in 
delno premalo jasnega besedila spremembe zakona, zato je bila v juniju sprejeta 
obvezna razlaga spremembe zakona. Zavod »Jugoslavija« pa je septembra 1969 
sprožil postopek pred ustavnim sodiščem zaradi ugotovitve zakonitosti zakona. 
Obravnava je bila julija 1970, pri kateri je bil določen spornim strankam 
trimesečni rok za sporazum, do- katerega pa ni prišlo in je bila pretekli teden 
razprava in razsodba, ki bo objavljena te dni. 

Izvršni svet meni, da med reševanjem navedenih problemov zavarovalstva 
po ustavni poti ni potrebe po zadevni razpravi v zborih republiške skupščine. 
Problemi zavarovalstva pa so bili v tem času zajeti tudi v poslanskih vprašanjih 
in odgovorih nanje. 

Drugo vprašanje tovariša Matičiča je naslednje: Ali bo izvršni svet obljub- 
ljene napovedi o predlaganih zakonskih spremembah tako, kot je to razvidno iz 
3. odgovora na kompleks vprašanj »lestvice 1000 občanov«, lahko pravočasno 
predložil Skupščini SR Sloveniji v obravnavo. 

Izvršni svet je že v zadnjem odgovoru na vprašanje o tej problematiki 
opozoril, da so po sedaj veljavni zakonodajni ureditvi podatki o davčnih pri- 
javah oziroma doseženih dohodkih uradna tajnost. To je določeno v 137. členu 
temeljnega zakona o prispevkih in davkih občanov. Zato se tudi ne objavljajo. 

Hkrati je bilo poudarjeno, da se izvršni svet ne strinja s tako ureditvijo 
in da se bo zato skupno z republiškimi upravnimi organi v postopku splošne 
revizije zvezne in republiške davčne zakonodaje zavzemal za ustrezne spre- 
membe. 

Tovariš poslanec je predsednik skupne komisije odborov za finance repu- 
bliškega in gospodarskega zbora za revizijo zakonov s področja davčnega si- 
stema in financiranja družbeno-političnih skupnosti in so mu dobro znani 
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problemi v zvezi z usklajevanjem davčne zakonodaje z ustavnim amandmajem, 
kakor tudi to, da ne moremo natančno povedati, kdaj to bo. 

Poleg tega bi rad pripomnil, da je revizija davčne zakonodaje ena od pri- 
oritetnih nalog programa naše stabilizacije in tudi programa uskladitve z 
ustavnimi amandmaji. Takoj po izpeljani reviziji zvezne davčne zakonodaje 
bomo predložili predloge ustreznih republiških predpisov, ki bodo med drugim 
opredeljevali tudi ta problem. 

Podpredsednik Lojzka Stropnik: Na poslansko vprašanje Ceneta 
Matičiča z dne 24. 11. bo odgovoril tovariš Boštjan Barborič. Prosim. 

Boštjan Barborič: Tovariši poslanci! Najprej želim dati zagotovila 
tovarišu poslancu, da skrbno spremljamo in se na vse načine zavzemamo za 
ustrezno informiranje naših delavcev v slovenskem jeziku tudi prek javnih 
občil ZR Nemčije. Storili smo vrsto korakov tako prek zveznih organov kot 
tudi direktno, in sicer po državni in sindikalni liniji. Ob vsakem uradnem 
obisku so naši predstavniki tolmačili naša stališča o jezikovnem vprašanju. 
Ne želim trditi, da smo si vsi prizadevali z enako vnemo na vseh nivojih, vendar 
moram priznati, da v začetku nismo povsod naleteli na polno razumevanje. 
Kaže, da so merodajni nemški organi sodili, da je vsaj za začetek dovolj, če 
uvedejo oddaje zgolj v srbohrvaščini, ker ta jezik razume pač večina naših 
delavcev v ZR Nemčiji. 

V taki situaciji ni kazalo drugače, kot začeti direktna pogajanja med radij- 
skimi hišami, kar je RTV Ljubljana tudi storila. Sele po enoletnih pogajanjih 
z različnimi radijskimi hišami je RTV Ljubljani uspelo doseči aranžma WDR 
Koln, da v že obstoječe programe za jugoslovanske delavce, ki jih prenaša ce- 
lotna nemška radiodifuzija, vključi tudi slovenski del. Tako je dogovorjeno, da 
RTV Ljubljana pošilja tedensko 45 minut gradiva, ki ga WDR Koln po lastni 
uvidevnosti razporeja v posamezne dnevne oddaje. Na slovenske govorne 
oddaje odpade deset minut, ki jih WDR oddaja dvakrat tedensko po pet 
minut od 15. septembra dalje, glasbeno gradivo pa je razporejeno skozi ves 
teden. 

RTV Ljubljana je v skrbi za jezik hkrati ponudila svojega spikerja, vendar 
WDR Koln te ponudbe ni sprejel, češ da imajo na nemških univerzah primeren 
kader. Dali so zagotovila, da ne bodo zaposlili osebo, ki ne bi zadovoljivo 
obvladala slovenski jezik, v primeru da jim to ne uspe, se bodo pa obrnili za 
pomoč na RTV Ljubljana. Doslej spikerja niso našli, tako da direktno reprodu- 
cirajo magnetofonske trakove posnete v Ljubljani in je potemtakem kakovost 
jezika zagotovoljena. 

Kar zadeva oddajo Hassenskega radia v Frankfurtu, moram pojasniti, da 
ne gre za slovensko, temveč srbohrvaško oddajo, ki jo omenjena radijska postaja 
pripravlja samostojno in dodatno. Hessenski radio namreč prav tako prenaša 
dnevne oddaje WDR Koln, ob nedeljah pa ima lastno oddajo, ki je predmet 
kritike v vprašanju poslanca. Zaenkrat postaja ni bila pripravljena razširiti 
svojo nedeljsko oddajo na ostale jezike, tako da spiker samo ob začetku in na 
koncu pozdravi poslušalce v nezadovoljivi slovenščini. Izjemoma napove v slo- 
venščini tudi ploščo po želji, če je bila naročena s strani slovenskega poslušalca. 

Upam, da se bo tovariš poslanec strinjal z ugotovitvijo, da je z vključitvijo 
slovenščine v skupno dnevno oddajo celotne zahodnonemške radiodifuzije stor- 
jen bistven korak, od naših skupnih naporov in razumevanja partnerjev pa je 
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odvisno nadaljnje uveljavljanje načela enakopravnosti naših jezikov na tujih 
tleh. 

Še naprej se bomo prizadevali, da čimprej utrdimo in razširimo ta začeten 
uspeh, dokler v celoti ne bo ustrezno urejeno. 

Podpredsednik Lojzka Stropnik: Na poslansko vprašanje Franca 
Svetelja z dne 10. 11. bo dal odgovor tovariš Franc Razdevšek. 

Franc Razdevšek: Tovarišica podpredsednica, tovarišice poslanke, 
tovariši poslanci! Tovariš Franc Svetelj vprašuje na podlagi televizijske oddaje 
in pisanja VUS, ali je naša slovenska obala res tako zaprta. Lahko povem, da 
imamo neizpodbitne dokaze, da temu ni tako. Tovarišu Francu Svetelju sem dal 
pismeni odgovor, v katerem je točno navedeno, koliko tujih podjetij ima svoje 
poslovne enote na slovenski obali. To je bilo objavljeno tudi v dnevnem časo- 
pisju. Lahko pa izjavim v imenu izvršnega sveta, da je slovenska zemlja 
odprta za vsakega in da vabimo vse, ki imajo ambicijo, voljo in denar, da se 
vključijo v naše razvojne programe, prav posebno pa to velja še za turizem. 
Hvala lepa. 

Podpredsednik Lojzka Stropnik: Na poslansko vprašanje Ivana 
Krefta bo dal odgovor tovariš Lojze Komel. 

Lojze Komel: Tovariš poslanec Ivan Kreft postavlja tri vprašanja. 
Prvo vprašanje: Kaj je glavni vzrok za vse bolj pogoste krize v naši živino- 

reji, ki je bila v stari Jugoslaviji pa tudi še v novi, panoga, ki je prinašala z 
izvozom velik devizni priliv? 

Drugo vprašanje: Ali je morda eden od poglavitnih vzrokov za nazadovanje 
živinoreje preveliko administrativno stimuliranje pridelovanja žitaric, ne glede 
na ceno, ki je že tako precej višja od cene na svetovnem trgu? 

Tretje vprašanje: Kaj naj sodimo o trditvah nekaterih slovenskih strokov- 
njakov, da ne bi prišlo tako hitro do kritičnega položaja v naši živinoreji, 
namreč že po treh letih, če bi pravočasno upoštevali njihove predloge o novih 
domačih močnih krmilih, ki naj bi bila enakovredna tujim, a bi bila kljub 
temu cenejša od uvoženih, saj bi tako naše meso laže konkuriralo na svetovnem 
trgu? 

Tovarišu poslancu dajem tale odgovor: Vzroki za krize v živinoreji so 
predvsem v naslednjem: 

— neusklajenost proizvodnje in trga, 
— neusklajenost proizvodnje z razpoložljivo krmsko bazo, 
— neusklajenost med možnostmi domače proizvodnje, uvozom ter izvozom 

živine, živalskih proizvodov ter reprodukcijskega materiala, 
— premajhna samoorganiziranost in povezanost kmetijskih proizvajalcev 

s predelovalci in kupci agrarnih proizvodov, 
— prehajanje kmečke delovne sile v druge poklice, 
— majhna in razdrobljena proizvodnja (zaradi česar je tudi nizka proiz- 

vodnost dela). 
Našteti so nekateri pomembnejši vzroki, ki vplivajo na oscilacije v proiz- 

vodnji. Dejstvo pa je, da so tudi odkupne cene živine, maloprodajne cene mesa 
in razmere domačega tržišča, kakor tudi gibanje izvoza in uvoza agrarnih proiz- 
vodov elementarna vprašanja razvoja živinoreje. 
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Države — kupci našega mesa, predvsem države evropskega skupnega trga 
s svojimi ukrepi in carinskimi barierami, občasno z visokimi prelevmani skoraj 
onemogočajo prodajo živine in proizvodov živine. V takih primerih višek živine 
pritiska na domači trg. Na domačem trgu so limitirane cene mesa. Glede na to, 
da cene repromateriala in uslug niso pod družbeno kontrolo cen, često te hitreje 
naraščajo kot pa se menjajo maloprodajne cene mesa. To vpliva na proizvodno- 
finančne rezultate proizvajalcev živine in zaradi nerentabilnosti le-ti občasno 
lahko tudi zmanjšujejo obseg reje živine. 

Da bi se ublažili vzroki, ki negativno vplivajo na razvoj živinoreje, sta 
federacija in republika podvzeli niz ukrepov. Tako se je formiral zvezni fond 
za pospeševanje živinoreje, ki deluje v smeri stabilizacije proizvodnje in prodaje 
živine. V ta namen prejema fond sredstva od federacije, s katerimi je omo- 
gočeno formiranje stabilnih odkupnih cen živine za dobo 5 let (za govedo) ozi- 
roma 3 let (za prašiče). 

V republiki je bil v letošnjem letu podpisan sporazum med proizvajalnimi, 
predelovalnimi in trgovskimi organizacijami o oblikovanju cen govejega mesa. 
Z namenom pospeševanja živinoreje je bil istočasno ustanovljen stabilizacijski 
sklad za živinorejo. V ta sklad bo prispevala republika do 15 milijonov din iz 
proračunskih sredstev. Po programu, ki si ga je zastavil stabilizacijski sklad, 
naj bi se v 1. 1971 premiralo 71 440 goved in 10 900 plemenic. Tako je omogočeno, 
da se usklajuje obseg proizvodnje in cene, pripravlja pa se tudi sporazum o 
mleku. Že vrsto let veljajo garantirane cene za živino ter zvezne, republiške 
in občinske premije za mlekoZa pospeševanje pitanja živine daje država in 
republika investicijske in obratne kredite z beneficiranimi obrestnimi merami. 

Specializacija kmetij, ki se je začela intenzivneje uvajati, lahko vpliva na 
obseg živinoreje ter omili nihanje kot posledico nadaljnjega razslojevanja. Lahko 
pa tudi vpliva na usklajevanje proizvodnje z razpoložljivo krmsko bazo. Z na- 
menom pospeševanja kmetijske proizvodnje prispevajo republiški in občinski 
proračuni določena sredstva za kmetijsko pospeševalno službo. 

Vsi našteti in drugi ukrepi morajo prispevati k nadaljnjemu razvoju in sta- 
bilizaciji živinoreje. 

Na 2. vprašanje pa odgovarjamo, da je naša država zavestno stimulirala 
proizvodnjo pšenice v Jugoslaviji. To je bilo potrebno zaradi velikih količin, 
ki smo jih morali uvažati za prehrano ljudi. V okviru možnosti pa so se vzpo- 
redno urejali pogoji in tudi administrativno stimuliral razvoj živinoreje, o če- 
mer je bilo že prej rečeno. 

Kot odgovor glede tretjega vprašanja pa menimo, da so v Sloveniji, za 
prehrano živine, skoraj neizčrpne rezerve v travnatem svetu in te je potrebno 
prvenstveno izkoriščati. 

Vsa leta pa se že podpirajo različne raziskave uporabnosti in odkrivanja 
novih domačih krmil, zlasti še možnost, da bi lahko proizvajali cenejša krmila, 
kot pa so uvožena. Tako je npr. samo sklad Borisa Kidriča v zadnjih letih 
prispeval za raziskovanje uree okrog 700 000 din, za isto delo so dodatno 
prispevali tudi republiški sekretariat za kmetijstvo in republiški sekretariat 
za gospodarstvo, gospodarska zbornica in drugi. Vendar pa do danes ni kaj 
večjih in dokončnih rezultatov. 

Prepričani pa smo, da so tudi gospodarske organizacije, ki so najbolj za- 
interesirane za čim cenejša krmila, pripravljene podpirati cenejšo proizvodnjo 
krmil. 
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Podpredsednik Lojzka Stropnik: Na poslansko vprašanje Avgusta 
Majeriča, Jožeta Florjančiča, Lojzeta Napotnika in Zdravka Dolinska bo od- 
govarjal tovariš Ivan Zupan. 

Ivan Zupan: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši poslanci! 
Izvršni svet je glede notranjih odnosov in integracije slovenskega elektrogospo- 
darstva prejel v zadnjem času pet poslanskih vprašanj, od tega štiri v repu- 
bliškem in eno v gospodarskem zboru te skupščine. 

Poslanska vprašanja so postavili: Avgust Majerič, Jože Florjančič, Lojze 
Napotnik, Zdravko Dolinšek. 

Bistvo vseh vprašanj je pravzaprav enako in ga lahko strnemo v naslednje: 
— kaj je bilo storjenega na področju urejanja notranjih odnosov v slo- 

venskem elektrogospodarstvu in še posebej glede njegove integracije ter 
povezovanja s potrošniki in kaj je v zvezi s tem storil izvršni svet in 

— kako izvršni svet v zvezi s tem ocenjuje posamezne pojave v slovenskem 
elektrogospodarstvu. _ 

Pooblaščen sem, da v imenu izvršnega sveta dam naslednji odgovor: 
1. Izvršni svet je prvič poročal Skupščini SR Slovenije o uvajanju njenega 

priporočila o integraciji slovenskega elektrogospodarstva z dne 27. 3. 1968 na 
seji republiškega in gospodarskega zbora 1. in 2. aprila 1969. Oba sta takrat 
s posebnim sklepom v celoti sprejela oceno izvršnega sveta glede dotedanjega 
izvajanja omenjenega priporočila, kakor tudi stališča glede oblikovanja odnosov 
v slovenskem in jugoslovanskem elektrogospodarstvu. 

Zbora sta zadolžila izvršni svet, »da v sodelovanju z elektrogospodarskimi 
podjetji nadaljuje z napori, da se integracija uresniči in ob tem prouči in pred- 
laga tudi vse druge sistemske ukrepe in rešitve, vključno z ustrezno zakonsko 
regulativo, ker gre za širši interes, ki presega individualne, podjetniške od- 
ločitve«. 

2. V skladu s tem sta bila v okviru elektrogospodarskih podjetij izdelana 
dva predloga za nadaljnjo integracijo in ureditev odnosov v slovenskem elektro- 
gospodarstvu ; 

— prvega je v juniju 1969 pripravilo elektrogospodarstvo Maribor in ga 
kasneje dopolnilo v januarju in aprilu 1970, 

— drugega sta skupaj pripravili podjetji Savske elektrarne Ljubljana in 
TE Šoštanj v oktobru 1969 in ga dopolnili v februarju 1970. 

3. Do uskladitve teh predlogov med podjetji ni prišlo. Zato je izvršni svet 
11. 2. 1970 predlagal predsedniku gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije, 
da začne postopek za sklenitev družbenega dogovora o ureditvi vprašanj širšega 
družbenega pomena na področju elektrogospodarstva. Z družbenim dogovorom 
naj bi rešili torej tista vprašanja poslovanja elektrogospodarstva, zaradi katerih 
je skupščina tudi sprejela priporočilo v 1. 1968. Izvršni svet je v predlogu za 
začetek postopka za sklenitev družbenega dogovora izrecno poudaril, da je 
namen družbenega dogovora uresničitev skupščinskega priporočila v vsebin- 
skem, funkcionalnem smislu in da naj družbeni dogovor obenem ustvari temelje 
za ureditev tistih vprašanj, ki pa so po svojem bistvu stvar samoupravnega 
sporazumevanja znotraj elektrogospodarstva. 

4. Predsednik gospodarskega zbora je s sklepom dne 27. 2. 1970 začel 
postopek za sklenitev družbenega dogovora in določil kot udeležence izvršni 
svet, republiški odbor sindikata delavcev industrije in rudarstva, gospodarsko 
zbornico SR Slovenije in elektrogospodarska podjetja. 
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Od maja do sredine decembra je bilo 6 sestankov, na katerih so se ude- 
leženci sporazumeli, naj DD uredi naslednja vprašanja: 

— optimizacijo proizvodnje in prenosa z razpoložljivimi zmogljivostmi 
elektrogospodarskih organizacij v okviru elektroenergetskega sistema Slovenije, 

— splošne pogoje poslovanja elektro podjetij, 
— režim in politiko cen električne energije, 
— razširjeno reprodukcijo v elektrogospodarstvu in njeno financiranje. 
V okviru postopka za sklenitev DD so torej vsem zainteresiranim part- 

nerjem dane vse možnosti za postopno razrešitev odprtih vprašanj elektro- 
gospodarstva, zlasti še glede njegove vloge in načina funkcioniranja v našem 
družbenoekonomskem sistemu. 

Izvršni svet zato meni, da bodo z ureditvijo teh vprašanj uresničene tiste 
intencije skupščinskega priporočila, ki jih je možno v sedanjem trenutku ures- 
ničiti. Te pa ie skupščina vsebinsko izpopolnila in natančneje opredelila, ko je 
v celoti sprejela stališča izvršnega sveta dne 1. 4. 1989, kakor tudi na zasedanju 
republiškega in gospodarskega zbora 8. in 14. julija letos, ko je sprejela kot 
podlago za ureditev odnosov znotraj elektrogospodarstva in odnosov med njimi 
ter potrošniki in družbeno skupnostjo, skupni elaborat slovenskega in hrvat- 
skega poslovnega združenja za energetiko. Zbora sta takrat naročila elektro- 
gospodarstvu in drugim dejavnikom, da takoj začnejo uresničevati načelna 
elaborata. 

Glede na to izvršni svet meni, da povedana pojasnila dajejo odgovor na 
poslanska vprašanja Avgusta Majeriča, Jožeta Florjančiča, Zdravka Dolinška 
in Janeza Vidmarja v tistem delu, ki se nanaša na integracijo slovenskega 
elektrogospodarstva. 

Na vprašanje poslanca republiškega zbora Lojzeta Napotnika, »kaj name- 
rava storiti izvršni svet Skupščine SR Slovenije, če zaradi nesoglasja tudi le 
enega partnerja ne pride do uresničitve družbenega dogovora?«, daje izvršni 
svet naslednji odgovor: 

Izvršni svet v skladu ž sklepom republiškega zbora in gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije z dne 1. 4. in 2. 4. 1969 pripravlja predlog za izdajo 
republiškega zakona o elektrogospodarstvu, ki bo uredil predvsem vprašanja 
družbenega in samoupravnega dogovarjanja na področju elektrogospodarstva 
in v tem okviru tudi obvezno izvajanje dogovorov, ki jih sprejme večina part- 
nerjev samoupravnega in družbenega dogovora. Predlog za izdajo zakona bo 
izvršni svet predložil Skupščini SR Slovenije. 

Na vprašanji poslancev Avgusta Majeriča in Janeza Vidmarja o sporu med 
Savskimi elektrarnami in EGM glede plačevanja električne energije da izvršni 
svet naslednji odgovor: 

Podjetji EGM Maribor in Savske elektrarne Ljubljana sta o ceni in pla- 
čevanju električne energije začeli sodni spor, ki še traja in zato ni primerno 
kakršnokoli vmešavanje in arbitriranje izven pravosodnih organov. Da je 
vsestransko plačevanje dobavljenega blaga in uslug stvar dobrih poslovnih 
odnosov, ni potrebno posebej poudarjati. 

Podpredsednik Lojzka Stropnik: Tovarišice in tovariši poslanci! 
Predlagam, da izvolimo štiri tovarišice in tovariše v usklajevalno komisijo 
našega in gospodarskega zbora, ki bi uskladila sporno besedilo zakona o repu- 
bliškem davku od prometa blaga na drobno. Predlagam Magdo Mihelič, Poldeta 
Mačka, Jožeta Deberška in Adolfa Tavčarja. Se strinjate s predlogom? (Poslanci 
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se strinjajo.) Obveščam člane komisije, da je sestanek komisije takoj v sobi 
110/1. Hvala. 

Na poslansko vprašanje Ivana Krefta in Vlada Črneta bo odgovoril tovariš 
podpredsednik izvršnega sveta Vinko Hafner. 

Vinko Hafner: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Poslanca republiškega zbora Vlado Crne in Ivan Kreft sta vsak zase postavila 
izvršnemu svetu vprašanje v zvezi z usklajevanjem pokojnin vojaških upokojen- 
cev. Ker se obe vprašanji nanašata na isto zadevo, bom v imenu izvršnega 
sveta hkrati odgovoril na obe vprašanji. 

Potem ko tovariša obširneje prikažeta razlike v pokojninah vojaških 
upokojencev, upokojenih v naši in drugih republikah, postavljata naslednja 
konkretna vprašanja: 

Tovariš Vlado Crne: 
1. Ali smatra izvršni svet, da so razlike v višini pokojninskih prejemkov 

rezervnih vojaških starešin v Sloveniji normalne kljub višjim poprečnim 
osebnim dohodkom, višjim poprečnim pokojninam in kljub višjim življenjskim 
stroškom? 

2. Ali je možno odpraviti to neskladje med višino pokojnin rezervnih 
vojaških starešin v Sloveniji in višino v drugih republikah? 

Tovariš Ivan Kreft: 
Kaj je vzrok, da še ni uspelo uskladiti pokojnin rezervnih vojaških starešin? 
Da bi bil naš odgovor na postavljena vprašanja razumljivejši, moram naj- 

prej nekoliko natančneje pojasniti način določanja in usklajevanja pokojnin vo- 
jaških upokojencev. 

V Sloveniji je 2400 vojaških upokojencev, katerih pokojnine so urejene 
enotno za vso državo. Njihova višina znaša ob upokojitvi praviloma 85% 
zadnje decembrske plače zavarovanca. Te pokojnine so bile zadnjikrat v celoti 
usklajene v letu 1969 in to na raven novo odrejenih pokojnin za enake vojaške 
čine od plače v decembru 1967. Te pokojnine so bile nato v letu 1969 valorizi- 
rane še za porast življenjskih stroškov z enotnim odstotkom 5,4 %. 

Občutne razlike v pokojninah vojaških upokojencev med našo in drugimi 
republikami so nastale šele v letu 1970 zaradi različnega načina valorizacije 
pokojnin z življenjskimi stroški. V vseh drugih republikah so bile valorizirane 
vse pokojnine z enotnim odstotkom, v naši republiki pa so bile valorizirane 
po tako imenovani degresivni metodi. To pomeni, da so bile valorizirane nižje 
pokojnine z višjim odstotkom, višje pokojnine pa z nižjim odstotkom od po- 
prečnega odstotka povečanja življenjskih stroškov v letu 1969, ki je znašal v 
naši republiki 10,5 ®/o. 

Degresija je bila izvedena na ta način, da so bile vse pokojnine povečane 
najprej za 4 [%, nato pa še z enotnim zneskom 40 din. Tako je bila ob popreč- 
nem povečanju pokojnin za 10,5 '°/o povečana npr. pokojnina 500.— za 60.— din 
ali 12 %, pokojnina 3000 din pa za 160.— din ali le za 5,2%. Ker pa se uvrščajo 
vse pokojnine vojaških upokojencev iznad meje 630.— din, pri kateri začne 
delovati degresija, so bili vsi v večji ali manjši meri prizadeti pri takem 
načinu valorizacije pokojnin. Pri tem pa vojaški upokojenci niso nikakršna 
izjema, temveč nosijo enake poslediče tudi vsi drugi upokojenci z enako višino 
pokojnine. Razlika je le v tem, da so pokojnine vojaških upokojencev odrejene 
enotno za vso državo in so zato nastale razlike med našo in drugimi republikami 
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pri teh upokojencih zelo očitne, medtem ko za druge kategorije upokojencev 
zaradi različnih osebnih dohodkov in pokojnin ni ustreznih primerjav. 

Torej ne gre s strani republiške skupnosti socialnega zavarovanja, ki 
odloča o načinu valorizacije pokojnin, za nikak poseben tretman vojaških 
upokojencev, temveč gre v bistvu za oportunost degresivne metode valorizacije 
pokojnin, ki zadeva vse upokojence, ene v pozitivnem, a druge v negativnem 
smislu. Opozarjamo na to, da je tak način valorizacije podpirala tudi Skup- 
ščina SR Slovenije v svojih izhodiščih za financiranje družbene potrošnje v letu 
1970. Res je, da je letos uporabljena degresija zelo ostra in da bi trajna uporaba 
tako ostre degresije postopoma privedla do neustreznega izenačevanja pokojnin 
in s tem do izkrivljenja osnovnih načel pokojninskega sistema. Takšna ostrina 
degresije je bila letos le izjemno opravičljiva, tako zaradi izredno naglega 
skoka v porastu življenjskih stroškov v letu 1969, kot tudi zaradi valorizacije 
pokojnin z enotnim odstotkom v prejšnjih treh letih. Znano je namreč, da porast 
življenjskih stroškov praviloma ostreje prizadene upokojence z nižjimi pokoj- 
ninami, pri katerih je delež osnovnih življenjskih potrebščin občutno večji kot 
pri višjih pokojninah. Zato bi bila stalna uporaba, enotnega odstotka za valori- 
zacijo pokojnin s porastom življenjskih stroškov enako nepravična in tudi 
nezakonita, kot bi bila nepravična in nezakonita stalna uporaba preostre de- 
gresije. V tem smislu je razsodilo tudi ustavno sodišče SFRJ, ki je s svojo 
odločbo z dne 5. oktobra 1970 potrdilo zakonitost sklepa republiške skupščine 
socialnega zavarovanja Slovenije, s katerim je uveljavljena degresivna metoda 
valorizacije pokojnin. 

Druga, še občutnejša razlika v višini pokojnin vojaških upokojencev v naši 
in v drugih republikah pa je nastala zato, ker so bile v vseh drugih republikah 
že med letom povečane vse pokojnine za 5 '%> kot akontacija na račun valori- 
zacije pokojnin z življenjskimi stroški v letu 1971. Republiška skupnost social- 
nega zavarovanja Slovenije takega povečanja ni izvršila ter je prihranila raz- 
položljiva sredstva za učinkovitejše usklajevanje pokojnin v letu 1971. 

Po že sprejetem sklepu te skupnosti bodo tudi v letu 1971 valorizirane 
pokojnine za porast življenjskih stroškov v letu 1970 po degresivni lestvici, 
vendar znatno blažji kot v letošnjem letu. Pokojnine bodo valorizirane v po- 
prečju za 12,5 %», in sicer tako, da bodo vse pokojnine povečane najprej za 10 °/o 
in nato še za enoten znesek 20 din. Na ta način bo npr. pokojnina 500 povečana 
za 70 din ali 14 %>, pokojnina 3000 pa za 320 din ali 10,7 l0/o. Pokojnine vojaških 
upokojencev bodo torej na tej osnovi povečane poprečno za okoli 11,5 °7o. Poleg 
tega pa bodo povečane tudi v okviru usklajevanja »starih« pokojnin še za 
4,5'%, torej skupno za 16 *V». 

Ker bodo pokojnine v drugih republikah usklajevane z nižjim odstotkom, 
bodo na ta način v letu 1971 tudi pri vojaških upokojencih v Sloveniji skoraj v 
celoti odpravljene razlike, ki so nastale zaradi različne valorizacije pokojnin 
v letošnjem letu. Poleg tega se v federaciji pripravlja zakon, s katerim bi bile v 
letu 1971 vse pokojnine vojaških upokojencev povečanfe na raven pokojnin, 
odrejenih od plač za enake vojaške čine v decembru 1969. V primeru, da bo ta 
zakon tudi sprejet, kar je zelo verjetno, bodo pokojnine vojaških upokojencev 
v letu 1971 povečane v poprečju SFRJ za okoli 23 '%>. 

Mislim, da sem s to obrazložitvijo večji del že odgovoril tudi na konkretna 
vprašanja tovarišev poslancev. Zato bi načelna stališča izvršnega sveta do 
obravnavanega problema strnil v naslednje ugotovitve: 



22. seja 155 

1. Izvršni svet ne smatra za normalno, da bi bile pokojnine vojaških 
upokojencev v Sloveniji nižje kot v drugih republikah. Vendar razlike med 
pokojninami, ki so nastale v letu 1970, nikakor niso posledica drugačnega 
družbenega tretmaja vojaških upokojencev v naši republiki, temveč so le 
posledica uresničevanja določene socialne politike v sistemu usklajevanja po- 
kojnin, kakršna zadeva vse upokojence. Zato vojaških upokojencev, ne glede 
na negativne razlike v pokojninah, ki pri tem zanje nastajajo v primerjavi 
z drugimi republikami, ni mogoče izločati iz enotnega sistema valorizacije 
pokojnin oziroma jim nadomestiti razliko iz sredstev pokojninskega sklada ali 
proračuna. 

2. Izvršni svet podpira ukrepe, s katerimi bodo omenjene razlike v letu 
1971 odpravljene ali vsaj bistveno ublažene. V tem smislu podpira tudi zvezno 
akcijo za popolno uskladitev pokojnin vojaških upokojencev v prihodnjem letu. 

3. Izvršni svet smatra, da je definitivna odpraVa razlik v pokojninah vo- 
jaških upokojencev, kakršne bi tudi v bodoče lahko izhajale iz različnega 
usklajevanja pokojnin po republikah, mogoča le z izločitvijo pokojninskega 
zavarovanja vojaških zavarovancev v samostojno zavarovanje z lastnimi viri 
financiranja, kar je v skladu tudi z že sprejetimi stališči Skupščine SR Slovenije 
o izpopolnitvi pokojninskega sistema. Hvala! 

Podpredsednik Lojzka Stropnik: Hvala. Na poslansko vprašanje 
Marjana Jenka, Ivana Pučnika in Rada Pušenjaka bo odgovoril dr. Ernest 
Petrič. 

Dr. Ernest Petrič: Tovarišica podpredsednica, tovariši in tovarišice 
poslanke! Poslanci tega zbora, Marjan Jenko, Ivan Pučnik in Rado Pušenjak so 
postavili vprašanje v zvezi z zadnjimi dogodki na Koroškem in Štajerskem. 

Podobna vprašanja je postavila tudi vrsta poslancev gospodarskega zbora 
na čelu s poslancem Jožetom Slavičem. Po pooblastilu izvršnega sveta dajem 
na vsa ta vprašanja skupen odgovor. 

Dogodki ob proslavi 50-letnice plebiscita na Koroškem so pokazali, da so 
v sosednjih avstrijskih deželah še vedno prisotne tiste sile, ki se niso odrekle 
programa velikonemškega nacionalizma in ki poskušajo ta program izvajati 
v politični praksi. 

Kljub uspešnemu vsestranskemu sodelovanju s sosednjo Avstrijo teh sil 
nismo nikdar prezrli in je zato izvršni svet izkoristil vsako priložnost, da je v 
svojih stikih z uradnimi predstavniki Avstrije opozarjal na obstoj in dejavnost 
takih sil in na nevarnost, ki jo te sile pomenijo za obstoj prijateljskih odnosov 
v obmejnem področju. 

2e maja 1969 pa je delegacija izvršnega sveta, ko je bila na obisku na 
Koroškem, posebej izrazila koroškim deželnim oblastem pričakovanje, da se bo 
zagotovilo proslavam ob 50-letnici plebiscita pomirjevalni karakter in preprečilo 
ekscese. 

Ob prvih vesteh o šovinističnih izpadih proti naši manjšini na Koroškem 
in drugje je bil ob tem nemudoma obveščen državni sekretariata za zunanje 
zadeve s prošnjo, da v ustrezni obliki intervenira pri avstrijskih oblasteh. Se 
odločnejšo intervencijo je izvršni svet zahteval nekaj dni kasneje, ko je bil 
obveščen o stališču Heimatdiensta, da bo »zgodovina na Koroškem začrtala 
končno mejo med obema narodoma, ko eden od njiju ne bo več obstajal«, ker 
je tako stališče grob izpad zoper obstoj Slovencev na Koroškem, kar ne more 
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tolerirati ne le slovenski narod in Jugoslavija, marveč tudi ne demokratične sile 
v Avstriji, saj je poziv Heimatdiensta v bistvu poziv na kulturni genocid. 

Na osnovi naših obvestil in zaradi vse večjega in upravičenega neza- 
dovoljstva, ki so ga dogodki na Koroškem in Štajerskem sprožili v naši javnosti, 
je DSIP podvzel potrebne korake tako pri avstrijskem veleposlaništvu v Beo- 
gradu, kot tudi v Avstriji, kjer je naš veleposlanik obvestil predsednika 
avstrijske vlade gospoda Kreiskega in ministra za zunanje zadeve Avstrije g. 
Kirschlegerja o našem nezadovoljstvu in o reagiranju naše javnosti ob proti- 
slovenskih izpadih. 

Ustrezne korake sta podvzela tudi naša generalna konzula v Celovcu in 
Gradcu pri deželnih vladah Koroške in Štajerske. 

Koroška deželna vlada se je 15. decembra 1970 distancirala od provokacij 
in ekstremističnih dejanj ter od pisanja glasila Heimatdiensta »Ruf der Heimat«. 

Avstrijski predstavniki in predstavniki obeh dežel v razgovorih z našimi 
predstavniki poudarjajo, da je Avstrija zainteresirana za nadaljnji pozitiven 
razvoj dobrih sosedskih odnosov in izražajo obžalovanje, da je prišlo do ne- 
zaželenih dogodkov in izražajo tudi pripravljenost, da vzpostavijo dialog z 
našo manjšino o njenih pravicah, ki izhajajo iz 7. člena avstrijske pogodbe. 

19. decembra tega leta je prišlo do sestanka predsednika avstrijske vlade 
g. Kreiskega s predstavniki slovenske manjšine na Koroškem, ki bodo odslej po 
zagotovilu predsednika g. Kreiskega postali vsakoletna praksa. 

Glede na to, da so se avstrijski uradni krogi distancirali od šovinističnih 
izpadov nekaterih krogov in izrazili pripravljenost tudi za hitrejše urejanje 
položaja Slovencev na Koroškem, izvršni svet meni, da obstoje pogoji, ki so 
potrebni za nadaljevanje plodnega in vsetranskega jugoslovansko-avstrijskega 
sodelovanja in še posebno sodelovanja SR Slovenije z obmejnimi deželami 
Avstrije. 

Izvršni svet je prepričan, da je prav vsestransko sodelovanje med državama 
in posebej še med obmejnimi deželami in SR Slovenijo pot, ki vodi k političnemu 
porazu in eliminiranju preživelih velikonemških šovinistov. Ob tem, ko se bo 
izvršni svet Skupščine SR Slovenije upoštevajoč številne skupne interese na 
področju gospodarstva, turizma, kulturne izmenjave in drugega za tako sode- 
lovanje slejkoprej zavzemal pa je potrebno posebej poudariti, da je tako sode- 
lovanje lahko pristno le ob ustreznem odnosu do slovenskega naroda in še 
posebej do njegovega dela, ki živi v sosednji avstrijski republiki. 

Podpredsednik Lojzka Stropnik: Na vprašanje Zdravka Dolinška 
bo odgovarjal Slavko Bohanec, republiški sekretar za prosveto in kulturo. 

Slavko Bohanec: Na prvo vprašanje poslanca Zdravka Dolinška, 
v katerem vprašuje, zakaj republiški sekretariat za prosveto in kulturo že vrsto 
let zavlačuje izdelavo takih učnih načrtov, ki bodo blizu slehernemu učencu in 
učitelju, dajem naslednji odgovor. 

Republiški sekretariat za prosveto in kulturo ni pristojen za izdelavo in 
določanje predmetnikov in učnih načrtov. V skladu z zakonom pripravlja 
osnutke predmetnikov in učnih načrtov zavod za šolstvo SR Slovenije. Le-ta bo 
za prihodnje šolsko leto izdelal nov predmetnik in učni načrt za osnovno šolo, 
ki bosta prilagojena petdnevnemu pouku in poprečni zmogljivosti učencev. 
Pri tem pa moramo opozoriti, da učni načrt le okvirno določa učno snov, kar 
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pomeni, da je prilagoditev slehernemu učencu odvisna od učiteljevega dela in 
individualizacije pouka. 

Na drugo vprašanje tovariša poslanca, ali je možno, da za uk nekaterih 
poklicev ne bi bila pogoj končana osemletka in če obstaja taka možnost, do 
kdaj bodo takšni predlogi izdelani in poslani v razpravo pristojnim organom, 
odgovarjam. 

V vprašanju nakazani problem razrešuje letos sprejeti zakon o poklicnem 
izobraževanju in urejanju učnih razmerij. Z njim je omogočeno za nekatere 
poklice, ki bodo določeni z nomenklaturo poklicev, izobraževanje tudi tisti 
mladini, ki je izpolnila osemletno osnovnošolsko obveznost, ne glede na to ali 
jo je uspešno končala. Za te poklice bo v skladu z omenjenim zakonom z 
izobraževalnim programom določena predizobrazba, ki bo nižja kot uspešno 
končani osmi razred osnovne šole. V skladu z zakonom morajo določiti nomen- 
klaturo poklicev in profile, za katere je urejeno izobraževanje po tem zakonu, 
gospodarska zbornica SR Slovenije za področje gospodarstva, ustrezni republiški 
zavod pa za področje družbenih služb. Ti organi morajo določiti nomenklaturo 
poklicev najpozneje v enem letu po uveljavitvi citiranega zakona. 

Za določitev izobraževalnega programa je pristojen strokovni svet zavoda 
za šolstvo SR Slovenije. Hvala lepa. 

Podpredsednik Lojzka Stropnik: Na poslansko vprašanje Rada 
Pušenjaka bo odgovarjal Jože Božič, republiški sekretar za delo. 

Jože Božič: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Tovariš Rado Pušenjak, poslanec republiškega zbora je postavil pet vprašanj, 
na katera dajem naslednje odgovore: 

Na prvo vprašanje. Gibanja na področju delitve dohodka in osebnih dohod- 
kov so že več kot eno leto v središču pozornosti politike izvršnega sveta, ki se že 
od druge polovice 1969. leta dalje stalno prizadeva uveljaviti z zakonom urejen 
sistem takšnega usmerjanja te delitve. 

Prav sedaj tečejo v skupščinskih odborih razprave o najnovejšem osnutku 
tega zakona. Potemtakem ne drži ocena, da je dogovarjanje na področju 
nagrajevanja doživelo popoln neuspeh. Zakon, ki naj zagotovi pravno učinko- 
vitost tega dogovarjanja še ni sprejet in do takega dogovarjanja še ni prišlo. 

Na drugo vprašanje. Izvršni svet sodi, da lahko predvsem predlagani 
sistem usmerjanja vnese red in usklajenost v delitvi dohodka in osebnih 
dohodkov. To pa seveda ne izključuje, da bi bili potrebni začasni administrativni 
ukrepi na tem področju, če bi se le preveč odlašalo s sprejemanjem tega zakona, 
zlasti pa z njegovo realizacijo. 

Na tretje vprašanje. Uveljavitev predlaganega zakona bi sama po sebi 
razkrila tiste delovne organizacije, ki bi prekoračevale dogovorjeni obseg 
sredstev za osebne dohodke in bi jih zaradi tega doletele sankcije, predvidene 
v omenjenem zakonu. Tako bo mogoče javno ugotoviti, katere so tiste delovne 
organizacije, ki se v svoji delitvi ne držijo dogovorjene ravni. Takšnih organi- 
zacij bo lahko ali več kot sto, ali pa manj. Bistveno pri tem bo, da ta lista ne bo 
rezultat neke proste presoje, temveč dokazanih kršitev dogovorjene ravni. 

Odgovor na četrto vprašanje. Glede vprašanja ali je upravičena sprememba 
davčne osnove za odmero davka na osebne dohodke, je bilo stališče izvršnega 
sveta obrazloženo v predlogu za spremembo zakona in na tej seji to stališče 
sprejeto s spremembo davčne osnove za odmero davka na osebne dohodke. 
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Odgovor na peto vprašanje. Že nekaj časa najpristojnejši politični forumi 
ugotavljajo, da je neustrezna izobrazba in poklicna struktura vodilnih delavcev 
v delovnih organizacijah vedno bolj aktualen problem, od katerega je odvisen 
nadaljnji družbeni napredek. 

Predpostavljamo pa, da ustrezna strokovna in poklicna izobrazba zajema 
tudi primerno poznavanje politike, o čemer zastavlja vprašanje tovariš poslanec. 
Hvala lepa. 

Podpredsednik Lojzka Stropnik: Na poslansko vprašanje Miha 
Prosena odgovarja dr. Vladimir1 Bračič, član izvršnega sveta. 

Dr. Vladimir Bračič: Spoštovano predsedstvo, tovarišice in tovariši 
poslanci! Na vprašanje poslanca Miha Prosena sem poslancu poslal pismeni 
odgovor, sicer pa ugotavljam, da poslanec danes na seji ni navzoč. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Taka ekspeditivnost je še večkrat za- 
želena. 

Nadaljujemo s sejo. Poslanska vprašanja so izčrpana. Morda je kaj novih 
vprašanj? Prosim! Cene Matičič ima besedo. 

Cene Matičič: Tovariš predsednik! Našemu izvršnemu svetu postav- 
ljam naslednje poslansko vprašanje. Kakšna je pripravljenost izvršnega sveta 
naše skupščine, da bi za financiranje znanstveno-raziskovalnega dela zajel tisti 
del sredstev, ki jih je doslej v ta namen dajala federacija z 0,4'% prispevkom 
od osebnega dohodka in jih odvajala v zvezni sklad za financiranje znanstvenih 
dejavnosti. 

Predlog zakona o ukinitvi tega sklada je bil namreč prav te dni v zvezni 
skupščini v obravnavi. 

In drugo vprašanje. Po nepreverjenih podatkih so organi davčne službe 
dosedaj samo 95-krat ugotavljali poreklo imovine občanov v skladu s po- 
oblastili, ki jim jih daje zakon o prispevkih in davkih občanov. V navedenih 
primerih se je samo davčna služba skupščine občine Cerknica tega pooblastila 
poslužila 45-krat. 

V zvezi z znano afero Kemija-Impeks so organi, ki so to zadevo obravnavali, 
ugotavljali tudi imovino direktorja tega podjetja. Izgleda tudi, da so ugotovili, 
da si je v krajšem časovnem obdobju pridobil imovino v vrednosti 50 milijonov 
starih dinarjev, medtem ko so po drugi strani v tem času njegovi osebni dohodki 
znašali skupaj le 20 milijonov starih dinarjev. 

Postavljam naslednje vprašanje: Mar ne kažejo te ugotovitve, posebno pa 
še dani primer na to, da se naše službe ob ugotavljanju porekla imovine vse 
premalo in preredko poslužujejo pooblastil, ki jih daje zakon o prispevkih in 
davkih občanov. In s tem v zvezi želim vedeti, kaj misli ukreniti izvršni svet, 
da bi se ta in podobni problemi kar najhitreje uspešno reševali. Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Dr. Ernest Petrič želi takoj odgovoriti na 
poslansko vprašanje Ceneta Matičiča. 

Dr. Ernest Petrič: Tovariš predsednik, odgovoril bom samo na prvo 
vprašanje! 
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Tovariš poslanec zastavlja vprašanje o zadevi, ki se prav te dni obravnava 
v zvezni skupščini. Prosvetno-kulturni zbor zvezne skupščine je po informacijah 
v časopisju že sprejel zakon o ukinitvi zveznega fonda, zbor narodov pa bo to 
storil na svoji seji, ki poteka danes in predvidoma še jutri. Lahko rečem, da je v 
izvršnem svetu in v ostalih organih naše republike vse pripravljeno, da v tej 
novo nastali situaciji prevzamemo obveznosti in prerogative s strani federa- 
cije v naše lastne roke, O tem je dal dovolj decidirano izjavo v svojem ekspo- 
zeju danes zjutraj tudi podpredsednik izvršnega sveta, tovariš dr. France 
Hočevar. 

Tako lahko zagotovim, da bo izvršni svet po najkrajši možni proceduri, 
in s predlogom za čim hitrejši postopek v tej skupščini, predložil ustrezne 
zakonske akte za reguliranje vprašanja, ki ga je imel poslanec tovariš Matičič 
v mislih, to je, da se sredstva, ki se jim federacija odpoveduje in so bila 
dosedaj namenjena za financiranje raziskovalnega dela, zajamejo na ustrezen 
način in v ustrezni kvantifikaciji z ustreznim republiškim predpisom z vsemi 
korekturami, ki bodo zato v našem proračunu potrebne. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš dr. Vojan Rus! 

Dr. Vojan Rus : Spoštovane tovarišice in tovariši! Zdi se mi, da je v 
zvezi z usodo slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem nujno postaviti še 
nekatera temeljna in nekatera konkretna vprašanja. 

Prvo od takih temeljnih vprašanj bi bilo: Kakšna je principialna politična 
ocena boja za normalno življenje in razvoj Slovencev na Koroškem? Ali je ta 
boj sestavni del svetovnih teženj, da se razbijejo vse, tudi prefinjene oblike 
nacionalne in socialne diskriminacije in uničevanja nacionalnih manjšin? Če 
so morda že med nami te stvari povsem jasne, je res, da se tudi v naši javnosti 
včasih pojavljajo mišljenja, da je »pogrevanje« tega vprašanja samo plod 
nekaterih sentimentalnih preživelih nacionalistov. 

Drugo temeljno vprašanje: Kako ocenjujemo usodo slovenske manjšine v 
zadnjih 50 letih, kakšni so vzroki te usode in kako te vzroke odstraniti? 

Sedaj pa še tri konkretna vprašanja: Ali je delovanje organizacije »Heimat- 
dienst«, ki v svojih letakih — kot je pokazal predstavnik izvršnega sveta — 
jasno kažejo težnjo po sistemskem uničenju slovenske nacionalne manjšine 
v Avstriji, v skladu s petim odstavkom 7. člena avstrijske državne pogodbe? 
Naj ga citiram: »Prepovedano mora biti delovanje organizacij, katerih namen 
je odvzeti hrvaškemu in slovenskemu prebivalstvu njegov svojstveni značaj 
ali manjšinske pravice.« 

Kaj bodo organi SR Slovenije in SFRJ podvzeli, da se prepreči delovanje 
te organizacije? 

Naslednje konkretno vprašanje: Ali je v skladu z duhom in črko avstrijske 
državne pogodbe uvajanje kategorije »Vindischer« v uradne statistike, v ljudsko 
štetje in podobno, saj je jasno, da ta kategorija objektivno, ne glede na sub- 
jektivne namene, predstavlja sestavni del cepitve slovenskega življa na avstrij- 
skem Koroškem? Kaj bosta glede tega SR Slovenija in SFRJ ukrenila pri 
pristojnih avstrijskih oblasteh? 

Ponemčevanje slovenskih otrok se začenja često že v predšolskih ustanovah. 
Ali so organi SR Slovenije in SFRJ kaj povzeli glede jezika, ki se uporablja 
v javnih predšolskih ustanovah na dvojezičnem ozemlju, saj imamo po 4. 
točki 7. člena državne pogodbe tudi pravno osnovo za to? Hvala. 
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Predsednik Miran Goslar: Marjan Jenko. 

Marjan Jenko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Zakon o ukrepih za pospeševanje živinoreje in o zdravstvenem varstvu živine 
je pooblastil republiškega sekretarja za gospodarstvo, da sporazumno z repu- 
bliškim sekretarjem za zdravstvo in socialno varstvo, predpiše minimalne 
higienske in tehnične pogoje za obratovanje klavnic. Republiški sekretar za 
gospodarstvo je skupaj z republiškim sekretarjem za zdravstvo in socialno 
varstvo novembra 1968. leta predpisal oziroma izdal ta pravilnik z veljavnostjo 
od 1. 1. 1970. Znano mi je, da so v zvezi z izvajanjem pogojev iz citiranega 
pravilnika v nekaterih občinah nastali resni problemi in resne težave pri redni 
preskrbi z mesom. 

Sekretarju za gospodarstvo postavljam naslednja tri vprašanja: 
1. Kako se uresničujejo predpisani pogoji v zvezi s citiranim pravilnikom? 
2. Kakšni problemi in težave so nastale v občinah, posebno kar zadeva 

redno preskrbo prebivalstva z mesom, za katero so občine še posebej odgovorne; 
in v zvezi s tem, kakšna je nova teritorialna razporeditev klavnic po uveljavitvi 
tega pravilnika? 

3. Ali se v sekretariatu za gospodarstvo razmišlja o tem, da se zaradi 
nastalih težav, predvsem zaradi preskrbe z mesom v nekaterih občinah, 
eventualno spremeni citirani pravilnik tako, da se določi kategorizacija klavnic 
in tej kategorizaciji ustrezni minimalni higienski in tehnični pogoji? Hvala lepa! 

> Predsednik Miran Goslar: Tone Remc! 

Tone Remc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Izvršni 
svet v današnjem odgovoru na vprašanje skupine poslancev ugotavlja, da so 
dogodki ob proslavi 50-letnice plebiscita na Koroškem dokazali, da so v 
sosednjih avstrijskih deželah še vedno prisotne sile, ki se niso odrekle programa 
velikonemškega nacionalizma in poskušajo ta program izvajati v politični 
praksi. Ker so se avstrijski uradni krogi distancirali od šovinističnih izpadov 
nekaterih krogov in izrazili pripravljenost za hitrejše urejanje položaja Slo- 
vencev na Koroškem, meni izvršni svet, da obstoje pogoji, ki so potrebni za 
nadaljevanje plodnega in vsestranskega jugoslovansko-avstrijskega sodelovanja 
in še posebej sodelovanja SR Slovenije z obmejnimi deželami. In ocenjuje, da 
je prav vsestransko sodelovanje med državami in še posebej z obmejnimi 
deželami pot, ki vodi k političnemu porazu in eliminiranju preživelih veliko- 
nemških šovinistov. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Prepričan sem, da ni mogoče pričakovati 
vsestranskega sodelovanja in dobrih sosedskih odnosov, o katerih se govori 
tudi v tem odgovoru, če se bistvene eksistenčne zahteve Slovencev v Avstriji ne 
izpolnjujejo in če organizacije nacističnega tipa kot je »Heimatdienst« neovirano 
nadaljujejo sistematično politiko germanizacije. 

Zato postavljam izvršnemu svetu naslednje novo ali dodatno poslansko 
vprašanje: 

Kakšne so pravne in diplomatsko-politične možnosti, da Jugoslavija kot so- 
podpisnica avstrijske državne pogodbe sproži postopek za prepoved dejavnosti 
»Heimatdiensta«, ki je v nasprotju z določili te pogodbe, ustave republike Av- 
strije, temeljne listine organizacije Združenih narodov in deklaracije OZN o 
človekovih pravicah ter normami mednarodnega prava? Sprašujem izvršni 
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svet, ali je pripravljen v kratkem času v sodelovanju z državnim sekretariatom 
za zunanje zadeve in našimi strokovnjaki proučiti to vprašanje in spodbuditi 
ustrezne ukrepe na diplomatskem in političnem nivoju? 

Drugo vprašanje: V javnosti so bile izražene mnoge in poudarjene kritike 
zakasnelega, nepopolnega in premalo političnega poročanja osrednjih sredstev 
množičnega obveščanja o dogodkih v Avstriji in Italiji. Kako izvršni svet oce- 
njuje vzroke, ki so pripeljali do takšnega načina in vsebine poročanja? Hvala 
lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo želi razpravljati? Besedo ima to- 
variš Ivan Kreft! 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Pridružujem se pobudi 
10 poslancev gospodarskega zbora in sprašujem izvršni svet, kako izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije utemeljuje upravičenost bodoče udeležbe federacije 
pri financiranju gradnje proge Beograd—Bar in melioracij v Makedoniji? 

To vprašujemo zaradi tega, ker se je ta predlog pojavil šele sedaj, medtem 
ko so se od vsega začetka omenjale le potrebe skupnega financiranja na pod- 
ročju zvezne uprave, narodne obrambe in nerazvitih območij. 

Okoli 15 % participacije Socialistične republike Slovenije pomeni ponovno 
veliko obremenitev ob dejstvu, da je proga Koper—Prešnica in Zidani most— 
Šentilj v nemogočem stanju, kar razvoj luke Koper zavira in v perspektivi 
celo hromi, če se bo železniški promet iz Avstrije in Madžarske preusmeril na 
druge proge in s tem na druge luke. Če je to financiranje neizbežno, se naj 
postavi predlog, da naše sofinanciranje počiva do časa, ko bo urejena in elektri- 
ficirana proga Koper—Šentilj! 

Glede melioracij v Makedoniji mora biti pojasnjeno, zakaj so le-te zveznega 
značaja v obdobju decentralizacije. Slovenija ima kot predalpska dežela z naj- 
več padavinami velike potrebe po nujnih melioracijah v vseh krajih dežele, 
upoštevaje dejstvo, da imamo najmanj rodne zemlje na prebivalca. 

Predsednik Miran Goslar: Še kdo? Besedo ima tovariš Jože Flor- 
jančič! 

Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Prej zaradi očitne želje po hitrem delu seje nisem uspel intervenirati. Ugo- 
tavljam, da mi na poslansko vprašanje tovariš Ivan Zupan ni odgovoril. 

Jaz sem namreč jasno in nedvoumno vprašal, kaj izvršni svet meni o 
sklepu delavskega sveta oziroma sedaj delovne skupnosti termoelektrarne Tr- 
bovlje o izstopu iz podjetja Elektrogospodarstvo Maribor s stališča trenutnih 
razmer in zlasti posledic v medsebojnih odnosih v elektrogospodarstvu. Zato 
seveda prosim za odgovor na to vprašanje. 

Tovariš Zupan je že omenil, da je bil neposredno po sprejeti resoluciji o 
nadaljnji integraciji in urejanju razmer v elektrogospodarstvu od aprila 1969 
s strani Elektrogospodarstva Maribor junija 1969 predložen kompleten elaborat 
o nadaljnji integraciji elektrogospodarstva v Sloveniji. Naj povem, da je ta 
elaborat republiški odbor sindikata delavcev industrije in rudarstva izredno 
ugodno ocenil. V tej zvezi me zanima, zakaj izvršni svet o tem predlogu 
Elektrogospodarstva Maribor in, kot sem obveščen, tudi o predlogu termo- 
elektrarne Šoštanj in Savskih elektrarn Ljubljana o nadaljnji integraciji elektro- 

n 
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gospodarstva Slovenije na podlagi skupščinske resolucije, ni razpravljal. Hvala 
lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi razpravljati? (Ne javi se 
ndhče.) 

Lahko zaključimo to točko? (Da.) Dobro! 
Medtem sem dobil obvestilo od predsednika gospodarskega zbora, da je 

gospodarski zbor sprejel predlog zakona o skladih skupnih rezerv v nekoliko 
drugačnem besedilu kot mi. V zvezi s tem mislim, da bo za usklajevanje najbolj 
koristno, da kar imenujemo skupno komisijo oziroma naše predstavnike v tej 
skupni komisiji. Predlagam tovariša Florjančiča, Cvenka, Klančnika in Pirjevca. 
Se strinjate? (Da.) 

Prosim, da se povežete z gospodarskim zborom in njihovo ustrezno komi- 
sijo, če je bila že izbrana in se čimprej sestanete! 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o kulturnih skupnostih. 

Predlagatelj zakona je komisija republiškega in prosvetno-kulturnega 
zbora za pripravo osnutka zakona o kulturnih skupnostih in o financiranju 
kulturnih dejavnosti v Sloveniji, 

Predlog zakona so obravnavali odbor za prosveto in kulturo, zakonodajno- 
pravna komisija in odbor za finance in proračun, ki je dal mnenje. Izvršni svet 
je dal pismeno mnenje, iz katerega izhaja, da se z zakonom strinja. 

Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? 
Besedo ima dr, Boris Kuhar kot predstavnik predlagatelja. 

Dr. Boris Kuhar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ce mi dovolite, bom govoril o obeh zakonskih predlogih hkrati. 

V imenu komisije vašega zbora in prosvetno-kulturnega zbora, ki ste ji 
naložili izdelavo predloga zakona o kulturnih skupnostih in predloga zakona 
o sredstvih za financiranje kulturnih skupnosti in kulturnih dejavnosti, moram 
poročati, da je komisija izpolnila vse, kar ji je tudi vaš zbor naložil na zase- 
danju 14. julija letos. 

Ker ste k obema zakonskima predlogoma dobili tudi obširni obrazložitvi, 
bo moja uvodna beseda lahko krajša. 

Zelja komisije je bila, da izdelamo in vam predložimo tak predlog zakona 
oziroma obeh zakonov, ki bo resnično za,gotovil polno samoupravno integracijo 
vseh interesov na področju kulture. S tem zakonom smo želeli omogočiti živ- 
ljenje kulturnim skupnostim kot samoupravnemu organizmu, v katerem naj bi 
enakopravno odločali in delovali kulturni delavci, delovne organizacije in 
društva s področja kulture, občani in organizacije, ki so oziroma ki bi morale 
biti zainteresirane za kulturne dobrine, in tudi družbeno-politične skupnosti. 
Nadalje smo želeli z našima zakonskima predlogoma, predvsem z zakonom o 
financiranju, zagotoviti stabilnost družbenih sredstev za kulturne dejavnosti 
in njihovo trajno povečevanje, ki naj bi bilo odvisno od splošnega družbenega 
razvoja. S predlaganimi rešitvami naj bi bili zagotovljeni tudi materialni pogoji 
za začetek sanacije v kulturi in za njen družbeno usklajen nadaljnji razvoj. 
Koliko smo v tem uspeli, pa boste presodili tovariši poslanci sami. 

Naša komisija je delala s pomočjo delovne skupine, sestavljene iz posamez- 
nih članov komisije, sama pa je imela kot celota tudi deset sestankov. Lahko 
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rečem, da smo predloga zakonov izpopolnjevali s konkretnimi predlogi in mne- 
nji iz javne razprave in predlogi posameznih kulturnih institucij, ki so dajale 
svoje pripombe predvsem sedaj ob koncu. Sproti smo vse pripombe in mnenja 
vrednotili in jih vključevali v zakonski predlog. Lahko rečem, da je ta zakonski 
predlog dobesedno pisala javna razprava, v kateri je organizirano sodelovalo 
več kot 3000 ljudi. Javno razpravo je organizirala Socialistična zveza, pa tudi 
sindikati, Zveza kulturno-prosvetnih organizacij in naša komisija. Bilo je več 
kot 100 sestankov. Zakonski predlog je tudi rezultat pripomb in mnenj številnih 
kulturnih institucij in posameznikov, ki so komisiji posredovali svoje pripombe 
še posebej pismeno ali ustno. Na razpolago nam je posebna analiza te javne 
razprave, ki jo je pripravil glavni organizator te razprave — Socialistična 
zveza. 

Če želim v nekaj stavkih analizirati, kako se javna razprava odraža v za- 
konu, moram reči, da je večina stališč in pripomb javne razprave na tak ali 
drugačen način vsebovana v posameznih določbah zakonskega predloga. Do- 
sledno smo skušali v zakonskih določbah govoriti o kulturni dejavnosti. Zaradi 
tega komisija tudi ni mogla sprejeti mnenj posameznih kulturnih institucij, ki 
so zahtevale, da bi v zakonskem predlogu govorili tudi o posameznih večjih 
osrednjih kulturnih institucijah; te naj bi v zakonu neposredno podredili kul- 
turni skupnosti Slovenije in jim tudi neposredno zagotovili financiranje s strani 
republike. Takega predloga komisija ni sprejela, prav tako se tudi ni ukvarjala 
s problemi ustanoviteljstva osrednjih kulturnih institucij. Naša komisija je bila 
imenovana za pripravo zakonov, problemi ustanovitelj stva pa so urejeni z 
drugimi zakoni in dogovori. Seveda pa je bil pri delu naše komisije ves čas 
prisoten pereč problem mesta Ljubljane in kulturnih institucij, ki tu delajo. 
Toda to je problem, ki ga bosta morala bolj aktivno reševati sedanja ustano- 
vitelja teh institucij, to je republika in pa samo mesto Ljubljana, seveda v so- 
delovanju s prizadetimi kulturnimi institucijami. Z vso resnostjo je na ta pro- 
blem opozorilo tudi zadnje zasedanje prosvetno-kulturnega zbora, ko je spreje- 
mal ta zakon. Tu gre za pomembne kulturne institucije, za izredno obširno 
in kakovostno kulturno ustvarjalnost. Ljubljana je eden od naših najpomemb- 
nejših kulturnih centrov in zato moramo ta problem tudi čimprej razrešiti. 

Ob tem je ostala v zakonu nerešena tudi zahteva iz javne razprave, 
da bi morali že v predlogu zakona jasno povedati, katere kulturne dejavnosti 
so nosilci nacionalnega pomena in bodo zato deležne posebne pozornosti repu- 
blike. V komisiji je prevladovalo prepričanje, da takšni nosilci niso in ne 
morejo biti določljivi enkrat za vse večne čase, da se tako opredeljene dejavnosti 
in njihovi nosilci menjajo, se pojavljajo in izginjajo, in da je odločanje o tem 
predvsem naloga in pravica bodoče kulturne skupnosti. To vprašanje je sestavni 
del nacionalnega kulturnega programa in družbenega odgovora o njem. Marsi- 
kaj, kar naj bi po zahtevah javne razprave zapisali v sam zakonski predlog, bo 
prišlo v statute kulturnih skupnosti. Zato predlog samo navaja zadeve, ki jih 
mora urediti statut. Tudi določila o nalogah kulturnih skupnosti v zakonu niso 
našteta podrobno in dokončno glede vprašanj, ki jih bodo morale le-te obrav- 
navati. 

Vsa razprava z vzezi z zakonom o kulturnih skupnostih je tudi odločno 
podprla zahtevo, da moramo hkrati s tem zakonom sprejeti tudi zakon o sred- 
stvih za financiranje kulturnih skupnosti in kulturnih dejavnosti. Torej mo- 
ramo z zakonom urediti tudi vprašanje materialne osnove kulture. To naš drugi 
zakonski predlog tudi zagotavlja ter temeljnim kulturnim skupnostim in repu- 
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bliski kulturni skupnosti Slovenije določa posebne dohodke. S tem zakonom re- 
publika odstopa temeljnim kulturnim skupnostim 21 294 000 dinarjev. Ce pregle- 
damo zneske, ki pripadajo posameznim občinam, lahko ugotovimo za posamezne 
temeljne kulturne skupnosti dober začetni kapital. Predvsem je viden napredek 
v financiranju kulture v večjih gospodarskih središčih — razen Ljubljane 
— kjer se zbere tudi več prometnega davka. V teh so bili vsa leta prisotni pereči 
problemi financiranja večjih kulturnih institucij, ki delujejo za širša območja. 
Sedaj bodo dobili ti kraji, ta središča regij, toliko dodatnih sredstev, da bodo 
lahko začeli vsaj sanirati dolgoletne težke finančne probleme svojih kulturnih 
institucij in kulturnih dejavnosti. Tudi v manjših, predvsem gospodarsko manj 
razvitih občinah, kjer pa so tudi naša kulturno najmanj razvita območja, bodo 
ta sredstva pomenila možnost, da bodo tudi kulturne skupnosti na teh območjih 
začele izpolnjevati naloge tega zakona. To pa bo hkrati prvi korak, s katerim 
bomo tudi v teh krajih začeli odpravljati veliko kulturno zaostalost. Posredo- 
valna vloga kulturne skupnosti Slovenije pa bo seveda znatno zmanjšana vsaj v 
prihodnjem letu, ker je republika velik del sredstev, ki jih je namenila za 
kulturo, decentralizirala na vse občine. 

Sredstva, ki jih pridobijo kulturne skupnosti z novim zakonom, so sicer 
za kulturno področje, kjer smo navajeni delati z minimalnimi sredstvi zadovo- 
ljiva in menimo, da je teh sredstev toliko, da bomo lahko z dobrim gospodar- 
jenjem začeli postopno sanirati našo kulturo. 

Lahko rečem, da je vsa naša jaynost, vsi tisti, ki so tako ali drugače že 
doslej sodelovali v razpravah o zakonskih predlogih, predvsem pa o zakonskem 
osnutku, dali temu predlogu vso podporo. Dobili smo jo v večjih kulturnih sre- 
diščih, pa tudi v manjših občinah. Dobili smo jo na zasedanju delegatov občin 
v skupščini, dal nam jo je izvršni svet, ki soglaša z zakonskim predlogom. Pred 
dnevi je vso podporo zakonu dala tudi Socialistična zveza, ki je v celoti podprla 
oba zakonska predloga; in končno, zakona sta bila že sprejeta tudi v prosvetno- 
kulturnem zboru skupščine. 

Tovariši poslanci! Želim le še naglasiti, da gre danes v vašem zboru, lahko 
bi rekel, za zgodovinsko odločitev glede kulture. Naša kultura se prvič organizira 
v svojevrstno samoupravno skupnost vseh kulturnih delavcev, vseh, ki delajo 
na področju kulture in vseh, ki so zainteresirani za kulturo. Ta zakon bi moral 
pomeniti prelomnico v odnosu naše družbe do kulture in tudi obratno, drugačen 
odnos, večjo odprtost kulturnih delavcev in kulturnih ustanov do ostale družbe. 

Zakon sam je prav gotovo pustil odprta mnoga pereča vprašanja naše 
kulture. Nekatera sem že navedel, toda teh je verjetno še več. Toda zakon daje 
pogoje za njihovo razreševanje. Moramo pa se zavedati, da bo naš zakon, čeprav 
še tako idealen, še vedno ostal lepo zapisana deklaracija, če se vsi kulturni de- 
lavci in vsi ostali zainteresirani za kulturo ne zganemo in ne storimo vsega, da 
naše kulturne skupnosti zaživijo. Začeto akcijo, to dobro klimo za kulturo, ki 
smo jo ustvarili ob javni razpravi, moramo nadaljevati v široki in dolgotrajni 
kulturni akciji, katerih nosilci bodo kulturne skupnosti. Prepričan sem, da je 
v kulturni skupnosti dana osnova, da začnemo reševati tudi vsa doslej nerešljiva 
vprašanja naše kulture. Vse to pa je lahko le rezultat skupnega napora kul- 
turnikov, gospodarstvenikov in vseh ostalih, ki bodo združeni v kulturni skup- 
nosti. Vse to bo lahko rezultat širokega družbenega dogovora za uresničevanje 
programov kulturne dejavnosti, družbenega dogovora, ki ga zakon uvaja v 
številnih svojih členih. V tem je velika prednost te nove samoupravne institu- 
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cije, ki jo uveljavljamo in ji dajemo začetno osnovo s predlogoma zakonov, 
o katerih boste danes razpravljali. 

Na koncu moram še sporočiti, da je naša komisija sprejela vse amandmaje 
zakonodajno-pravne komisije k obema zakonskima predlogoma, kot tudi amand- 
ma izvršnega sveta k zakonu o zagotovitvi sredstev za financiranje kulturnih 
skupnosti. Dodala je še dva svoja manjša amandmaja in sprejela tako besedilo 
predloga obeh zakonov, kot ju je sprejel tudi prosvetno-kulturni zbor na svoji 
zadnji seji; besedilo je bilo poslano tudi predsedniku tega zbora. Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Prehajamo na glasovanje! Ce iz materiala vzamete dopis prosvetno-kultur- 

nega zbora z dne 21. tega meseca, se boste najlaže spoznali z amandmaji. Ce jih 
sprejmemo, bo besedilo usklajeno s kulturno-prosvetnim zborom. 

Najprej glasujemo o vseh amandmajih skupaj, in sicer k 11., 15., 30., 37. 
in 38. členu. Kdor je zanje, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Glasujemo o predlogu zakona o kulturnih skupnostih v celoti. Kdor je 
zanj, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zakon o kulturnih skupnostih sprejet. 

15. točka dnevnega reda je zakon o sredstvih za financiranje kul- 
turnih skupnosti in kulturne dejavnosti. 

Tudi ta zakon je predlagala komisija. Dr. Boris Kuhar je v svojem.uvod- 
nem ekspozeju obrazložil tudi ta zakon. Izvršni svet je dal amandma k 4. členu; 
ta amandma je že sprejel prosvetno-kulturni zbor. 

Imamo poročilo odbora za prosveto in kulturo, mnenje odbora za finance 
in proračun ter poročilo in dodatno poročilo zakonodajno-pravne komisije. 

Zeli kdo besedo? (Nihče.) Torej glasujmo! Najprej o amandmajih zakono- 
dajno-pravne komisije k 5. in 6. členu; navedeni so tudi v dopisu prosvetno- 
kulturnega zbora. Kdor je za amandmaje, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so ti amandmaji sprejeti! 
Sledi amandma izvšnega sveta k 4. členu. Kdor je zanj, naj dvigne roko. 

(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Tudi amandma izvršnega sveta je sprejet! 
Lahko glasujemo o predlogu zakona v celoti. Kdor je zanj, naj dvigne roko. 

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

Ugotavljam, da je zakon o sredstvih za financiranje kulturnih skupnosti in 
kulturne dejavnosti sprejet. 

Pravkar sem dobil sicer neuradno sporočilo, da so se v usklajevalni komisiji 
že sporazumeli. Morda bi tovarišica Magda Miheličeva lahko poročala, kakšen 
je dogovor glede zakona o prometnem davku. 

Magda Mihelič: Komisija, imenovana od republiškega in gospodar- 
skega zbora je predlagala gospodarskemu zboru, da umakne amandma, ki ga je 
podal ing. Škvarč. Izvršni svet pa je sprejel pobudo, da celotno problematiko 
prometnega davka na alkoholne pijače čimprej prouči in svoja stališča ter 
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predloge predloži po možnosti že na prvo prihodnjo sejo republiškega in gospo- 
darskega zbora. 

Gospodarski zbor je medtem že sprejel predlog komisije in umaknil amand- 
ma poslanca Škvarča. 

Predsednik Miran Goslar: To pomeni, da smo sedaj usklajeni z go- 
spodarskim zbogom in da je zakon sprejet v besedilu, kakršnega je že prej 
sprejel naš zbor. 

Sedaj lahko preidemo na 16. t o č k o dnevnega reda, to je na pred- 
loga zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1971. 

Predlagatelj je izvršni svet. Odbor za finance in proračun in zakonodajno- 
pravna komisija sta dala svoji pismeni poročili; delegati občin so obravnavali 
predlog zakona in dali svoja mnenja, stališča in predloge. Poleg tega ste prejeli 
tudi mnenje komisije za vprašanja borcev NOV; komisija za pravosodje Skup- 
ščine SR Slovenije pa je dala amandma. 

Odpiram razpravo! Besedo ima Ivan Kreft. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Na željo nekaterih tova- 
rišev poslancev sem odstopil od diskusije k trem zakonom, da bi 10 do 15 
minut govoril v zvezi s proračunom, ki je vendarle najvažnejša točka da- 
našnjega dnevnega reda. 

V letošnjem republiškem proračunu je sicer nominalno več sredstev kot 
jih je bilo v lanskem, toda to ni niti najmanj karakteristično. Zanj so karakte- 
ristični premiki, ki prvič nastajajo v proračunih občin, republik in federacije. 
Vpogled v te premike nam bodo v polni meri omogočili šele proračuni za leto 
1972, v katerih se bodo pokazale tudi vse ustavne spremembe. 

S sedanjimi spremembami v republiškem in deloma v občinskih proračunih 
nas seznanja informacija o vplivu predlaganih ukrepov na zadovoljevanje 
splošno-družbenih potreb in na razbremenitev gospodarstva. To informacijo je 
pripravil republiški sekretariat za finance, skupščini pa jo je posredoval iz- 
vršni svet. V spremnem pismu je izrecno naglašeno, naj gradivo služi kot 
informacija k predlogu zakona o republiškem proračunu za leto 1971 ter k 
drugim predlogom zakonskih predpisov, ki določajo zbiranje sredstev za splošne 
družbene potrebe. Ne spominjam se, da bi dobili kdajkoli prej v zvezi z repu- 
bliškim proračunom podobni koristni dokument. Izvršni svet se je zavedal, 
da je tak dokument potreben zaradi predpisa, s katerim je zvezni izvršni svet 
omejil povečanje proračunov za 10,8 % v primerjavi z letom 1970. 

Zvezni predpis bo deloval avtomatično, če republike ali občine ne bodo 
spreminjale stopenj in udeležbe ali če ne bodo različno določale limitov. Ker 
smo se v Sloveniji odločili, da ne gremo na linearno delitev, temveč na selek- 
tivno, so nujno potrebni dodatni občinski in republiški predpisi. Le-te pa bo 
možno izdati šele, ko bo dokončno znan obseg realizacije v letu 1970. 

Posredno nas informacija opozarja na to, da nam vseh problemov še 
ne bo uspelo urediti. Tako lahko sklepam iz naslednjega besedila v informa- 
ciji: »Pomembne rezerve sredstev občin, ki jih limit ne zadeva, so v neizter- 
janih prispevkih in davkih občanov. Zaostajanje izterjave je po objavi zveznega 
zakona, s katerim se blokirajo proračunski viški iz leta 1970, povečano. Vsiljuje 
se domneva, da so občine prav zaradi blokade opuščale izterjavo. Zal se bo 
zopet pokazalo, da so občine, ki so izterjavo zavlačevale, dosegle finančno 
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korist, gledano s stališča občinskih proračunov, ker so se pač izognile mobi- 
lizaciji v letu 1970. V letu 1971 pa jih limit glede teh dohodkov ne prizadene.« 

Prav gotovo se še spominjate, da sem pred nekaj meseci postavil poslansko 
vprašanje o neizterjanih prispevkih in davkih občanov in dobil odgovor, da 
jih je precej tudi v Sloveniji. Zal je tako; toda drugače skoraj biti ne more. 
To zopet dokazuje, da je najbolje čimprej s skupnimi napori stabilizirati 
gospodarstvo in doseči konvertibilnost dinarja, ker samo apeliranje na zavest, 
poštenost in ne vem kaj še vse, ne zadostuje, temveč moramo spremeniti sistem, 
ki ga spremljajo taki negativni pojavi. 

Poglejte cene! Zvezni ukrep jih je res delno zamrznil, toda statistike 
potrjujejo, da dviganje cen še nismo zaustavili. Podatkov o decembrskih cenah 
še nimamo, razpolagamo pa z novembrskimi. Žal moramo ugotoviti, da no- 
vembrske cene kljub zamrznjenju niso ostale na oktobrski ravni, temveč 
so se pri industrijskem blagu v tovarnah povečale za 0,7 %, torej za nekoliko 
manj kot pred zamrznjenjem v času od septembra do oktobra, toda vendarle 
za več kot novembra 1969, ko so se povečale cene istega industrijskega blaga 
le za 0,6'%, kar je bilo tudi sicer preveč za normalne, stabilne razmere. Cene 
za premog pa so se v novembru v primerjavi z oktobrom povečale celo za 
6,8%. Podatki, ki jih zbira za skupščino strokovna služba, tudi kažejo, da 
so se novembra povečali življenjski stroški za 2,4%. Cene industrijskega blaga 
v tovarnah letos v primerjavi z lanskim letom zelo naraščajo, saj so se lani 
povečale v celoti za 3,2 %, letos pa že za 11,3%. Za zamrznjenjem v oktobru torej 
divjanja cen nismo zaustavili, lani pa je bila brez posebnih administrativnih 
ukrepov podražitev 4-krat manjša. 

Proračunske potrebe bo možno realno pokriti le, če nadaljnja inflacija ne 
bo razvrednotila dinarja za več kot je predvideno. 

Poleg naraščanja cen nas mora močno skrbeti tudi naraščanje osebnih 
dohodkov, saj osebni dohodki predstavljajo polovico narodnega dohodka. V 
republiških izhodiščih za ekonomsko politiko v letu 1970 smo predvideli pove- 
čanje osebnih dohodkov zaposlenih v družbenem sektorju za 10 do 11 %. Tako 
povečanje pa so dosegli osebni dohodki že marca letos, prav ob zamrznjenju 
cen pa je prišlo do, ponovnega skokovitega povečanja osebnih dohodkov in to za 
11,8 %. Torej so se osebni dohodki do novembra povečali za 19,4% nad lansko 
višino. Ko pa bomo imeli še decembrske podatke, bomo najbrž ugotovili, da 
povečanje v celoti znaša 20%, kar je še enkrat več kot je bilo predvideno. 
Realna vrednost osebnih dohodkov se je ob povečani proizvodnosti za 4,6% 
povečala za 7,2%. Tudi dejstvo, da je letošnje povečanje proizvodnje bolj 
ugodno kot smo predvidevali, saj bo znašalo 9,3% in ne 8,9%, nam ne bo 
dosti pomagalo, saj se je likvidnost podjetij na drugi strani tako zmanjšala, 
da visoko rentabilna podjetja včasih ne morejo likvidirati niti računa v znesku 
1000 dinarjev, ker z delom njihovih sredstev razpolagajo dolžniki. Precej 
denarja je šlo tudi za obvezni polog, o katerem sem govoril že na prejšnji seji, 
ker se je tudi v Sloveniji uvoz v novembru povečal v primerjavi z oktobrom. 
Tako je bila oskrba z reprodukcijskim materialom sicer boljša, lahko bi rekli 
celo dobra, likvidnost pa več kot slaba. Povečanje izvoza znaša v zveznem 
merilu 14%, kar gre v glavnem na račun porasta cen, v oktobru pa je ugo- 
tovljeno celo zmanjšanje za 10% glede na september. Primanjkljaj v zunanji 
trgovini se je v oktobru povečal za 1,9 milijarde dinarjev, do septembra pa je 
znašal 10,9 milijarde dinarjev. V času od januarja do novembra se je pri- 
manjkljaj vsak mesec povečeval in je znašal konec novembra že 13 737 mili- 
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jonov; samo novembra pa se je povečal za 1365 milijonov. Lansko leto je bil 
izkazan dotedaj največji primanjkljaj, namreč 8241 milijonov, ki je bil za 
1570 milijonov dinarjev večji od primanjkljaja v letu 1968. 

Letos pa je že v 11 mesecih ugotovljeno povečanje za 5496 milijonov di- 
narjev; torej imamo rekordno visoko povečanje zunanjetrgovinskega primanj- 
kljaja. O izvozu ne kaže izgubljati besed, ker je jasno, zakaj tako skokovito 
pada. Zaenkrat pada zaradi nerealne paritete dinarja, še bolj pa bo začel 
padati zaradi tega, ker pri nas produktivnosti ne stimuliramo in zato počasi 
izgubljamo konkurenčno sposobnost na svetovnem trgu. 

Ali je ob produktivnosti slovenskega delavca res možno opravičevati ukrep, 
da Slovenija svojih proračunskih sredstev ne more zvišati prek limita 10,8 %>, 
ki velja tudi za tiste družbeno-politične skupnosti, v katerih zaostaja proizvod- 
nost za 50%. Z administrativnimi ukrepi pasivnosti naše zunanjetrgovinske 
bilance nikakor ne moremo odpraviti. Tega se vsi zavedamo. Kot smo že deloma 
ugotovili, bodo tudi s proračunom težave, če ne bo uspelo obdržati vrednosti 
dinarja na predvideni višini. V tem pogledu so za nas leta od 1965 pa doslej 
zelo poučna. Vzelo bi nam preveč časa, če bi skušal primerjati posamezne 
proračune federacije, republik in občin za to obdobje, zelo hitro pa si bomo 
lahko ustvarili sodbo o vsej naši finančni politiki tega tako imenovanega re- 
formskega obdobja in s tem tudi o proračunski politiki, če bomo osvetlili 
emisijsko politiko narodne banke, na katero je v svojih razpravah med drugim 
večkrat opozarjal tudi France Sevnik v »Delu«. 

Iz njegovih podatkov med drugim izhaja, da je narodna banka lani, ne 
brez pooblastila zvezne skupščine, povečala kreditna sredstva za 3,18 milijarde 
dinarjev ali za 13'°/a, kar je celo za 1% več kot leta 1965, ko smo ob začetku 
reforme zavestno devalvirali dinar za 23"/». Da bi narodna banka ta ukrep 
popravila, pozneje ni več povećavala svojih kreditov, temveč jih je v letih 
1966 in 1967 celo zmanjševala. Zaradi tega je prišlo do začasnega gospodarskega 
zastoja. Ko pa je po začasnem zastoju gospodarstvo začelo kazati prve večje 
uspehe, je prišlo sredi leta 1968 ponovno do nepotrebnega ali, bolje rečeno, 
škodljivega povečanja emisije. Od takrat pa vse do danes naraščanja emisije 
kljub številnim opozorilom, tudi v tej skupščini, niso zaustavili. Čeprav se je 
začela proizvodnja dobro razvijati, so hoteli nekateri odgovorni ljudje z emisijo 
rešiti še nekatere druge probleme, za kar so dobili celo pristanek zvezne 
skupščine. V obliki neposrednih kreditov je tako narodna banka iz emisije 
financirala znatne zaloge zvezne direkcije za rezerve živil in zvezne direkcije 
za materialne rezerve. Federacije v letih 1966 do 1969 narodna banka ni 
kreditirala, temveč se je v tem času zadolžitev federacije pri narodni banki celo 
zmanjšala za eno milijardo dinarjev. Zato pa se je v kratkem roku enega 
leta, od srede lanskega leta do julija letos, zadolžitev federacije zopet povečala 
za eno milijardo in je tako dosegla v juniju letos 9,3 milijarde dinarjev. O teh 
milijardah ne morem reči drugega kot to, da predstavljajo tolikšno dodatno 
kupno moč, da je pravi jugoslovanski čudež, da ni naraščanje cen še občutnejše. 
Vprašanje pa je, kakšne posledice bo to imelo v trenutku, ko bomo po začasnem 
zamrznjenju cene zopet odmrznili. V gibanju cen se bo takrat pojavilo marsikaj. 
Tako tudi že prej omenjeni deficit plačilne bilance s tujino, ki je ob pretiranem 
uvozu omogočil, da je potrošnja presegla možnosti, ki jih nudi lastni narodni 
dohodek. Za povečano potrošnjo, pri kateri je sodelovala tudi Slovenija, 
smo se krepko zadolžili v tujini. 
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Ni dobro, da se tolažimo s tem, da marsikje drugod v Evropi ni mnogo 
boljše, ali da je celo še slabše. Inflacija in iz nje izvirajoče socialne posledice 
so, na primer, delavca na Poljskem tako prizadele, da se je začel upirati, v 
nekaterih kapitalističnih državah pa si mezdna gibanja in stavke sledijo po 
tekočem traku. 

Glavni namen sedanjih zveznih ukrepov naj bi bil omejitev potrošnje. 
Ce je res, da je povečana potrošnja posledica dodatne kupne moči, ustvarjene 
med drugim tudi s kreditno emisijo narodne banke, ne bi smela zvezna skup- 
ščina tako širokodušno odobravati kreditov iz emisije kot jih je doslej. Res je, 
da je na poslance močno pritiskalo gospodarstvo, da mu izposlujejo kratko- 
ročne kredite za obratna sredstva. Mnoge gospodarske organizacije so se 
namreč »zainvestirale« in so tako ostale brez obratnih sredstev. Ko je gospo- 
darstvo spoznalo, da mu je zvezna skupščina prek narodne banke pripravljena 
pomagati iz zagate s tako imenovanimi krediti ža oživljanje gospodarstva, 
večina gospodarskih organizacij sploh ni več vlagala dela svoje akumulacije v 
lastna obratna sredstva, marveč je vso akumulacijo izkoristila za investicijo v 
osnovna sredstva. To je glavni vzrok za tolikšno povečanje investicij v lanskem 
in letošnjem letu, ki jim nekateri pripisujejo največjo krivdo za naraščanje 
cen, s tem pa skušajo prikriti, da gre bolj za posledico financiranja obratnih 
sredstev iz emisije narodne banke kot za posledice investicij v osnovna sred- 
stva. Velikodušno financiranje obratnih sredstev iz emisije je zaradi tega 
vsekakor eden izmed poglavitnih vzrokov inflacije, saj se kreditirajo celo 
nekurantne zaloge. Res pa je, da postaja s povečanjem proizvodnje vse bolj 
pereč problem obratnih sredstev, ki se povečujejo v sorazmerju s proizvodnjo. 
Skrb za povečanje proizvodnje mora biti hkrati tudi skrb za povečanje obrat- 
nih sredstev. Če to prepuščamo izključno emisiji narodne banke, se opredelju- 
jemo za inflacijo. Pri nas jo radi imenujemo kontrolirano inflacijo, ki pa se 
kaj kmalu spremeni v nekontrolirano, kar v zadnjem času tudi že priznavamo. 
Ugotovljeno je, da je bilo v jugoslovanskem gospodarstvu še v letošnjem 
oktobru angažiranih nad 90 milijard dinarjev za obratna sredstva, in sicer 
predvsem za zaloge in nedokončano proizvodnjo. Ce računamo, da je planirano 
povečanje proizvodnje zahtevalo povečanje obratnih sredstev za 10,8%, za 
kolikor se povečujejo tudi proračuni, bi to terjalo novih 9,7 milijarde dinarjev. 
Ker sii take emisije ne moremo dovoliti, se je pač do skrajnosti zaostrila ne- 
likvidnost gospodarstva. Zvezna skupščina je v resoluciji o družbenoekonomskih 
odnosih za leto 1970 skušala rešiti ta problem tako, da je predvidela povečanje 
obsega kratkoročnih kreditov do 14%, povečanje denarne mase pa za 12%. 
S tem je bila tako imenovana kontrolirana inflacija planirana v obsegu dobrih 
4 milijard dinarjev. 

Podatek o takšnem obsegu te kontrolirane emisije je tudi v informaciji o 
realizaciji ekonomske politike v letu 1970, ki sta jo za zvezno skupščino pri- 
pravila sekretariat zveznega izvršnega sveta za spremljanje gospodarskih gi- 
banj in zvezni zavod za družbeno planiranje. Po tej informaciji je bilo že v 
projekciji denarno-kreditne politike v začetku leta ocenjeno, da je potrebno 
med letom z dodatno primarno emisijo vplivati na to, da se zagotovi ustrezen 
kreditni potencial bank, ki bo omogočil pričakovano povečanje kratkoročnih 
kreditov. To dodatno emisijo bi dosegli z reeskontnimi in drugimi krediti ban- 
kam v višini 2606 milijonov dinarjev, s krediti federacije iz sklada za finan- 
ciranje izvoza v višini 1500 milijonov dinarjev, in končno s krediti neposrednim 
interesentom v višini 150 milijonov dinarjev, skupaj torej 4256 milijonov di- 
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narjev. Emisiji iz leta 1969 se je torej popolnoma legalno v letošnjem letu pri- 
družila še nova, večja. Mi, kar nas je tukaj, za njo res nismo glasovali! 

Dopolnilna informacija pa navaja, da je morala narodna banka v okviru 
pomoči prebivalstvu s potresnega območja Banja Luke odobriti iz emisije 
sredstva za potrošniška posojila v višini 1090 milijonov dinarjev, razen tega pa 
še posojilo SR Bosni in Hercegovini v višini 500 milijonov dinarjev. Z odlokom 
pa je zvezna skupščina naložila narodni banki, da odobri federaciji 1129 mili- 
jonov dinarjev za kreditiranje neproračunske bilance federacije in sklada za 
izvoz opreme na kredit. 

Tudi krediti za nakup klirinških sredstev so se zaradi sprememb predpisov 
o olajšavah povečali za dobro milijardo dinarjev. 

Če podatke iz informacije seštejemo, bo znašala primarna emisija do 
konca leta 6,7 milijarde dinarjev in ne, kot je bilo predvideno, 4,7 milijarde 
dinarjev. Stopnja povečanja kratkoročnih kreditov je narasla že konec letoš- 
njega avgusta za 19®/o namesto v resoluciji predvidenih 14%, stopnja poveča- 
nja denarne mase pa tudi za 19'% namesto predvidenih 12 %. Torej smo na- 
mesto kontrolirane inflacije dobili'nekontrolirano! 

Narodna banka je zaradi povečane inflacije že v septembru omejila kre- 
ditni potencial bank z znižanjem reeskontnega limita od 16% na 12%, da bi 
tako ne omogočila naraščanje kreditov prek resničnih potreb; ta ukrep pa naj ne 
bi prizadel kreditov, ki so nujno potrebni za nemoteno odvijanje procesov proiz- 
vodnje in prometa. Tako izjemo je bilo pričakovati, ker to ustreza gospodarski 
politiki, po kateri smo se doslej ravnali, čeprav ni skladna z reformo, namreč, 
da ni važna gospodarska stabilnost, temveč in predvsem visoka rast proizvodnje 
ne glede na likvidnost in podobne težave. 

Po pisanju »Borbe« z dne 15. 12. 1970 je kolegij narodne banke obtožil 
poslovne banke, da so postale nelikvidne, ker so prekoračile določen obseg 
kratkoročnih kreditov do višine, ki bi jo smele doseče šele 31. decembra letos. 
S tem so ravnale v nasprotju z zahtevami stabilizacijskega programa. Po 
sklepu narodne banke poslovne banke ne morejo računati na pomoč narodne 
banke in lahko se zgodi, da bodo morale v likvidacijo. Ne zagovarjam poslovnih 
bank, toda sprašujem se, če je prav narodna banka upravičena groziti z likvi- 
dacijo poslovnim bankam, čeprav le-te nosijo le manjši del odgovornosti za 
nastale težave, večji del pa narodna banka in drugi, kot izhaja iz prej citirane 
informacije. 

Čas je, da končam, čeprav še nisem opozoril na vse okoliščine, ki bodo 
negativno vplivale na realnost republiškega proračuna za leto 1971, v še 
večji meri pa na realnost občinskih proračunov. Glasoval bom za republiški 
proračun v obliki, kot ga je predložil izvršni svet, z željo, da bi bile vsaj 
v proračunu za leto 1972 in v poznejših večje možnosti za uresničevanje vsega 
tistega, čemur smo se odpovedali brez lastne krivde, saj smo še vedno najbolj 
produktivni v okviru enotnega jugoslovanskega trga. 

Predsednik Miran Goslar: Milo Vižintin je dal tudi amandma; 
izvoli! 

Milo Vižintin: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Dovolite mi, da 
vas v zvezi s predloženim amandmajem informiram o vlogi, delovanju, uspehih 
in neuspehih slovenske izseljenske matice. 
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Več kot četrtina slovenskega naroda živi izven meja SR Slovenije, veči- 
noma kot emigracija. Največji del slovenske emigracije predstavljajo stari 
ekonomski izseljenci s potomci, ki se še vedno smatrajo za Slovence. Stalna 
ekonomska emigracija, ki je nastala po vojni, šteje verjetno že okrog 100 000 
ljudi in je nastala večinoma v preteklih 15 letih. Proces stalnega emigriranja 
se nadaljuje iz vrst naših delavcev in strokovnjakov, ki se zaposlujejo v tujini 
in jih je trenutno med 60 000 in 80 000. Po nastanku je poseben del naše po- 
vojne emigracije predstavljala politična emigracija — okrog 20 000 — ki pa 
se je do danes že skoraj vsa transformirala v ekonomsko emigracijo, celo kar 
zadeva njeno aktivnost in odnos do Jugoslavije, razen manjših skupin, ki kljub 
medsebojnim konfliktom nadaljujejo sovražno politično aktivnost. 

Slovenska emigracija začasno ali stalno predstavlja za naš narod poseben 
sociološki, narodnostni, ekonomski in kulturni kompleks. Navezanost na domo- 
vino, od rodbinskih pa do ekonomskih stikov, je izredno močna in še danes 
kljub pomanjkljivim naporom domovine predstavlja realno možnost za kom- 
pleksnejšo nacionalno integracijo na kulturnem, ekonomskem in drugih pod- 
ročjih. V širšem narodnostnem pogledu, izključujoč kulturne, gospodarske, 
znanstvene in politične interese, je povezovanje matične domovine in izseljen- 
stva tudi pomemben dejavnik našega nadaljnjega razvoja. Tisoči naših znan- 
stvenikov in strokovnjakov delajo v visoko razvitih deželah; mnogi so priprav- 
ljeni vrniti se in prenesti svoje izkušnje domov. Naši ljudje so v tujini ustvarili 
veliko prihrankov in celo kapital, katerega velik del bi bilo mogoče angažirati 
v domovini. 

Tisoči izseljencev obiščejo domovino kot turisti in letno prinesejo po 
grobih, ne pretiranih ocenah, okrog 5 milijonov dolarjev. Ta dohodek bi bil 
lahko še znatno višji. S svojo aktivnostjo v društvih in organizacijah prispevajo 
velikanski delež pri širjenju slovenskih kulturnih tradicij med drugimi narodi 
kljub izredno majhni podpori iz domovine. 

Organizirane stike med izseljenstvom in domovino že skoraj 20 let goji 
slovenska izseljenska matica kot edina organizacija v SR Sloveniji, ki vsestran- 
sko deluje za vzdrževanje stikov z več kot nekaj sto društvi in organizacijami 
širom po svetu. Nobena organizacija v SR Sloveniji, vključno z gospodarskimi, 
kulturnimi in drugimi, nima v svojem programu slovenskega izseljenstva kot 
dejavnika, ki mu je treba posvetiti del svoje redne dejavnosti in pozornosti. 
Slovenska izseljenska 'matica je v svojem 20-letnem obstoju dosegla velike 
rezultate pri vzdrževanju in razvijanju stikov med domovino in izseljenstvom. 
zlasti na narodnostnem in kulturnem področju. Doslej je uživala sorazmerno 
zelo majhno pomoč in podporo družbenih dejavnikov; premajhno, da bi lahko 
izkoristila znatnejši del možnosti pri povezovanju izseljenstva z domovino. 
Čeprav je v zadnjih letih razširila dejavnost tudi na tisti del slovenske emigra- 
cije, ki je relativno začasno v tujini, ni v ta namen prejela posebne družbene 
podpore v materialnem pogledu. 

Matica je del svoje dejavnosti prilagodila tako, da ustvarja določene 
lastne dohodke in jih ponovno usmerja v dejavnost. Vendar to ne zadostuje 
in nadaljnja komercializacija ne bi ustrezala namenu organizacije. Sedanja 
situacija na področju stikov med matičnim narodom in izseljenstvom zahteva 
nujno in izdatno družbeno intervencijo: sicer bo v povezovanju med domovino 
in izseljenstvom nujno prevladala nesmotrnost in stihija v nasprotju z druž- 
benimi interesi. 
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Zaradi odločnejše družbene intervencije na področju izseljenstva je treba 
zlasti: 

1. Prizadevati si, da pravni sistem Socialistične federativne republike 
Jugoslavije upošteva dejstvo, da je naša dežela ena največjih emigracijskih 
območij v Evropi, da se uredi carinsko-devizni sistem, vračanje in ponovno 
vključevanje delavcev in izseljencev, šolstvo, socialno zavarovanje in drugo, kar 
še ni urejeno. 

2. Izdelati program kompleksnejšega vključevanja organizacij v Sociali- 
stični republiki Sloveniji v izseljenski kompleks; tisk, časopise, založništvo, 
RTV, kulturne institucije, turizem in gospodarstvo sploh. 

3. Izdatno podpirati osrednje nacionalno društvo, slovensko izseljensko ma- 
tico, v materialnem in organizacijskem smislu ter jo tako usposobiti za učinko- 
vitejše opravljanje njene funkcije v današnjih pogojih. 

To bi omogočilo uresničenje sklepov izvršnega odbora matice in predsed- 
stva Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, da se matica organizacij- 
sko in kadrovsko prilagodi potrebam stikov s Slovenci po svetu. 

Med najnujneše ukrepe, ki naj zagotovijo uspešno delo matice, je treba 
šteti zlasti tele: 

1. Številna društva in organizacije ter drugi pričakujejo konkretno pomoč 
in podporo pri njihovi dejavnosti na kulturno-prosvetnem področju kot naj- 
konkretnejši obliki združevanja naših rojakov po svetu. Potrebe so zlasti v 
zahodni Evropi, Kanadi in Avstraliji. Pomoč, ki smo jo dosedaj lahko nudili, 
je neznatna. Tako bi bilo, na primer, trenutno potrebnih vsaj 50 potujočih 
knjižnic. V letu 1970 smo jih lahko poslali samo 5. Nujno bi potrebovali vsaj 
30—20 potujočih knjižnic za naše delavstvo po Evropi in za rojake v preko- 
morskih deželah; vsaj 5 filmov, od tega bi moral biti eden celovečerni v štirih 
izvodih za predvajanje med našimi delavci in izseljenci po Evropi in drugod; 
gradivo in opremo za kulturno prosvetne in zabavne skupine, kot so note, 
teksti, glasbeni instrumenti, narodne noše in drugo; v večjih središčih kino- 
projektorje in diaprojektorje za predvajanje filmov in diafilmov, diskoteke in 
gramofone; podpreti izdaje knjig slovenske izseljenske matice in drugih orga- 
nizacij za učenje slovenskega jezika — dosedanje akcije matice so doživele 
zelo skromno družbeno podporo; oskrbeti večja središča, kjer živijo naši de- 
lavci, s pripomočki in s strokovno pomočjo za učenje tujih jezikov; organizirati 
revije in druge prireditve v tujini s soudeležbo kulturno zabavnih skupin 
delavcev in izseljencev samih, in organizirati gostovanja iz domovine; organi- 
zirati gostovanja slovenskih kulturnih skupin iz tujine v Sloveniji; posebno 
pozornost posvetiti tisku matice, ki se je med Slovenci v tujini že močno 
uveljavil tako med delavci kot med izseljenci; z izdatnejšo družbeno podporo 
bi lahko odigrala odločilno vlogo med Slovenci v svetu kot protiutež razmeroma 
številnemu in dobro organiziranemu nam nenaklonjenemu tisku; zagotoviti 
stalnejše prisostvovanje delavcev in predstavnikov matice med delavci in iz- 
seljenci v tujini. 

2. Prizadevati si, da so v vodstvu matice zastopane organizacije, ki lahko 
prispevajo k resnejšemu povezovanju Socialistične republike Slovenije s Slo- 
venci po svetu. Nujno je okrepiti profesionalni aparat matice z visoko kvalifi- 
ciranimi kadri, brez česar si ni mogoče zamisliti sistematičnega dela, analiz in 
učinkovitih akcij; zlasti je treba izpopolniti delo na naslednjih področjih: 
organizacija prostega časa naših delavcev v tujini, kulturno-prosvetna društva, 
klubi, športna društva in tako dalje. To delo bi bilo treba usklajevati in pospe- 
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sevati iz domovine. Zaradi pomanjkanja sredstev in kadrov se doslej ni bilo 
mogoče učinkoviteje angažirati na tem področju. Dokumentacija, evidenca 
in analiza je ob sedanjih možnostih skoraj popolnoma neurejeno področje. 
Nujno bi bilo treba v tem sklopu urediti ali začeti z urejanjem dokumentacije 
in evidence za neposredne akcije matice in drugih koncentracij in naselbin 
Slovencev po svetu, urediti evidenco strokovnjakov in drugih pomembnejših 
posameznikov. Obogatiti bi morali strokovne knjižnice v tujini z deli slovenskih 
avtorjev ter s časopisi in drugimi slovenskimi izdajami. Glede na možnosti, ki 
jih ima matica, bi lahko izvozili znatno večje število knjig in tiska iz repu- 
blike Slovenije. 

Izseljensko matico bi bilo treba kadrovsko in organizacijsko okrepiti za 
te naloge. 

Tako kot se matica v 20 letih ni bistveno okrepila v kadrovskem pogledu, 
tudi ni bilo vloženih znatnejših sredstev v modernizacijo njenega poslovanja. 
Zahtevam specifičnega poslovanja matice z zunanjim svetom ne ustreza niti 
opremljenost prostorov, niti delovni pripomočki, ki so zastareli in izrabljeni 
ali pa jih sploh ni. Ob izrabljenih pisalnih strojih in telefonih, kar je edina 
delovna oprema, si nikakor ni mogoče zamisliti potrebne poslovnosti in sodob- 
nega dela v sodobnem času. 

S tem sem hotel dati kratek prerez problematike, da bo naša slovenska 
javnost potom vas izvedela — ker se o tem zelo malo piše — kakšno vlogo 
igra matica. 

"Vem, da je moj amandma v nasprotju s sprejetim načelom o štednji, vendar 
na drugi strani ta dejavnost ni v nasprotju z interesi slovenskega naroda in ni 
v nasprotju z interesi naših izseljencev, emigrantov in drugih, ki so širom po 
svetu. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovarišica Ela Ulrih-Atena! 

Ela Ulrih-Atena: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in to- 
variši poslanci! Razpravljala bom samo o tistem delu proračuna, ki se nanaša 
na nerazporejenih 19 milijonov dinarjev sredstev za negospodarske investicije. 
Tudi o tem ne bi spregovorila, če ne bi naš odbor že dal pismenega poročila 
odboru za finance in proračun. Ta pa je generalno misel in razpoloženje našega 
odbora sicer nekako povzel, medtem ko izrecnega predloga odbora ni omenil. 

Po našem predlogu naj bi se pri teh 19 milijonih dinarjev nerazporejenih 
sredstev v prvi vrsti upoštevale investicije za graditev dijaških domov in inve- 
sticije za dvojezično šolstvo. Razlogi, zaradi katerih je odbor dal tak predlog, so 
že znani. Glede investicij v dijaške domove je znano, da pravzaprav investi- 
torja za te domove ni. Dijaške domove naj bi gradili v krajih, kjer so srednje 
šole, vendar občine pravijo, da domov ne potrebujejo, ker za otroke prebivalcev 
teh občin niso potrebni dijaški domovi, saj so tu doma in bi torej morale kot 
investitor nastopati okoliške občine, ki pošiljajo svoje otroke v ta središča. 
Posledica tega spora pa je, da praktično propadajo še tisti dijaški domovi, ki 
jih imamo, da so njihove zmogljivosti vedno manjše in da so bivalni pogoji 
vedno slabši; če bi količkaj upoštevali določene standarde, bi morali že precej 
dijaških domov ukiniti. Kaj pa to pomeni? To ne pomeni samo tega, da bomo 
dobili še manj srednje izobraženega kadra, ki ga je že sedaj premalo, temveč 
po vseh analizah o strukturi visokošolcev pomeni tudi to, da bomo še nadalje 
vzdrževali neustrezno socialno in regionalno strukturo študentov na visoko- 
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šolskih zavodih, poudarjam: tudi regionalno strukturo! Kajti če je študij na 
visokošolskih zavodih omejen pravzaprav na najrazvitejša območja, da ne 
rečem na ožja območja, na katerih se nahajajo visokošolski zavodi, to hkrati 
pomeni, da znižujemo intelektualno raven študentov, kajti intelektualni poten- 
cial je bolj ali manj enakovredno razporejen po celotnem nacionalnem pro- 
storu, torej tudi po prostoru nerazvitih. Predvsem na tistih manj razvitih ob- 
močjih, kjer primanjkuje šolskega prostora, nam tako ostaja velikansko število 
intelektualno sposobnih kadrov, ki jim šolanje ni dostopno, medtem ko na 
območjih, v katerih so visoke šole, zajema študij vse širše plasti in rekrutira 
za študente tudi intelektualno manj sposoben naraščaj in tisti naraščaj, ki ima 
že v predhodnih šolah nižje uspehe. To nadalje pomeni, da se tako znižuje 
raven znanja na visokošolskih zavodih in, ne nazadnje, tudi povečuje osip 
študentov. 

Drug problem je dvojezično šolstvo. O tem ne bom dolgo govorila. Vsi 
poznate ustavni spor, ki je bil sprožen v tem letu in še ni rešen. Ob tem, ko 
sem se s temi problemi podrobneje ukvarjala, moram priznati, da končno 
tudi ta kriza in ti spori pravzaprav izhajajo iz neurejenega materialnega po- 
ložaja dvojezičnega šolstva, ki ga je republika z zakonom predpisala in mu 
določila dimenzije, ni pa zanj zagotovila zadostnih materialnih sredstev. 

Da zaključim: Predlagam, da se v nadaljnjih ukrepih, ki jih omenja tudi 
poročilo odbora za finance in proračun v svojem predzadnjem odstavku, upo- 
števa investicija na teh področjih kot najbolj pereče. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Ivan Kreft se ponovno javlja. 

Ivan Kreft: Samo z nekaj kratkimi besedami želim podpreti amandma 
tovariša Milana Vižintina. 2e dolga leta namreč delam v zgodovinski komisiji 
izseljenske matice, nekaj let pa sem tudi član glavnega odbora in poznam delo, 
ki ga je opisal tovariš Milan Vižintin. Čeprav smo v težavnem položaju, bomo 
vendarle morali najti dopolnilna sredstva za nujne potrebe, ki jih je nanizal 
tovariš Vižintin. 

Predsednik Miran Goslar: Ali še obstoji amandma komisije za pravo- 
sodje? (Še.) Dobro! Jožko Štrukelj ima besedo! 

Jožko Štrukelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Najprej vas obveščam, da je izvršni svet na zadnji seji razpravljal o amand- 
maju skupščinske komisije za pravosodje in ugotovil, da problem, ki ga ta 
komisija navaja, resnično obstoji. Nadalje sem pooblaščen v imenu izvršnega 
sveta izjaviti, da bo izvršni svet v tem letu, v letu 1971, poiskal vse možnosti, 
da vprašanje financiranja sodišč primerno reši. To vprašanje je nastalo takrat, 
ko so bila po noveli zakona o kazenskem postopku nekatera opravila prenesena 
na pravosodne organe, predvsem preiskava. Ker sedaj to vprašanje ni enotno 
rešeno in povzroča nekatere materialne probleme, bomo v letu 1971 poiskali 
možnosti, da to vprašanje primerno rešimo. 

V zvezi z amandmajem tovariša Mila Vižintina naj pojasnim, da se popol- 
noma zavedamo navedenih težkih problemov in jih, kolikor je mogoče, tudi 
rešujemo. Iz proračuna dajemo v te namene 47 milijonov dinarjev, kar pomeni 
dvig za 12 %> v primerjavi z lanskim letom, tako kot pri sredstvih za vse 
ostale družbeno-politične organizacije. 
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Tovariši, mislim, da gre pri tem še za eno principialno finančno vprašanje. 
Ce druge družbeno-politične organizacije ne morejo za opravljanje svojih nalog 
dobiti več kot za 12'% povečana sredstva v primerjavi s preteklim letom, 
mislim, da mora to veljati tudi za izseljensko matico. Od tega odstopati ne 
moremo! Tega ne more storiti izvršni svet in verjetno tudi ne poslanci, kajti 
za vse nepredvidene potrebe imamo na razpolago samo 500 milijonov dinarjev 
rezerve. 

Glede predlogov in mnenj tovarišice Ele Ulrih pa lahko izjavim v imenu 
izvršnega sveta, da te predloge in mnenja izvršni svet jemlje na znanje. Hvala 
lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima dr. Jože Brile j. j 

Dr. Jože B r i 1 e j : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Potreba in upravičenost zahteve za zagotovitev sredstev okrpžnim sodiščem 
in okrožnim javnim tožilstvom za njihovo nadurno, nočno ali dodatno delo, ki 
jim je naloženo z zakonom, po mojem mnenju sploh ni sporna. Zlasti pa ni 
sporna sedaj po izjavi, ki jo je dal predstavnik izvršnega sveta tovariš Štrukelj. 
Težko bi bilo to tudi zanikati, če vemo, da se sicer v vseh delovnih organizacijah 
nadurno in posebno še nočno delo posebej plačuje. Farmacevt, ki sedi v apoteki 
od osmih zvečer do osmih zjutraj, dobi za to 16 000 starih dinarjev; telefonist, 
ki sedi v 'nekem uradu, ali dežurni, tudi dobi ustrezno plačilo. Ob tem bi bilo 
seveda nemogoče in neupravičeno zahtevati od sodnih organov in od organov 
tožilstva, da ne bi dobili nobenega povračila za delo, ki ga morajo opravljati 
tudi zunaj na terenu ne glede na vreme in druge okoliščine. 

Sicer sedaj kaže, da glede utemeljenosti te zahteve ni pomislekov, in bi 
bilo seveda najbolje, da se to reši z zakonom o republiškem proračunu. Po 
izjavi, ki jo je dal tovariš Štrukelj v imenu izvršnega sveta, očitno niso potrebna 
kakšna velika proučevanja, ampak gre samo še za tehnično-finančno stran 
tega vprašanja in se je izvršni svet obvezal, da bo to vprašanje pravočasno 
rešil že za tekoče leto. 

Ko sem bil kot predsednik komisije za pravosodje obveščen o stališču 
izvršnega sveta, sem se posvetoval, ne sicer z vsemi, vendar z najkompetent- 
nejšimi člani komisije za pravosodje, ki so me pooblastili, da glede na tako 
stališče izvršnega sveta amandma umaknem. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala! Še kdo želi besedo? (Nihče.) 
Glasujemo o amandmaju tovariša Mila Vižintina. Kdor je zanj, naj dvigne 

roko. (5 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Večina poslancev dvigne roko.) 
Se je kdo vzdržal? (17 poslancev dvigne roko.) 

Amandma ni sprejet. 
Glasujemo o predlogu zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem pro- 

računu) za leto 1971 v celoti. Kdor je zanj, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je proračun sprejet! 

17. točka dnevnega reda je odlok o razdelitvi deviz za potrebe 
republiških organov, zavodov, organov družbenih organizacij, ožjih družbeno- 
političnih skupnosti in civilnih pravnih oseb v SR Sloveniji za leto 1971. 
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Predlagatelj je izvršni svet. Odbor za finance in proračun in zakonodajno- 
pravna komisija sta dala pismeni poročili. Pričenjam razpravo. Kdo želi be- 
sedo? (Nihče.) 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok o razdelitvi deviz sprejet. 

18. točka dnevnega reda je predlog zakona o določitvi začasnih 
obveznosti za zagotovitev sredstev za financiranje elektroenergetskih objektov 
v letu 1971. 

Medtem sem dobil obvestilo od predsednika izvršnega sveta, da umika 
navedeni predlog zakona, in sicer zaradi tega, ker je gospodarski zbor skupščine 
odklonil sprejem tega zakona. Ce bi ga republiški zbor sprejel, bi nastala 
situacija, po kateri se ponovno sklepanje o zakonu odloži za 6 mesecev. Če bi 
do tega prišlo, bi se že tako neurejenim sistemskim vprašanjem v elektrogospo- 
darstvu pridružilo še to, da ne bi imeli več tekočega prispevka za izgradnjo 
novih elektroenergetskih objektov. Znano pa je, da imamo že sedaj velik defi- 
cit v elektroenergetski bilanci Slovenije; s tem pa bi se ta deficit še povečal. 

Ker izvršni svet ne bi mogel prevzeti odgovornosti za daljnosežne negativne 
gospodarske posledice, umika predlog zakona in obenem obvešča, da bo skup- 
ščini predložil nove predloge predpisov za ureditev zadev s področja financira- 
nja elektroenergetskih objektov. 

Medtem sem dobil obvestilo gospodarskega zbora, da je v drugačnem bese- 
dilu sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah 
republiških prispevkov, davkov in taks. To je bila 6. točka dnevnega 
reda. Razlika je nastala pri šestem členu, v katerem se ureja republiški davek 
na dediščine in darila. Gospodarski zbor tega člena ni sprejel, kar pomeni, da 
naj bi ostala dosedanja ureditev nespremenjena. 

Ali ima morda izvršni svet kakšno mnenje v zvezi s tem? Riko Jerman 
se javlja! 

Riko Jerman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V 6. členu omenjenega zakona smo predlagali, da bi stopnje davščin, ki zade- 
vajo dediščine in darila, uskladili z zakonom o prometnem davku od nepremič- 
nin. Ker pa ste sprejeli drugačno ureditev prometnega davka od nepremičnin, 
bi predlagana sprememba v ureditvi davka od dediščin in daril prišla v 
neskladje z najnovejšo ureditvijo prometnega davka od nepremičnin. Ti dve 
ureditvi pa morata biti v glavnem usklajeni, da zaradi tega ne pride do raznih 
fiktivnih darilnih pogodb, za katerimi se skriva kupčija. Ko je bil gospodarski 
zbor obveščen o vaši odločitvi glede prometnega davka od nepremičnin, je 
zavrnil 6. člen predlaganega zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks. Tudi jaz mislim, 
da je črtanje tega člena nujno potrebno, da ne bi imeli različnih davčnih 
ureditev v podobnih zadevah. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Predlagano je torej, da tudi mi ta člen 
črtamo. Kdor se s tem strinja, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je ta člen črtan in je tako spremenjeno besedilo zakona 
usklajeno z besedilom, kakršnega je sprejel gospodarski zbor. 

Sledi 19. točka dnevnega reda, to je predlog zakona o vodnem 
prispevku za leto 1971. 

Predlagatelj je izvršni svet. Predlog sta obravnavala odbor za finance in 
proračun ter zakonodajno-pravna komisija. Vabljen je predstavnik vodnega 
sklada SR Slovenije. Pričenjam razpravo! 

Zeli kdo besedo? (Ne želi.) Dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je 
zanj, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Zakon o vodnem prispevku za leto 1971 je sprejet! 

Na vrsti je 20. točka dnevnega reda, to je predlog zakona o 
filmskem prispevku. 

Predlagatelj zakona je izvršni svet, obravnavala pa sta ga ista organa 
kot prej. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 

Glasujemo o amandmaju zakonodajno-pravne komisije k 5. členu. Se 
predlagatelj z njim strinja? (Da.) Kdor je za amandma zakonodajno-pravne 
komisije, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Amandma zakonodajno-pravne komisije 
je sprejet! 

Sedaj glasujemo o predlogu zakona v celoti. Kdor je zanj, naj dvigne 
roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (En poslanec dvigne roko.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zakon o filmskem prispevku sprejet z večino glasov. 
Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 

o prenosu ustanoviteljskih pravic SR Slovenije nasproti kemijskemu inštitutu 
»Boris Kidrič« v Ljubljani. 

Predlagatelj zakona je izvršni svet; obravnavala pa sta ga odbor za prosveto 
in kulturo in zakonodajno-pravna komisija. Predstavnik kemijskega inštituta 
je bil vabljen na sejo. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Torej glasujmo! Kdor je za 
predlagani zakon, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Predlog zakona o prenosu ustanoviteljskih pravic nasproti kemijskemu 
inštitutu je torej sprejet. 

22. točka dnevnega reda je osnutek zakona o varstvu pred 
požarom. 

Predlagatelj osnutka zakona je republiški sekretariat za notranje zadeve. 
Osnutek zakona sta obravnavala odbor za družbeno-politični sistem in notranjo 
politiko našega zbora in ustrezni odbor gospodarskega zbora. Imamo skupno 
pismeno poročilo in še dodatno poročilo našega odbora, ki ste ga danes prejeli 
na klop. Mnenje je dal tudi odbor za finance in proračun, poročilo pa zakono- 
dajno-pravna komisija. Oba pristojna odbora predlagata, da zakon obravnavamo 
po skrajšanem postopku kot zakonski predlog. Po predlogu odborov je treba 
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zakon sprejeti po skrajšanem postopku, ker bi sicer na področju varstva pred 
požarom nastala v pravni ureditvi praznina, ki bi lahko imela nezaželene 
posledice. 

Ali kdo ugovarja skrajšanemu postopku? (Nihče.) Torej obravnavamo ta 
osnutek kot zakonski predlog. 

Izvršni svet je dal pismeno mnenje in iz njega izhaja, da se z zakonom 
strinja. Predstavnik Gasilske zveze Slovenije je bil vabljen na sejo. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Mirko Žlender. 

Mirko Žlender: Ker smo že sprejeli stališče, da obravnavamo zakon 
po skrajšanem postopku, bom tudi jaz kratek! 

Želim samo povedati, da je odbor za družbeno-politični sistem in notranjo 
politiko obravnaval osnutek zakona. Na današnji seji pa je odbor sprejel 
amandmaje, ki jih je predlagala zakonodajno-pravna komisija in o tem pred- 
ložil poročilo, ki je bilo dostavljeno vsem poslancem. K temu pismenemu 
poročilu praktično nimam ničesar dodati. 

Pojasnim naj še, da smo dobili v zadnjih dneh nekaj pripomb s strani 
obalnega sveta Koper, skupščine občine Postojna in republiškega sekretariata 
za urbanizem. Te pripombe so se sicer nanašale na prvi osnutek zakona, vendar 
so bile v predlogu zakona deloma upoštevane; kolikor pa niso bile upoštevane 
v zakonu, bodo upoštevane pri sestavi podzakonskih aktov, ki bodo temu • 
zakonu sledili. 

Predlagam, da sprejmete zakon s predloženimi amandmaji. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi besedo? (Nihče.) 
Imamo več amandmajev, vendar jih je večina nespornih. Najprej so 

amandmaji odbora, in sicer v prvem poročilu tega odbora. Gre za amandmaje 
k naslovu zakona. 

Mirko Žlender (iz klopi): Tovariš predsednik! Prečiščeni amandmaji 
so v dodatnem poročilu odbora. 

Predsednik Miran Goslar: Vem, ampak mislim, da moramo obrav- 
navati vse. Ker ni nič spornega, bomo zelo hitro opravili. V prvotnem poročilu 
odbora so dani amandmaji k naslovu zakona in k naslednjim členom: k 4, 6., 
8., 17, 33, 36, 37, 41, 50, 52, 56, 72, 73, 75. in 79. členu. 

Kdor je za te amandmaje, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Amandmaji so sprejeti! 
Sledijo amandmaji zakonodajno-pravne komisije. Prav tako so nfesporni in 

so razvidni iz poročila zakonodajno-pravne komisije, in sicer k 2, 11, 18, 19, 
22, 24, 25, 32, 34, 51, 53. in 63. členu. 

Kdor je za amandmaje, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Končno imamo še amandmaje odbora za družbeno-politični sistem in 
notranjo politiko, in sicer v dodatnem poročilu, ki nosi današnji datum. Ti 
amandmaji v prvotnih poročilih še niso bili usklajeni, so pa sedaj prav tako 
usklajeni, in sicer gre za amandmaje k 1, 28, 48, 49, 54. in 88. členu. 
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Ce ste za te amandmaje, dvignite roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Tudi ti amandmaji so sprejeti! 
In sedaj glasujmo o zakonu v celoti! Kdor je zanj, naj prosim dvigne roko. 

(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zakon o varstvu pred požarom sprejet. 

Sledi 23. točka dnevnega reda, to je predlog zakona o uvedbi 
centralnega registra stalnega prebivalstva v SR Sloveniji. 

Predlagatelj zakona je izvršni svet, ki predlaga, da ga obravnavamo po 
skrajšanem postopku kot zakonski predlog. Izvršni svet predlog utemeljuje 
s tem, da bo 31. marca prihodnjega leta popis prebivalstva in bi kazalo to 
statistično akcijo izkoristiti za vzpostavitev centralnega registra prebivalstva. 
Torej bi bile možne tudi predhodne priprave za uvedbo tega registra. 

Ali kdo ugovarja skrajšanemu postopku? (Nihče.) Torej obravnavamo 
zakonski predlog. Imamo poročilo odbora za družbeno-politični sistem in no- 
tranjo politiko, mnenje odbora za finance in proračun in poročilo zakonodajno- 
pravne komisije. 

Izvršni svet je 12. tega meseca predložil amandma k 2. členu. Amandma 
sta obravnavala odbor za družbeno-politični sistem in notranjo politiko in 
zakonodajno-pravna komisija. To je razvidno iz njunih dodatnih poročil. Zavod 
za statistiko je bil vabljen, da pošlje svojega predstavnika na sejo. 

Pričenjam razpravo. Se kdo javlja k besedi? (Ne javi se nihče.) 
Torej glasujmo! Najprej o amandmaju izvršnega sveta k 2. členu. Kdor je 

zanj, naj prosim. dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Amandma izvršnega sveta je sprejet! 
Sledi glasovanje o zakonu v celoti. Kdor je zanj, naj dvigne roko. (Vsi 

poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Zakon o uvedbi centralnega registra stalnega prebivalstva v SR Sloveniji 

je sprejet. 

Sledi 24. točka dnevnega reda, to je osnutek zakona o razmerju 
med številom invalidov in skupnim številom v invalidski delavnici zaposlenih 
ljudi ter o namenski uporabi sredstev posebnega sklada. 

Predlagatelj zakona je izvršni svet. Obravnavala sta ga odbor za socialno 
politiko in zdravstvo in zakonodajno-pravna komisija. Pismena poročila imamo. 

Odbor za socialno politiko in zdravstvo predlaga, da obravnavamo osnutek 
zakona po skrajšanem postopku kot predlog zakona. To pa zato, ker je pred- 
lagatelj že v osnutku zakona upošteval vse bistvene pripombe, ki jih je odbor 
dal k predlogu za izdajo zakona. 

Ali kdo ugovarja skrajšanemu postopku? (Nihče.) Torej obravnavamo tudi 
ta zakon kot zakonski predlog. Predstavnik stalne konference za rehabilitacijo 
invalidnih oseb in predstavnik zavoda za rehabilitacijo invalidov sta bila 
vabljena na sejo. 

Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Glasujemo o amandmajih. Najprej imamo amandma odbora k 1. členu. 

Socialno-zdravstveni zbor nas je obvestil, da je amandma k 1. členu sprejel 
12» 
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tako kot ga predlaga naš odbor. Amandma k 1. členu imate v poročilu odbora, 
in sicer, da se sprejme varianta, se pravi: »občinska skupščina«. Ce ste za to, 
prosim, da dvignete roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Nadalje imamo amandma odbora k 3. členu, da se v zadnji alinei za 
besedo »delu« postavi pika, ostalo besedilo pa se črta. Torej odpade besedilo 
»z nabavo ustreznih varnostnih naprav«. Če ste za to, prosim, da dvignete roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Tudi ta amandma je sprejet in zdaj sledi glasovanje o predlogu zakona 
v celoti. Kdor je zanj, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Zakon o razmerju med številom invalidov in skupnim številom v invalidski 
delavnici zaposlenih ljudi ter o namenski uporabi sredstev posebnega sklada 
je tako sprejet. 

Sledi 24. a točka dnevnega reda, to je predlog zakona o spre- 
membi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih. 

Ta zakon ste danes prejeli na klop, predlagatelj pa je izvršni svet, ki 
hkrati predlaga, naj bi zakon sprejeli po hitrem postopku. Tako bi delovnim 
organizacijam omogočili uskladitev splošnih aktov z določbami tega zakona. 

Predlog je v skladu s stališči republiške konference Socialistične zveze, 
gospodarske zbornice in republiškega odbora sindikata delavcev kmetijstva, 
živilske in tobačne industrije. 

Ali kdo ugovarja hitremu postopku? (Nihče.) Torej obravnavamo zakon 
po hitrem postopku. Želi kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 

Svoje mnenje morata povedati odbor za proizvodnjo in blagovni promet 
in zakonodajno-pravna komisija. 

Tovariš Simončič bo povedal mnenje odbora. 

Lado Simončič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Naš odbor o tem predlogu sicer ni razpravljal, vendar pa sem med sejo z 
nekaterimi tovariši o tem govoril. Po njihovem in mojem mnenju v gospo- 
darskih organizacijah ta zakon ne bo povzročil nobenih problemov; zato lahko 
smatramo, da bi se odbor za proizvodnjo in blagovni promet s predlogom 
strinjal. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Furlan pravi, da ni pripomb 
s strani zakonodajno-pravne komisije. Še kdo želi besedo? (Nihče.) 

Prehajamo na glasovanje. Kdor je za sprejem zakona, naj dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Tudi ta zakon je sprejet. 

25. točko, poslanska vprašanja, smo že opravili. Na vrsti je 26. točka 
dnevnega reda, ki je hkrati zadnja, to so volitve in imenovanja. 

Tu imamo več podtočk, in sicer najprej: predlog odloka o določitvi števila 
sodnikov pri okrožnem gospodarskem sodišču v Ljubljani. 

Predlagatelj odloka je komisija za volitve in imenovanja. Zeli kdo raz- 
pravljati? (Ne želi.) Dajem predlog odloka na glasovanje; kdor je zanj, naj 
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dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo sprejeli odlok o določitvi števila sodnikov pri okrož- 
nem gospodarskem sodišču v Ljubljani. 

Sledi predlog odloka o določitvi števila in o imenovanju članov začasne 
skupščine raziskovalne skupnosti Slovenije. 

Tudi v tem primeru je predlagatelj komisija za volitve in imenovanja, ki 
je dala še amandma k predlogu odloka, in sicer k I. in II. točki. Amandma ste 
prejeli danes na klop. 

Pozitivno mnenje sta dala prosvetno-kulturni zbor in izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. 

Pričenjam razpravo. (Ne javlja se nihče.) Ker se nihče ne javlja, prehajamo 
na glasovanje. Kdor je za amandma k 1. in 2. točki, naj dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Glasujmo o predlogu odloka v celoti! Kdor je zanj, naj dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Odlok je sprejet. 

Sledi predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v 
svet višje šole za organizacijo dela v Kranju. 

Predlagatelj je isti kot v prejšnjih primerih. Pozitivno mnenje sta dala 
prosvetno-kulturni zbor in izvršni svet. 

Zeli kdo besedo? (Nihče.) Glasujmo! Kdor je za sprejem odloka, naj dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) Torej je tudi ta odlok sprejet. 

Sledi predlog odloka o imenovanju predsednika in članov republiškega 
medicinskega sveta. 

Tudi ta predlog je dala komisija za volitve in imenovanja. Negativno mne- 
nje je dal socialno-zdravstveni zbor, izvršni svet pa se strinja. Zeli kdo besedo? 

Lojzka Stropnik kot predstavnik komisije. 

Lojzka Stropnik: Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in 
imenovanja je obravnavala mnenje socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR 
Slovenije, ki govori o pomanjkljivostih predloga za imenovanje predsednika 
in članov republiškega medicinskega sveta. 

Komisija je že ob sestavi predloga vedela, da ne bo možno upoštevati vseh 
vej dejavnosti in specialnosti. Glede pripombe, da med kandidati ni zastopnika 
splošne medicinske službe, komisija pripominja, da je med kandidati za medi- 
cinski svet dr. Boris Cergolj, specialist splošne medicine. S tem predlogom se je 
strinjal predsednik sekcije za splošno medicino tudi na seji socialno-zdravstve- 
nega zbora. 

Glede pripombe, da v svetu ni zastopan predstavnik s področja zdravstve- 
nega varstva predšolskih otrok, komisija za volitve in imenovanja vztraja pri 
svojem mnenju, da zastopa to vejo dr. Meta Skarja-Skrget, ki kot pediater 
pozna celotno problematiko predšolskega in šolskega varstva otrok. Ce bi pred- 
lagali drugega kandidata, ne bi bilo zastopano področje šolskega varstva otrok, 
tako pa je pokrito oboje. 

Ponovno pripominjamo, da je nemogoče s 24 člani, kot jih določa zakon, 
pokriti vse veje in specialnosti. Komisija ni dobila od socialno-zdravstvenega 
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zbora nobenega konkretnega predloga, koga naj iz predloga črta in koga uvrsti 
na novo. O tem je zbor sicer razpravljal, vendar so bili dani predlogi na seji 
odbora zavrnjeni. 

Končno komisija meni, da za republiški medicinski svet ni najpomembnejše 
zastopstvo posameznih vej oziroma specialnosti, temveč takšna sestava tega 
telesa, ki bo zagotavljala opravljanje funkcije, ki jo ima po zakonu. Po do- 
ločbah 68. člena zakona o zdravstvu je republiški medicinski svet svetovalni 
organ Socialistične republike Slovenije za področje zdravstva. 

Predsednik Miran Goslar: Zeli še kdo besedo? (Nihče.) 
Glasujemo o predlogu odloka. Kdor je zanj, naj dvigne roko. 

Dr. Vojan Rus (iz klopi): Samo povsem formalno vprašanje: Ker je 
socialno-zdravstveni zbor predlagal, da republiški zbor odloži sklepanje o pred- 
logu odloka, menim, da bi morali najprej glasovati o tem predlogu. 

Predsednik Miran Goslar: Nam ni potrebno o tem sklepati; mi lahko 
odlok le zavrnemo ali sprejmemo, ker predlagatelj vztraja pri predlogu; le 
predlagatelj bi lahko predložil odložitev sklepanja. 

Želi še kdo besedo? (Nihče.) Torej glasujmo! Kdor je za sprejem odloka, 
naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (4 poslanci dvignejo roko.) 

Tudi odlok o imenovanju predsednika in članov republiškega medicinskega 
sveta je sprejet. 

S tem je dnevni red seje izčrpan, vendar seje še ne moremo zaključiti. 
Najprej vas obveščam, da smo dosegli skladnost s socialno-zdravstvenim zborom 
glede zakona o denarni pomoči za opremo novorojenega otroka. Socialno-zdrav- 
stveni zbor je v ponovni razpravi namreč sprejel zakon v enakem besedilu kot 
naš zbor. 

Se vedno pa dela komisija za usklajevanje besedila zakona o skupnih re- 
zervah. Zato vas prosim še za malo potrpljenja in odrejam četrt ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 18.55 in se je nadaljevala od 19.25.) 

Predsednik Miran Goslar: Nadaljujemo sejo z usklajevanjem bese- 
dila 11. točke dnevnega reda, to je zakona o skladih skupnih rezerv 
in o uporabi njihovih sredstev. 

Besedo ima tovariš Jože Florjančič, ki bo poročal o skupnem zasedanju 
usklajevalne komisije. 

Tovariš Florjančič bo prebral besedilo, ki naj bi ga dokončno sprejeli. 
Prosim! 

Jože Florjančič: Tovarišice in tovariši poslanci! Komisija republi- 
škega in gospodarskega zbora je uskladila besedilo spornih amandmajev in pred- 
laga naslednje skladne rešitve: 

1. člen se glasi tako kot je bil sprejet v republiškem zboru, in sicer: 
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»Ustanovijo se republiški sklad skupnih rezerv in občinski skladi skupnih 
rezerv (v nadaljnjem besedilu: skladi). 

Sredstva skladov se uporabljajo za sanacijo samostojnih organizacij zdru- 
ženega dela, s katero se odpravljajo vzroki in posledice izgub in prepreči 
njihovo nastajanje, za kritje minimalnih osebnih dohodkov delavcev in za 
druge gospodarske namene, ki so v zvezi s sanacijo.« 

2. člen ostane tak kot je v predlogu zakona, in sicer: »Samostojne organi- 
zacije združenega dela, ki so pravne osebe, odvajajo v republiški sklad najmanj 
3% in v občinski sklad najmanj 2 % od dohodka, namenjenega za sklade.« 

Nespremenjen ostane tudi drugi odstavek, ki se glasi: 
»Za druge samostojne organizacije združenega dela, ki niso pravne osebe, 

vplačuje sredstva v sklad iz njihovega dohodka organizacija, v katere se- 
stavi so.« 

Zadnji odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Sredstva v sklade se vplačujejo najkasneje v 60 dneh po predložitvi za- 

ključnega računa.« 
7. člen ostane v besedilu, v kakršnem je bil sprejet v republiškem zboru, 

in sicer: 
»Sredstva sklada se dajejo v uporabo samo samostojnim organizacijam 

združenega dela, ki so po tem zakonu obvezane plačevati sredstva v sklad, in 
sicer v obliki kredita, lahko pa tudi brez obveznosti vračanja, po pogojih, ki jih 
v skladu s tem zakonom določi skupščina sklada.« 

V 10. členu ostane prvi odstavek v besedilu kot je predlagano v predlogu 
zakona, in sicer: 

»Poleg sredstev iz 2. člena tega zakona se lahko stekajo v sklade tudi druga 
sredstva, ki jih določajo posebni predpisi.« 

2. odstavek pa se spremenjen glasi takole: 
»Sredstva iz prejšnjega odstavka se v skladu s posebnimi predpisi iz 

prejšnjega odstavka lahko dajejo kot kredit ali brez obveznosti vračila v upo- 
rabo za namene iz 1. člena tega zakona ter se uporabljajo za preventivne sa- 
nacije, kakor tudi za modernizacijo infrastrukturnih in drugih gospodarskih 
objektov.« 

3. odstavek ostane tako kot je v predlogu zakona, in sicer: 
»Za sredstva iz prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo določbe 6. 

člena tega zakona.« 
Drugi odstavek 13. člena se sprejme v besedilu, ki je bilo že sprejeto v 

gospodarskem in republiškem zboru, in sicer: 
»Skupščino republiškega sklada sestavlja 40 predstavnikov, ki jih izvoli 

skupščina gospodarske zbornice SR Slovenije in 20 predstavnikov, ki jih izvoli 
Skupščina SR Slovenije.« 

V 15. členu, prvi odstavek ostane tak kot je v predlogu zakona, in sicer: 
»Pravice in obveznosti sedanjih občinskih in republiških skupnih rezerv 

gospodarskih organizacij ter njihova sredstva se prenesejo na sklade s 1. januar- 
jem 1971.« 

Doda se drugi odstavek, ki se glasi: 
»Če so sredstva iz prejšnjega odstavka večja od obveznosti, se tudi ta 

sredstva uporabljajo za namene iz 1. in 10. člena tega zakona.« 
Doda se tretji odstavek v besedilu, ki je bilo že sprejeto v republiškem 

in gospodarskem zboru, in sicer: 
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»Za sredstva iz prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo določbe 6. 
člena tega zakona.« 

V ostalih določbah ostane zakonski predlog nespremenjen. Hvala lepa! 

Predsednik Miran 'Goslar : Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 
Glasujemo o predlogih komisije. O 1. členu ni treba glasovati, ker je pred- 

log takšen, kot smo ga mi že sprejeli; pač pa moramo glasovati o 4. členu, 
glede katerega komisija predlaga spremembo, čeprav prvotno menda ni bil 
sporen. Predlaga se novo besedilo zadnjega odstavka: 

»Sredstva v sklade se vplačujejo najkasneje v 60 dneh po predložitvi za- 
ključnega računa.« 

Jože Florjančič: Tovariš predsednik, gospodarski zbor je sprejel 
4. člen v besedilu, kot ga sedaj predlaga skupna komisija republiškega in go- 
spodarskega zbora. 

Predsednik Miran Goslar: Dobro! 

Marjan Jenko: Mi smo bili obveščeni, da sta sporna samo 1. in 
7. člen. 

Predsednik Miran Goslar: Mislim, da ne bi bilo dobro, če bi sedaj 
komplicirali. Ker ob predložitvi zaključnega računa nastanejo velike obveznosti 
za gospodarstvo in je treba odvesti vse, kar pač obračun zahteva, je verjetno 
zaradi tega zmagala težnja, da se ta obveznost odloži za 60 dni. Čeprav pred- 
lagana rešitev po mojem mnenju ni principialna, je verjetno treba popustiti, 
da pridemo do sporazuma. 

Kdor je za tako formuliran tretji odstavek 4. člena, naj dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Predlog je sprejet. 
O 7. členu nam ni treba več glasovati, ker so se sporazumeli za besedilo, ki 

smo ga mi že izglasovali; pač pa pride sedaj na vrsto 10. člen. 
V 10. členu glasujemo o prvem odstavku, ki je sedaj ponovno takšen, kot 

je bil v prvotnem predlogu zakona, v drugem odstavku pa se besedilo spremeni 
tako, da se glasi: »Sredstva iz prejšnjega odstavka se v skladu s posebnimi 
predpisi iz prejšnjega odstavka lahko dajejo kot kredit ali brez obveznosti vra- 
čila v uporabo za namene iz 1. člena tega zakona ter se uporabljajo za pre- 
ventivne sanacije, kakor tudi za modernizacijo infrastrukturnih in drugih 
gospodarskih objektov.« 

Glasujemo torej o prvem in drugem odstavku 10. člena. 
Kdor je za predlagane spremembe, naj dvigne roko. (Večina poslancev 

dvigne roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Štirje poslanci 
dvignejo roko.) 

Tudi novo besedilo prvega in drugega odstavka 10. člena je izglasovano. 
Sledi 13. člen. O njem ni treba glasovati, ker je sprejet v besedilu, kot 

smo ga mi izglasovali; pač pa je sedaj na vrsti še zadnji sporni člen, to je 
15. člen. 

V 15. členu se spremeni drugi odstavek, ki naj bi se po novem predlogu 
glasil takole: 
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»Ce so sredstva iz prejšnjega odstavka večja od obveznosti, se tudi ta 
sredstva uporabljajo za namene iz 1. in 10. člena tega zakona.« 

Zadnji odstavek pa ostane takšen kot smo ga že izglasovali. 
Kdor je za spremembo drugega odstavka 15. člena, naj dvigne roko. 

(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

S tem je celotno besedilo zakona po predlogu skupne komisije usklajeno; 
seveda pod pogojem, če bo gospodarski zbor enako glasoval. 

S tem je zaključena tudi ta seja in hkrati naše delo v letošnjem letu. 
Izkoriščam to priložnost, da vam zaželim srečno prihodnje leto 1971, zlasti pa, 
da bi bilo naše sodelovanje in delo še uspešnejše, kajti čakajo nas velike 
naloge, ki naj bi jih dobile republike v prihodnjem letu še posebej na eko- 
nomskem področju; v zvezi s tem pa bo prav gotovo odgovornost republiške 
skupščine še večja. 

Zahvaljujem se vam za vaše sodelovanje in vam želim predvsem tudi mnogo 
osebnega zadovoljstva, sreče in dobrega počutja v prihodnjem letu. 

Hvala lepa vam vsem! (Ploskanje.) 

(Seja je bila zaključena ob 19.45.) 



GOSPODARSKI 2B0R 

19. seja 

(10. decembra 1970) 

Predsedoval: Tone Bole, 
predsednik gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Tone Bole: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam 
19. sejo gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili naslednji poslanci: Vinko Božič, Marko 
Drnovšek, Jože Javornik, Jože Knez, Štefan Podričnik, Franc Puterle, Bernard 
Rode, Janez Šter, Tone Tribušon, Peter Vujčič in Anton Zimšek. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 18. seje gospodarskega zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. predlog odloka o potrditvi sporazuma, sklenjenega med izvršnim svetom 

Skupščine SR Slovenije in izvršnim svetom Sabora SR Hrvatske o graditvi 
skupne atomske elektrarne v Krškem; 

4. predlog sklepa o ugotovitvah in stališčih do nekaterih vprašanj službe 
družbenega knjigovodstva; 

5. predlog zakona o povračilu dela obresti za investicijske kredite za ko- 
munalno in luško infrastrukturo in odobritvi kredita za program razvoja 
luško-industrijskega kompleksa v Kopru iz sredstev za gospodarske posege 
proračunov SR Slovenije; 

6. osnutek zakona o sredstvih SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu 
in pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti; 

7. osnutek zakona o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev; 
8. osnutek zakona o denarnem nadomestilu delavcev med začasno brez- 

poselnostjo; 
9. osnutek zakona o filmskem prispevku. 
Se strinjate s predloženim dnevnim redom? Ali ima kdo kakšne pripombe? 

(Ne javi se nihče.) Če nihče, ugotavljam, da je dnevni red sprejet. 
Na današnjo sejo sem razen predstavnikov izvršnega sveta in predlagate- 

ljev zakonov ter pristojnih upravnih organov povabil tudi predstavnike poslov- 
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nega združenja energetike SR Slovenije, gospodarske zbornice SR Slovenije, 
republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije in predstavnika službe družbe- 
nega knjigovodstva. 

Predstavnike pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo v razpravi. 
Pred prehodom na dnevni red bi vas hotel opozoriti, da ste danes pred 

pričetkom seje prejeli informacijo o nekaterih aktualnih problemih, ki so 
navzoči v tekočem gospodarjenju. To inforamacijo je pripravil republiški 
sekretariat za finance v sodelovanju z izvršnim svetom, na predlog nekaterih 
poslancev na zadnji seji enotnega zbora delovnih skupnosti. Na tej seji so 
poslanci opozorili, da so ta čas navzoči nekateri zelo aktualni gospodarski pro- 
blemi, ki zahtevajo vso našo pozornost. Zato smo prejeli predlog, da na današ- 
nji seji obravnavamo omenjeno informacijo. 

Prosim za soglasje, da bi o informaciji razpravljali potem, ko bomo izčrpali 
predloženi dnevni red. (Poslanci se strinjajo.) Ker ugovorov ni, menim, da se 
zbor strinja s predloženim dnevnim redom, kakor tudi z načinom razprave 
o informaciji, ki vam je bila danes predložena. 

Prehajam na 1.točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 
18. seje zbora. Ima kdo kakšno pripombo k osnutku zapisnika. (Ne javi se 

Če pripomb ni, ugotavljam, da je zapisnik 18. seje gospodarskega zbora 
sprejet. 

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

Obveščam zbor, da so v času po sklicu današnje seje postavili poslansko 
vprašanje v pismeni obliki naslednji poslanci: Stane Pungerčar, Ferdo Papič, 
Tone Škvarč in Janez Eržen. 

Poslanska vprašanja sem že posredoval izvršnemu svetu in republiškemu 
sekretariatu za notranje zadeve, vendar bodo poslanci prejeli odgovore šele na 
prihodnji seji zbora glede na to, da jih v tem času ni bilo mogoče pripraviti. 
Menim, da se poslanci, ki so postavili poslanska vprašanja, s tem strinjajo. 

Kdo želi postaviti novo poslansko vprašanje? Prosim! Besedo ima poslanec 
Drago Justin. 

Drago Justin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite mi, da postavim izvršnemu svetu oziroma pristojnemu upravnemu 

organu vprašanje, ki je vezano na vlogo vodnega sklada SR Slovenije glede 
odobritve enkratne dotacije v višini 5 milijonov dinarjev za odpravo škode 
po visokih vodah v mesecu juliju tega leta na posameznih območjih naše 
republike. Ze na 19. seji smo bili seznanjeni z višino ocenjene škode, ko smo 
sprejemali rebalans finančnega načrta vodnega sklada za leto 1970. Hkrati 
smo bili seznanjeni s sklepom upravnega odbora vodnega sklada, da je zaprosil 
izvršni svet za odobritev enkratne dotacije v poprej navedenem znesku. 

Pripomniti moram, da redna sredstva vodnega sklada ne zacioščajo niti 
za redna vzdrževalna dela na obstoječih varstvenih objektih, ki v naši republiki 
zahtevajo 155 starih milijard, za odpravo škode, ki je nastala v poletnih mesecih 
zaradi visokih voda, pa sredstev sploh ni. Iz že sprejetega rebalansa finančnega 
načrta je bilo razvidno, da se je republiški vodni sklad zavedal resnosti položaja 
in da je angažiral za odpravo škode ob poplavah vsa razpoložljiva sredstva, 



188 Gospodarski zbor 

za kritje manjkajočih sredstev pa je vložil prošnjo izvršnemu svetu za dotacijo. 
Ker do danes sklad ni prejel odgovora, prosim, da predstavniki izvršnega sveta 
dajo pismeno obrazložitev k stališču, ki je bilo zavzeto do tega vprašanja. 
Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: Hvala. Kdo še želi postaviti poslansko vpra- 
šanje? Besedo ima tovariš Jože Slavič. 

Jože SlaVič: Postaviti želim dve vprašanji izvršnemu svetu, in sicer 
eno iz ožjega področja našega zbora, drugo pa je splošno-političnega značaja. 

Prvo vprašanje. Ali se nameravata dati v razpravo in kdaj bo prišlo do 
predlogov za spremembe zakona o lovu in zakona o ribolovu. Glede prvega 
zakona je bil zadolžen izvršni svet v resoluciji o kmetijstvu. Doslej nismo pre- 
jeli nobenih predlogov. 

Drugo vprašanje, ki ga postavljam v imenu poslancev gospodarskega zbora, 
in sicer tovarišev: Jožeta Mikluša, Alojza Antončiča, Mare Žlebnikove, Toneta 
Skvarča, Žarka Zigona, Otona Sekavčnika, Franca Petauerja, Cvetka Dopli- 
harja, Cirila Rajšpa, Ladislava Ivanca in v svojem imenu, je naslednje: 

Zadnje čase nas sredstva javnega obveščanja opozarjajo na nekatere ne- 
ljube pojave v zvezni republiki Avstriji oziroma v deželah Koroške in Šta- 
jerske, ki kažejo na rastočo nestrpnost do Slovencev in predvsem na obujanje 
zahtev na naš račun. Grožnje z genocidom, zahteve po nepozabljenih mestih 
na spodnjem Štajerskem in navzočnosti uradnih oseb ob tem, so očitni znaki 
navedenih teženj. 

Vprašujem, kakšna stališča zavzema izvršni svet do teh pojavov oziroma 
kaj namerava pokreniti sam ali prek federacije, da se spoštujejo mednarodne 
obveznosti Avstrije po državni pogodbi iz leta 1955. Hvala. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Slavič, ali želiš imeti odgovor na 
obe vprašanji že na današnji seji? 

Jože Slavič: Na poslansko vprašanje glede Štajerske in Koroške pro- 
sim za ustni odgovor po možnosti že na današnji seji, vsekakor pa na prihodnji 
seji. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi postaviti poslansko vprašanje? 
Prosim, tovariš Janez Vidmar. 

Janez Vidmar: Izvršnemu svetu postavljam naslednje poslansko 
vprašanje. 

Kot je znano, do ureditve poslovnih odnosov med elektrogospodarskimi 
podjetji v Sloveniji še ni prišlo, čeprav je Skupščina SR Slovenije o tem za- 
vzela stališče v znanem priporočilu iz marca 1968 in v svoji oceni delne inte- 
gracije v februarju 1969. leta. Nasprotno, medsebojni odnosi so se tako po- 
slabšali, da elektrogospodarska podjetja namesto sporazumnega urejanja od- 
nosov skušajo to urediti celo prek sodišča. Sodim, da bi odnosi v elektrogo- 
spodarstvu oziroma med elektrogospodarskimi podjetji v Sloveniji morali biti 
urejeni tako, da bi se v interesu potrošnikov dosegla najnižja možna cena 
električne energije, kar pa je dosegljivo le s skupno optimizacijo izkoriščanja 
vseh obstoječih elektroenergetskih objektov in s skupno optimizacijo izgradnje 
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novih elektroenergetskih zmogljivosti. Podlaga za reševanje medsebojnih od- 
nosov bi vsekakor morala biti poslovnost, ob upoštevanju določenih norm ozi- 
roma pravil obnašanja v medsebojnih odnoših, ne pa političen ali ekonomski 
pritisk v katerikoli obliki. 

Znano je, da elektrogospodarstvo Maribor glede tega vprašanja zastopa 
izključno podjetniško stališče, ki temelji na kupoprodajnih odnosih med elektro- 
gospodarskimi podjetji ob uporabi uredbe o tarifnem sistemu, kar izključuje 
skupno optimizacijo ter izvaja politiko ekonomskega pritiska na podjetje Sav- 
ske elektrarne s tem, da zahteva od Savskih elektrarn plačilo dobavljene 
energije po najvišjih tarifnih postavkah, ki veljajo za potrošnike. S temi in 
z drugimi akcijami skuša prisiliti podjetje Savske elektrane in termoelektrarno 
Šoštanj, da se pripojita k podjetju elektrogospodarstvo Maribor brez poprejš- 
njega popolnega razčiščenja medsebojnih ekonomskih odnosov. 

Postavljam vprašanji. 
1. Ali izvršni svet SR Slovenije sodi, da mora ureditev poslovnih odnosov 

med podjetji elektrogospodarstva Slovenije temeljiti na skupni optimizaciji 
izgradnje energetskih kapacitet in s tem pogojeni skupni optimizaciji izkori- 
ščanja elektroenergetskih objektov ali pa. sodi, da je primaren podjetniški in- 
teres posameznih elektrogospodarskih podjetij ob uporabi tarifnega sistema v 
medsebojnih odnosih, kar izključuje skupno optimizacijo v izgradnji in eksplo- 
ataciji. 

2. Ali je izvršni svet SR Slovenije seznanjen s stališči in akcijami podjetja 
elektrogospodarstvo Maribor, po katerih to podjetje pogojuje ureditev poslov- 
nih odnosov s podjetjem Savske elektrarne in termoelektrarne Šoštanj s fizično 
integracijo elektrogospodarstva in da za dosego tega cilja izvaja ekonomski 
pritisk na Savske elektrarne in termoelektrarne Šoštanj in če je, kakšno je 
stališče izvršnega sveta glede fizične integracije pod prisilo? 

Predsednik Tone Bole: Poslansko vprašanje bo postavil tovariš Dimi- 
trij Furlan. Prosim. 

Dimitrij Furlan: Naslavljam vprašanje izvršnemu svetu, ali se 
pripravljajo ustrezni ukrepi za pritegovanje zasebnega denarja kot dodatnega 
vira kapitala za investicijske posege v obliki obveznic ali kako drugače? 

Predsednik Tone Bole: Prosim, poslansko vprašanje bo postavil to- 
variš Janez Miklavc. 

Janez Miklavc: Podobno kot je vprašal pismeno poslanec tovariš 
Janez Eržen v zvezi s stanjem pri dokupu mleka, bi tudi sam postavil vprašanje 
glede naslednjega pojava. 

Nenehno smo priča zviševanju cen surovin za proizvodnjo močnih krmil, 
zlasti koruze, čeprav bi ob uvajanju stabilizacijskih ukrepov morala ostati na 
ravni, kot so bile. To povzroča nevzdržna razmerja med cenami reprodukcij- 
skega materiala in finalnimi izdelki. Hkrati smo priča slabše oskrbljenosti 
obratov za proizvodnjo močnih krmil, kar vpliva na živinorejsko proizvodnjo 
in slabšanje ekonomskega položaja teh obratov, zaradi neusklajenih cen za 
krmo in finalne živinorejske proizvode. 

Menim, da bi zadrževanje takšnih razmer vplivalo na omejevanje živinorej- 
ske proizvodnje, kar bi utegnilo imeti dolgoročne posledice za naše in tuje 
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tržišče pri preskrbi z mesom in mlekom. Zato postavljam republiškemu sekre- 
tariatu za gospodarstvo ter republiškemu zavodu za cene naslednje vprašanje: 

»Kako in kdaj bo ukrepala naša republika, da bi se na kmetijskem pod- 
ročju, v odnosih krma—živinorejski proizvodi, uskladile in uredile cene v skladu 
z nastalo situacijo in v korist vzdrževanja in oživljanja proizvodnje?« 

Predsednik Tone Bole: Hvala. Prosim, tovariš Stane Pungerčar. 

Stane Pungerčar: Na zadnji seji smo razpravljali o ekonomski po- 
litiki za prihodnje leto in se že dotikali problematike in procesov za naslednje 
srednjeročno obdobje. Ugotovili smo lahko, da je pri tem med temeljnimi 
vprašanji tudi vprašanje kratkoročnih kreditnih sredstev bank. Razprava je 
opozorila na to, da bi se ta sredstva pretvorila v trajna obratna sredstva delov- 
nih organizacij. 

Postavljam prvo vprašanje: »Ali je to vključeno v sistem ekonomske poli- 
tike za prihodnje obdobje?« 

In drugo vprašanje: »Kakšne bi bile posledice takšnih sistemskih sprememb 
v monetarni politiki in vseh procesih, ki bi nastali potem, ko bi bila sprejeta 
omenjena sprememba?« 

Predsednik Tone Bole: Poslansko vprašanje bo postavil tovariš Alojz 
Antončič. 

Alojz Antončič: V zadnjem času čutimo v naši republiki vedno 
večje pomanjkanje strokovnega kadra. To pomanjkanje povzročamo s tem, da 
kljub vsemu vedno večje število naših visoko kvalificiranih in kvalificiranih; 
kadrov odhaja v inozemstvo. Temu pomanjkanju se je pridružila tudi močna 
fluktuacija med gospodarskimi organizacijami, bodisi s prehodom iz ene gospo- 
darske panoge v drugo ali š prehodom iz enega podjetja v drugo podjetje. 
Vzroki so različni. Višji osebni dohodki, boljši pogoji, prekupčevanje z delovno 
silo in podobno. V gospodarstvu nastajajo v zadnjem času že velike materialne 
škode in zastoji v proizvodnji. Glede na to postavljam republiškemu sekreta- 
riatu za delo naslednji vprašanji: 

Prvič: »Kaj se je v zadnjem času podvzelo, da bi se zavrlo odhajanje naše 
strokovne delovne sile v tujino in kakšne ukrepe pripravlja republiški sekre- 
tariat za delo, da bi se delovna sila v večjem številu vrnila iz tujine.« 

Drugič: »Kakšne ukrepe pripravlja republiški sekretariat za delo, da bi se 
fluktuacija delovne sile iz podjetja v podjetje zaustavila, zlasti glede tega, da 
se odpovedni roki po pravilnikih, ki jih imajo gospodarske organizacije, v 
zadnjem času sploh ne spoštujejo, tako da je na tem področju nastala prava 
anarhija?« 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi postaviti poslansko vprašanje? 
(Ne javi se nihče.) Če nihče, prosim predstavnika izvršnega sveta, da da izjavo 
glede poslanskih vprašanj. (Predstavnik izvršnega sveta: Odgovor bo dan na 
prihodnji seji.) Predstavnik izvršnega sveta sporoča, da bo izvršni svet odgovo- 
ril na poslanska vprašanja na prihodnji seji. 

Je kakšen ugovor k predlogu izvršnega sveta, da odgovori na prihodnji 
seji? Ker prigovora ni, zaključujem 2. točko dnevnega reda. 
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Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga odloka o potrditvi sporazuma, sklenjenega med izvršnim svetom Skup- 
ščine SR Slovenije in izvršnim svetom Sabora SR Hrvatske o graditvi skupne 
atomske elektrarne v Krškem. 

Predlog odloka o potrditvi sporazuma, besedilo sporazuma in obrazložitve 
optimizacije elektroenergetskih objektov je predložil izvršni svet. Prosim pred- 
stavnika izvršnega sveta, da da k predlogu odloka o potrditvi sporazuma še 
uvodno pojasnilo. Prosim. Uvodno pojasnilo bo dal republiški sekretar za 
gospodarstvo, tovariš Andrej Levičnik. 

Andrej Levičnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci ! 

V zvezi z obravnavo odloka o potrditvi sporazuma med SR Slovenijo in 
SR Hrvatsko o gradnji nuklearne elektrarne bi želel poudariti predvsem dve 
misli. Sporazum predstavlja konkreten dokaz volje dveh republik, da interes 
gospodarstva glede kritja potreb po električni energiji rešujeta na optimalen 
način. Potem, ko smo vsak v svoji republiki proučili vse možnosti in prišli do 
optimalnega izbora, smo isto storili ža območji obeh republik in ugotovili, da 
je skupna gradnja velikega energetskega objekta, ki je predmet danes obrav- 
navanega sporazuma, optimalna in najugodnejša za obe republiki in gre torej 
za izrazit ekonomski interes. 

Obravnavani sporazum pa ima tudi širši politični pomen. Ob tem, ko si 
prizadevamo, da razbremenimo federacijo v gospodarskih obveznostih, je spre- 
jetje takega sporazuma dokaz, da se interesi gospodarstva posameznih republik 
lahko učinkovito uveljavljajo s sporazumevanjem in skupnim iskanjem opti- 
malnih rešitev svojih interesov ne glede na republiške meje. Če k temu še 
dodamo, da sta obe republiki, Slovenija in Hrvatska, izpričali pripravljenost 
sodelovanja in uskladili nakup električne energije tudi s sosednjo Bosno in 
Srbijo, smo nakazali tudi možnost skupnih gradenj na dolgoročni osnovi in 
povezovanju z gospodarstvom. 

Ob koncu bi želel še posebej poudariti, da so v skladu z določili in roki 
sporazuma v obeh republikah že v polnem teku usklajevalne priprave in po- 
trebne študije za razpis in pripravo gradnje. Financiranje le-teh pa se izvaja 
iz namenskih sredstev, zbranih za potrebe energetike. Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: Hvala. Predlog odloka sta obravnavala odbor 
za proizvodnjo in blagovni promet, katerega poročevalec je tovariš Natan 
Bernot ter odbor za finance, katerega poročevalec je tovarišica Mara Žlebni- 
kova. Odbora sta predložila pismeni poročili. Ali želita poročevalca odbora še 
ustno obrazložiti stališče odbora? Besedo ima tovariš Natan Bernot, poročevalec 
odbora za proizvodnjo in blagovni promet. 

Natan Bernot: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Glede na to, da si je odbor za obravnavo tega vprašanja vzel precej časa in 
da ste prejeli razmeroma obširno poročilo o obravnavi, vam ne bi hotel jemati 
preveč časa. Podčrtal bi le to, da je izgradnja nuklearne elektrane tudi do 
1. 1975 bila v vseh dosedanjih študijah izkazana kot najbolj ekonomičen vir 
elektroenergije ter da je rok izgradnje, ki je v sporazumu določen za leto 
1977, najkrajši rok, ki se ga da uresničiti. Zaradi tega je bilo na odboru posebej 
podčrtano — to je v poročilu odbora na 4. strani malo nerodno oblikovano — 
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da se zamuda na začetku lahko na koncu multiplicira s faktorjem deset ali tudi 
sto v gospodarskem efektu. Menim, da se je potrebno v tem trenutku zavedati, 
da je tudi rok, 1977. leto, izredno kratek ter da je zato potrebna trdna in 
dobra organizacija celotne izgradnje, ki bi omogočila, da se z delom prične 
takoj. Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: Predlog odloka je obravnavala tudi zakono- 
dajno-pravna komisija in predložila pismeno poročilo. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Ferdo Papič. 

Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Kljub temu, da sem sodeloval v razpravi na odboru, da je poročilo odbora o 
poteku obravnave izredno obširno ter da je poročevalec odbora podal nekatere 
misli, menim, da je potrebno, da nekatere reči pred zborom ponovno obrazložim. 

Predvsem me moti, kar sem že na odboru podčrtal, da je predložena le 
delna optimizacija, čeprav je bil sklep zbora, da se predloži kompletna opti- 
mizacija. Vsekakor, da me ne bi kdo napačno razumel, podpiram sporazum in 
menim, da je skrajni čas, da ga uresničimo, vendar bi kompleksna slika 
verjetno omogočala lažje odločitve. Zaradi tega menim, da je nujno kot je že v 
poročilu navedeno, da v najkrajšem času, najpozneje pa v mesecu januarju, 
pride pred naš zbor tudi vprašanje tako imenovane male optimizacije oziroma 
dokončne določitve elektrarn, ki naj bi se zgradile do leta 1975. Menim, da je v 
Sloveniji glede električne energije izredno kritično stanje in da vemo, da se 
izgradnja nuklearne elektrarne lahko zavleče do leta 1977, v primeru da 
zadeve ne bi normalno potekale, pa tudi nekoliko dalj. 

Znano je, da nam bo po elektroenergetski bilanci primanjkovalo energije 
že v letu 1973, 1974 in 1975. Čeprav so podane različne variante kakor tudi 
možnosti uvoza elektroenergije iz Bosne in drugih republik, menim, da je 
izredno pomembno, da se zadeve glede uvoza energije uredijo že do konca 
januarja, in sicer s podpisi konkretnih pogodb. Ne bi bilo potrebno, kot se je 
zgodilo v novembru, da je Bosna, ki je po pogodbi bila dolžna dati Sloveniji 
energijo po lastni ceni od 9 starih dinarjev, slednjo je tudi dala po 9 dinarjev, 
vendar je morala uvažati iz Avstrije in jo plačevati po 23 dinarjev za kW. 
Menim, da v takih primerih verjetno tudi Bosna ne bo šla v konkretne 
obveznosti in da moramo biti tudi glede tega zelo realni. Zelo veliko se piše, da 
je elektroenergije preveč, vprašanje pa je, kdaj je to energijo možno dobiti in 
pod kakšnimi pogoji. Nadalj, celotno problematiko bo potrebno osvetliti iz vseh 
zornih kotov, saj se je za izgradnjo nuklearne elektrarne potrebno pripraviti ne 
le finančno, čeprav je tudi to izredno pomembno, saj smo že konec leta 1970 
in še danes nimamo razčiščena vprašanja nadaljnje izgradnje ostalih elektro- 
energetskih objektov. 

V predloženih poročilih o optimizaciji me izredno moti, da se nekateri 
inštituti oziroma biroji, kot je na primer industrijski biro, ki je poklican za 
projektiranja na raznih področjih, spušča v zadeve o soških in naravnih lepo- 
tah. Menim, da so za to poklicani in odgovorni drugi, najmanj pa industrijski 
biro, ki naj presoja o zadevah, za katere je strokoven. Za takšna vprašanja pa 
imamo urbanistične in druge organizacije, ki bodo lahko dale strokovno in 
dokončno oceno. 

Ob koncu bi poudaril, da bo Goriška glede elektroenergije že v prihodnjem 
letu v izredno težkem položaju, zlasti ob rekonstrukciji Anhovega. Kolikor 
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ne bo prišlo do izgradnje nekaterih objektov na tem področju, potem bo 
seveda predvsem pomembna zgraditev daljnovodov, kajti potrošnikom ni mar 
ali dobijo energijo iz tega ali onega energetskega vira, temveč po kakšni ceni 
jo plačajo. Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: Želi še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Če ne, zaključujem razpravo in dajem predlog odloka o potrditvi spora- 

zuma, sklenjenega med izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije in izvršnim 
svetom Sabora SR Hrvatske o graditvi skupne atomske elektrarne v Krškem 
na glasovanje. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče). Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok o potrditvi sporazuma soglasno sprejet. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga sklepa o ugotovitvah in stališčih do nekaterih vprašanj službe družbenega 
knjigovodstva. 

Predlog sklepa o ugotovitvah in stališčih do nekaterih vprašanj službe 
družbenega knjigovodstva je predložila komisija za družbeno nadzorstvo. Hkrati 
ste prejeli tudi poročilo o delu in problemih v službi družbenega knjigovodstva, 
ki ga je predložila centrala službe družbenega knjigovodstva za SR Slovenijo. 

Ali želi predstavnik komisije za družbeno nadzorstvo še ustno obrazložiti 
predlog sklepa? Ustno obrazložitev bo dal predsednik komisije tovariš Ivan 
Franko. Prosim. 

Ivan Franko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Do- 
volite, da k predloženemu poročilu in predlogu skupščinskega akta o službi 
družbenega knjigovodstva podam nekatera pojasnila in obrazložitve. 

Menim, da sem predvsem dolžan pojasniti razloge, zaradi katerih komisija 
za družbeno nadzorstvo predlaga obravnavo predloženih dokumentov, postopek 
v zvezi z oblikovanjem stališč ter njihove značilnosti in smotra. 

13. člen zakona o službi družbenega knjigovodstva zavezuje službo, da 
daje ustreznim skupščinam družbeno-političnih skupnosti letna poročila o svo- 
jem delu. Iz tega verjetno izhaja obveznost in potreba, da skupščine ta poro- 
čila tudi obravnavajo. Ko je republiški zbor prejšnjega sklica 17. 2. 1969. leta 
obravnaval problematiko inšpekcijskih služb, je bilo posebej poudarjeno, da 
naj se o delu in problemih službe družbenega knjigovodstva posebej razpravlja. 

Komisija za družbeno nadzorstvo prejšnjega sklica je na seji 2. 3. 1969. leta 
obravnavala letno poročilo službe in teze za spremembo zakona o službi druž- 
benega knjigovodstva. Komisija je tedaj sprejela (informacijo o problematiki in 
delu službe družbenega knjigovodstva in predlagala republiškemu in gospo- 
darskemu zboru, da jo obravnavata ter da pri zveznih organih podpreta predloge 
za spremembo zakona o službi družbenega knjigovodstva. Do razprave v zborih 
ni prišlo, verjetno zaradi novih skupščinskih volitev. Stališča in predlogi iz ome- 
njene informacije so povzeti v predlaganem skupščinskem aktu, razen tistih, 
ki so z novelo citiranega zakona v 1969. letu že bila sprejeta. 

Komisija za družbeno nadzorstvo tega sklica je organizirala 3. 2. 1970. leta 
posvet o mestu, vlogi, delu in nalogah te službe. Na seji 10. marca tega leta je 
komisija obravnavala letno poročilo službe, program dela za 1970. leto in pred- 
loge za spremembo službe družbenega knjigovodstva. Komisija je sklenila 
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predlagati republiškemu in gospodarskemu zboru, da obravnavata poročilo 
službe družbenega knjigovodstva in predlog skupščinskega akta, v katerem 
bodo vsebovana stališča in predlogi Skupščine SR Slovenije. Komisija je menila, 
da letno poročilo o delu službe, takšno kot ga je ona obravnavala, ne bi bilo 
primerno za obravnavanje na zborih ter je naročila službi, da pripravi poro- 
čilo v skrajšani obliki. V njem naj bi bila zajeta splošna gospodarska gibanja 
ter delo in problemi službe. Glede na to, da je pred skupščinskimi počitnicami 
izvršni svet predložil skupščini v obravnavo pregled gospodarskih gibanj, smo 
se odločili predložiti gospodarskemu in republiškemu zboru le poročilo o delu 
in problemih službe družbenega knjigovodstva. V njem je, kot vidite, pregled 
dela, ki ga je opravila služba ter njeni problemi. Gospodarskih gibanj predloženo 
poročilo iz navedenih razlogov ne obravnava. Sicer pa nam je stanje glede 
tega precej znano ter nas predvsem čakajo akcije in konkretne odločitve. Pri 
tem bo služba družbenega knjigovodstva prav gotovo imela pomembno vlogo. 

Sprva smo pripravili dva osnutka skupščinskih aktov, in sicer: priporočilo 
o ukrepih in nalogah za večjo učinkovitost dela službe družbenega knjigo- 
vodstva ter sklep o predlogih za spremembe in dopolnitve zakona o službi 
družbenega knjigovodstva. Pozneje smo prišli do spoznanja, da zadostuje en 
skupščinski akt, in sicer, predlog sklepa, ki je pred vami. V njem so sicef 
izražena stališča skupščine do sprememb zakona o službi družbenega knjigo- 
vodstva, hkrati pa ta stališča skupaj z današnjo razpravo, pomenijo priporočila 
za delo službe družbeno-političnih skupnosti, upravnih in izvršilnih organov 
ter delovnih in drugih organizacij v SR Sloveniji. 

Kot je razvidno, predlog sklepov ne daje konkretnih predlogov za- spre- 
membe posameznih členov, oziroma delov zakona o službi družbenega knjigo- 
vodstva. Čeprav so takšni predlogi bili že napravljeni, smo prišli do spoznanja, 
da je primerneje, če skupščina sprejme akt, v katerem so opredeljena njena 
stališča, da pa je potem vprašanje časa in nadaljnjih razprav, kako se bodo 
oblikovale konkretne spremembe zakona. 

V predloženem dokumentu se zavzemamo za večjo učinkovitost službe in 
njeno kontrolno funkcijo, preventivno dejavnost službe, katera naj bo izražena 
v pravočasnem opozarjanju na nevarnosti in krize, po drugi plati pa v učinko- 
viti kontrolni dejavnosti. Zavzemamo se za večjo povezanost s službo v družbe- 
no-političnih skupnostih, delovnimi in drugimi organizacijami, za odgovornejši 
odnos, za ugotovitev obvestil in opozoril službe ter za večjo prisotnost službe 
pri oblikovanju gospodarske politike. Prav tako se zavzemamo za večjo prilago- 
ditev vseh dejavnosti službe potrebam in delu samoupravnih organov in raznim 
oblikam družbenega in samoupravnega dogovarjanja, ter za spremembe v 
notranji organizaciji službe, ki bi bile v skladu z doseženo stopnjo družbeno- 
političnega razvoja. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Delo na oblikovanju predloženih dokumen- 
tov se je zaradi usklajevanja različnih stališč zavleklo dalj časa kot smo pri- 
čakovali. Zato izgleda, da smo z razpravo o delu in problemih službe družbenega 
knjigovodstva v zamudi, vendar menim, da je prav sedaj pravi trenutek za 
takšno razpravo. Pred nami je stabilizacijski program in vse naloge, ki iz njega 
izhajajo. Kot sem že poudaril, bo pri tem imela služba pomembne naloge. 
Za izpolnitev tega programa bo odločilnega pomena zavestna družbena akcija, 
družbena disciplina in odgovornost, spoštovanje dogovorov, ukrepov in pred- 
pisov, skratka pravil igre, ki smo jih v skupnem interesu sami postavili, ozi- 
roma se dogovorili in po katerih naj bi se ravnali vsi družbeni dejavniki. Razen 
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tega je služba pričela z izdelavo programa dela za leto 1971 tako, da ji bodo 
današnja razprava in sprejeta stališča v veliko pomoč. Končno, s prenosom 
pristojnosti s federacije na republike bo tudi služba družbenega knjigovodstva, 
kljub enotni organizaciji, vse bolj republiška služba, saj se bo v prihodnje 
veliko bolj ukvarjala s kontrolo, analitiko in statistiko področnih dejavnosti, 
ki bodo predvsem v republiški pristojnosti in odgovornosti. Predložena sta- 
lišča sledijo tudi takšno spremenjeno vlogo službe družbenega knjigovodstva. 

Prosim vas, tovarišice in tovariši poslanci, da podprete in sprejmete pred- 
log sklepa o ugotovitvah in stališčih do nekaterih vprašanj službe družbenega 
knjigovodstva. Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: Predlog sklepa je obravnaval tudi odbor za 
finance. Prosim poročevalca odbora tovarišico Maro Zlebnik, če želi dopolniti 
predlog? (Ne želi.) 

Predlog sklepa je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija in pred- 
ložila pismeno poročilo. Zeli predstavnik izvršnega sveta zavzeti stališče do 
predloga sklepa? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Če nihče, za- 
ključujem razpravo in dajem predlog sklepa o ugotovitvah in stališčih do neka- 
terih vprašanj službe družbenega knjigovodstva na glasovanje. 

Kdor je za predlog sklepa, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog sklepa soglasno sprejel. 

Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o povračilu dela obresti za investicijske kredite za komunalno in 
luško infrastrukturo in odobritvi kredita za program razvoja luško-industrij- 
skega kompleksa v Kopru iz sredstev za gospodarske posege proračunov SR 
Slovenije. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet na podlagi sklepa 10. seje gospo- 
darskega zbora z dne 8. 7. 1970, ko smo obravnavali osnutek tega zakona. 

Zeli mogoče predlagatelj zakona oziroma njegov predstavnik še ustno ob- 
razložiti predlog zakona? (Ne želi.) 

Predlog zakona je obravnavala zakonodajno-pravna komisija in predložila 
pismeno poročilo, v katerem predlaga nekatere amandmaje redakcijskega zna- 
čaja. 

Predlog zakona sta obravnavala odbor za proizvodnjo in blagovni promet, 
poročevalec je tovariš Viktor Korenčan in odbor za finance, poročevalec je 
tovariš Franc Cuznar. Odbora sta dala pismeni poročili, v katerih ne predlagata 
amandmajev. Odbor za finance predlaga, da naj izvršni svet na današnji seji 
obrazloži svoje stališče do modernizacije železniške proge Šentilj—Koper. 

Prosim poročevalce odborov, da zavzamejo stališče do amandmajev, ki jih 
predlaga zakonodajno-pravna komisija. Ali se odbora strinjata s predlaganimi 
spremembami v besedilu zakona? Poročevalca odborov tovariša Viktorja Ko- 
renčana in Franca Cuznarja prosim, da zavzameta stališče do amandmajev, ki 
jih je dala zakonodajno-pravna komisija, ki pa so redakcijskega značaja. 

V i k t" o r Korenčan (iz klopi): Vsebinsko se nič ne spreminja, gre le za 
boljšo terminologijo. 
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Predsednik Tone Bole: To se pravi, da amandmaje sprejemate. Tovariš 
Cuznar. 

Franc Cuznar (iz klopi): Strinjam se s spremembami, saj niso vse- 
binskega značaja. V nasprotnem primeru ne bi mogel zastopati stališča odbora 
sam. 

Predsednik Tone Bole: Zeli predstavnik izvršnega sveta zavzeti sta- 
lišča do predlaganih amandmajev? Besedo ima predstavnik izvršnega sveta 
tovariš Boris Vadnjal. 

Boris Vadnjal: Tovarišice in tovariši poslanci! Z amandmaji zako- 
nodajno-pravne komisije se seveda strinjamo, saj so redakcijskega značaja. 
Štejem pa za dolžnost, da obvestim zbor glede priporočila odbora za finance 
gospodarskega zbora, da izvršni svet do zasedanja gospodarskega zbora od- 
govori na vprašanje, kako namerava rešiti vprašanje modernizacije železniške 
proge Šentilj—Koper. 

Zakon o modernizaciji železnice Šentilj—Koper je že obravnaval odbor za 
gospodarstvo izvršnega sveta in zavzel do njega stališče. O njem bo razpravljal 
še izvršni svet, verjetno še tekom tega meseca, tako da bodo republiški in 
gospodarski zbor oziroma organi skupščine imeli možnost, da o tem zakonu 
razpravljajo in do njega zavzamejo stališče že v prvih mesecih prihodnjega leta. 
Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo 
ima tovariš Janko Kolarič. 

Janko Kolarič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Nobenega dvoma ni, da pomeni predloženi zakon še en korak naprej v konkre- 
tizaciji razprav in predlogov o financiranju infrastrukture. Menim, da je pred- 
loženi način ustrezen glede na to, da družba posreduje pri obrestnih merah in 
rokih vračanja kreditov tako, da ustrezajo značaju infrastrukturnih objektov, 
hkrati pa je investitorju omogočeno, da se dejansko vključi v sistem kredi- 
tiranja. Ker se zakon nanaša na konkretno infrastrukturo v luki Koper, ki je 
nedvomno eden od ključnih objektov za bodoči razvoj naše republike, se v 
načelu s predloženim zakonom strinjam in podpiram sprejem tega zakona. 

Vendar menim, da je potrebno, da z vso resnostjo opozorim, da je za 
funkcioniranje razvijajoče se luke nujno potrebno rešiti tudi povezavo luke z 
zaledjem. Stanje v luki Koper je že danes takšno, da komunikaciji, to sta 
cesta in nedograjena železnica, ki smo jo gradili z namenom, da bi se luka 
Koper razvila v pomembno evropsko pristanišče, predstavljata ozko grlo za 
razvoj luške dejavnosti. Povedati moram, da je razvoj luke Koper v našem 
skupnem interesu, da pa obstoječa nedograjena železniška proga ne more 
prevzeti niti tone dodatnega tovora, ker je z današnjim obsegom prometa v 
luki, obstoječa še nedograjena železniška proga že izkoriščena prek svojih 
zmogljivosti na račun varnosti in kvalitete prevoza. Iz tega izhaja, da sta luka 
in železniška proga enoten kompleks, ki ga je potrebno reševati v okviru 
enotnega koncepta. Le s takšnim kompleksnim reševanjem prometne infra- 
strukture bo zagotovljeno, da bodo vložena sredstva v luko dala tudi ustrezne 
učinke. 
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Problem, ki ga navajam, ni nov. O njem so že večkrat razpravljali skupščin- 
ski odbori oziroma pristojni zbor, zato menim, da ni potrebno podrobneje 
obravnavati težav, ki že danes nastajajo in ki se bodo še povečale s povečanjem 
zmogljivosti luke Koper. 

Pozorno sem prebral tudi sklep odbora za proizvodnjo in blagovni promet 
republiškega zbora z dne 1. 7. 1970 ter sklep odbora za finance našega zbora 
z dne 13. 11. 1970, ki sta obravnavala problematiko v zvezi s predloženim 
zakonom. Dovoljujem si, da zaradi pomembnosti ponovim ugotovitve oziroma 
zaključke navedenih odborov, ki se glasijo: 

»Poudarjeno je bilo, da je razvojni program luke Koper in industrijske 
cone sinhroniziran z razvojem železnic, saj bodo skupščinska telesa, verjetno 
že v letu 1970, obravnavala elaborat o razvoju železnic.« 

In drugi sklep: »Odbor predlaga«, — to je odbor za finance našega zbora, 
— »gospodarskemu zboru, da sprejme predlog zakona v besedilu kot ga je 
predložil izvršni svet pod pogojem, da izvršni svet, do zasedanja republiškega 
in gospodarskega zbora, ki bosta sprejemala zakon, odgovori na vprašanje, kako 
namerava rešiti modernizacijo železnice Šentilj—Koper, kot je to bilo obljub- 
ljeno že ob sprejemu osnutka zakona.« 

Izvršni svet ni pripravil podrobnejšega odgovora razen odgovora, ki ga je 
danes dal njegov predstavnik tovariš Boris Vadnjal, ki pa bi po mnenju odbora 
za finance moral biti pogoj za sprejem zakona. Znano mi je sicer, da je odbor 
-za gospodarstvo izvršnega sveta pred dnevi razpravljal o osnutku zakona o 
odobritvi kredita za modernizacijo proge Koper—Šentilj in sprejel sklep, da 
bo osnutek tega zakona še v tem mesecu predložen izvršnemu svetu. Glede na 
to, da sklep našega odbora za finance, ki je postavil omenjeni pogoj, ni bil 
uresničen, prosim tovariša predsednika našega zbora, da razen zakona, naš 
zbor sprejme tudi sklep, ki bo obvezal izvršni svet, da že v letošnjem letu ali pa 
vsaj do 15. 1. 1971 predloži Skupščini SR Slovenije zakonski osnutek, ki bo 
omogočil usposobitev celotne slovenske železniške magistrale od Kopra do 
Šentilja, za polno koriščenje luških zmogljivosti in kakovostni prevoz poveča- 
nega obsega prevoza iz luke Koper. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Kolarič, vi predlagate sklep, ki naj 
zadolži izvršni svet, da predloži osnutek zakona Skupščini SR Slovenije do 
15. januarja 1971. Prosim predstavnika izvršnega sveta, da glede na predlog 
izjavi, ali izvršni svet sprejema obveznost, da do 15. 1. 1971 pripravi osnutek 
zakona. Če rok ne ustreza, kateri je drugi datum? Prosim tovariš Boris 
Vadnjal. 

Boris Vadnjal: Tovariš predsednik! Že v začetku razprave sem 
povedal, da je zakon oziroma osnutek zakona že na izvršnem svetu ter da je 
o njem že razpravljal odbor za gospodarstvo in zavzel določeno stališče. Kakšno 
stališče bo zavzel izvršni svet oziroma kako se bo opredelil do modernizacije 
železnice Koper—Šentilj, osebno ne morem dati nobene izjave, niti nisem za to 
pooblaščen. O vsebini zakona je tovariš Kolarič, kot vsi vodilni ljudje pri 
železnici, seznanjen in vedo, kakšna je konstrukcija financiranja oziroma 
sodelovanja republike pri modernizaciji te železnice. Težko tudi izjavim, da bi 
to bilo ravno do 15. januarja, glede na veliko obremenitev, ki jo ima izvršni 
svet ravno v tem času, ko mora predložiti republiški skupščini zadeve, ki jih 
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moramo obravnavati do konca leta. Dejal sem, da bomo vsekakor v mesecu 
januarju poslali skupščini stališče izvršnega sveta do predloženega zakona. 

Predsednik Tone Bole: Ali se tovariš Kolarič zadovoljuje z odgovorom 
tovariša Vadnjala, predstavnika izvršnega sveta? Prosim. 

Janko Kolarič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Moram povedati, da se glede roka, ki naj bo mesec januar, strinjam, saj 
petnajst dni ne more povzročiti posebnih težav. Nikakor pa se ne mor.em 
zadovoljiti z rokom »v prvih ali v prihodnjih mesecih«, saj se cela zadeva vleče 
že dve leti, čeprav smo že lansko leto rekli, da se bo to storilo v prvih mesecih 
leta 1970. Problematika je tako povezana, da smo ves čas trdili, da bi to 
moral biti en zakon, to je zakon o luški infrastrukturi in modernizaciji železnice 
Koper—Šentilj. Sedaj smo zakon glede luke Koper izločili iz razlogov tako 
imenovane kontinuitete, ki pa je sicer prav tako potrebna tudi v drugem 
primeru. Čeprav smo zakon o luki Koper izločili, sta obe investiciji tako 
povezani, da ne more ostati na tem, da se z drugim vprašanjem odlaša v 
nedogled. Zaradi tega poudarjam, da dejansko gre za en problem infra- 
strukturnih investicij ter da je stanje trenutno takšno, kot sem ga že večkrat 
omenjal, in ki ga ne bi rad ponavljal. 

Iz teh razlogov prosim tovariša predsednika, da zbor zadolži izvršni svet, 
da dokončno izpolni obljubo, ki jo je dal pred več kot enim letom in da 
predloži skupščini vsaj stališče do tega zakona. Ce je to seveda zadnji dan 
januarja namesto petnajstega, se s tem popolnoma strinjam. Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: To pomeni, tovariš Kolarič, da se vaš predlog 
oziroma stališče do tega zakona posreduje skupščini v januarju. Ali se s 
takšnim sklepom strinjate? 

Janko Kolarič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ze eno leto in pol ves čas govorimo o zakonu. Sedaj smo oblikovali sklep tako, 
da naj bi izvršni svet dal le stališče do zakona. To stališče je že znano, in sicer 
v tem, da zakon mora biti sprejet. Zato se ne morem strinjati s sklepom, da 
naj izvršni svet po dveh letih ponovno zavzema stališče do zakona, temveč, da 
naj izvršni svet predloži zakon, kot ga je obljubil. V tem je problem, ne pa v 
stališču, ki je lahko sila nedoločeno. Prosil bi, da se sklep glasi, da naj izvršni 
svet v roku, ki je bil določen, predloži zakonski osnutek. Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: Zaključek je jasen, namreč, da naj izvršni 
svet pripravi osnutek zakona in ga predloži v razpravo skupščini v januarju. 
Je to dovolj jasen sklep tovariš Kolarič? 

Janko Kolarič: Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: Lahko zaključim to točko, ker se nihče več ne 
javlja k besedi? (Da.) Zaključujem razpravo o 5. točki dnevnega reda in dajem 
predlog zakona hkrati z amandmaji, ki jih predlaga zakonodajno-pravna 
komisija in ki so redakcijskega značaja, na glasovanje. 

Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Je kdo proti? (Nihče.) 
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Tovariš sekretar me je opozoril, da se zbor ni opredelil glede sklepa, ki ga 
je predlagal tovariš Kolarič. Sklepa ne bi ponavljal, zato prosim, kdor je za 
sklep, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (3 
poslanci.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajam na 6. točko dnevnega reda, to_ je jaa obravnavo 
osnutka zakona o sredstvih SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in 
pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti. 

Osnutek zakona je predložil izvršni svet na podlagi sklepa 5. seje gospo- 
darskega zbora z dne 1. 10. 1969, ko smo obravnavali predlog za izdajo 
omenjenega zakona. Zeli predstavnik izvršnega sveta še ustno dopolniti pred- 
log. (Ne želi.) Hvala. 

Predlog zakona sta obravnavala na skupni seji odbor za finance in odbor 
za družbenoekonomske odnose ter predložila skupno poročilo. Ali želita poro- 
čevalca odborov tovariš Albin Kurent in tovariš Anton Zimšek še ustno obraz- 
ložiti predlog zakona? (Ne želita.) 

Obveščam zbor, da smo dobili tudi pismena mnenja nekaterih občinskih 
skupščin k osnutku zakona o sredstvih SR Slovenije za izravnavanja v gospo- 
darstvu in pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti. Ta mnenja ste 
prejeli pred pričetkom današnje seje. 

Osnutek zakona je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija in 
predložila pismeno poročilo. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
Ugotavljam, da nihče, zato zaključujem razpravo in predlagam, da zbor 

sprejme naslednji sklep: 
1. osnutek zakona se sprejme; 
2. predlog zakona naj pripravi izvršni svet s tem, da pri pripravi besedila 

predloga zakona upošteva pripombe zakonodajno-pravne komisije. 
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanai dvignejo 

roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo osnutka 
zakona o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev. 

Osnutek zakona je predložil izvršni svet. Zakon je sestavljen na podlagi 
splošnega zakona o skladih skupnih rezerv in uporabi njihovih sredstev, ki 
nalaga republiki, da sprejme ustrezen republiški zakon. 

Prosim predstavnika predlagatelja, da da obrazložitev k osnutku zakona. 
Obrazložitev bo dal tovariš Andrej Levičnik, republiški sekretar za gospo- 
darstvo. 

Andrej Levičnik: Tovariš predsednik, tovanišice in tovariši po- 
slanci! Institucija skupnih rezerv delovnih organizacij, ki je bila uvedena pred 
destimi leti, je prav gotovo opravičila svoj obstoj in se pokazala kot nujna 
in koristna, zlasti z razvojem našega gospodarstva v smeri večje tržnosti in 
sproščenejšega delovanja tržnih zakonitosti. V tej luči se pomen te institucije 
še nadalje povečuje, in sicer za vse delovne organizacije, tudi za tiste, ki 
trenutno dobro stoje. Glede na takšen pomen institucije skupnih rezerv za 
delovne organizacije v tržnem gospodarstvu je zvezna skupščina letos spo- 
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mladi sprejela splošni zakon o skladih skupnih rezerv in o porabi njihovih 
sredstev. 

Predloženi osnutek republiškega zakona o skladih skupnih rezerv in o 
porabi njihovih sredstev izhaja predvsem iz načela, ki ga vsebuje splošni 
zakon, da so sredstva sklada skupnih rezerv, neodtujiva sredstva gospodarstva, 
ki s temi sredstvi samostojno razpolaga. S tem je doseženo, da se sredstva, ki 
jih posamezne delovne organizacije plačujejo v sklad po določenem času, tem 
organizacijam tudi vračajo. 

Po dosedanjih zakonih so bila ta sredstva odtujena od gospodarstva. V 
skladu s splošnim zakonom smo v osnutku uveljavili načelo, da sklad upravljajo 
predvsem samostojne organizacije združenega dela, ki vanj plačujejo sredstva 
iz svojega dohodka. S tem se še bolj poudarja neodtujivost v sklad plačanih 
sredstev, kajti po tem novem načelu upravljajo sklad le plačniki, to je organi- 
zacije združenega dela, ne pa upravni odbor, ki bi ga imenovala skupščina 
družbeno-politične, skupnosti, kot je bilo to urejeno z dosedanjimi zakoni. 
V predloženem osnutku zakona smo sicer izhajali iz načela, da so zbrana 
sredstva sklada solidarnostna sredstva gospodarstva in da zato ne bi smeli 
omejevati porabe teh sredstev s posebnimi določili o njihovi namenski porabi. 
Zaradi splošnega zakona, ki izrecno določa in dejansko omejuje področja, za 
katera se ta sredstva lahko porabijo, v primerjavi z dosedanjimi določili o 
namenski uporabi, ni bilo mogoče v predloženem osnutku uveljaviti načela, da 
bi organizacije združenega dela docela samostojno določile namene, za katere 
bodo porabile sredstva sklada skupnih rezerv. 

Po splošnem zakonu se sredstva sklada lahko porabijo za izplačevanje 
minimalnih osebnih dohodkov in za sanacije ter v okviru sanacij tudi za 
prekvalifikacije in druga nujna vlaganja za zaposlitev odvečnih delavcev. 
Izločena je bila torej možnost, da bi se ta sredstva kot doslej uporabljala za 
pospeševanje dejavnosti gospodarskih organizacij. Zato moram ob tej prilož- 
nosti posebej poudariti, da sedanji splošni zakon dokaj omejuje možnosti za 
rešitve, ki bi republiki najbolj ustrezale. Mnenja smo, da bi splošni zakon moral 
doživeti ob reviziji bistvene spremembe, če že ne njegovo odpravo. Ker v 
splošnem zakonu pojem sanacije ni bil točno opredeljen, iz obrazložitve k 
predlogu tega zakona pa je bilo razvidno, da se sredstva sklada lahko porabijo 
ne le za ublažitev posledic izgub, temveč tudi za odstranitev vzrokov, ki izgube 
povzročajo, smo v osnutku zakona zapisali, da statut sklada, torej sami 
vlagatelji določijo, v kakšnih primerih bodo obravnavali sanacijske kredite, in 
tako omogočili, da se s sredstvi izvajajo tudi preventivne sanacije in drugi 
podobni posegi. 

Po splošnem zakonu je prepuščeno republikam, da s svojimi zakoni določijo 
osnovo, od katere bodo organizacije združenega dela, v okviru dohodka, od- 
plačevale sredstva v ta sklad in višino stopenj. V osnutku zakona smo izhajali 
iz načela, da naj bi tudi v bodoče plačevale organizacije združenega dela, tako 
kot doslej, od sredstev za sklade, ki jih ustvarjajo po zaključnem računu, to je, 
da so dolžne vplačevati proporcionalno rezultatom dela oziroma podjetniški 
akumulaciji. Glede na to, da sodimo, da bo tudi v bodoče gospodarstvo 
potrebovalo vsaj tolikšna solidarnostna sredstva kot doslej, smo v osnutku 
predlagali najmanj dosedanjo stopnjo. 

Splošni zakon tudi prepušča republikam, da določijo roke in pogoje vračila 
vplačanih sredstev. Določitev višine obrestne mere, ki bi jo dobili vlagatelji kot 
udeležbo na dohodkih sklada, je prepuščen po tem osnutku zakona samim 
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vlagateljem. Prav tako je prepuščeno vlagateljem, da sami določijo obrestno 
mero, ki jo bo sklad zaračunaval za dane kredite. Da bi zagotovili možnost 
dajanja sanacijskih kreditov na znosno odplačilno dobo, smo v osnutku zakona 
predlagali, da dobijo vlagatelji vložena sredstva vrnjena šele po najmanj 
4 letih. 

Zavzemamo se tudi za to, da se vsi presežki, ki se pobirajo v gospo- 
darstvu, v skladu z našo politiko vračajo tja, kjer se ustvarijo. Tako bi se na 
primer lahko stekal v sklad tako imenovani prispevek od preseženih sredstev 
za zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb delavcev, ki ga predvideva 
osnutek zakona o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju 
in o merilih za usmerjanje delitve dohodka in osebnih dohodkov. Prav tako bi 
na primer kazalo določiti, da se tudi vsakoletni morebitni presežki proračunov 
stekajo v sklade skupnih rezerv. V obeh primerih bi dosegli, da se ta sredstva 
prek sklada vračajo gospodarstvu. 

Menimo, da bi bilo umestno, da se že danes zedinimo glede besedila 
osnutka zakona tako, da bi imel dokončno besedilo, brez variant. S tem v zvezi 
predlagamo, da v 2. členu ostane besedilo, ki govori o najmanjši tri- in dvo- 
odstotni stopnji prispevka, črtala pa naj bi se predvidena varianta. Osnova za 
odvajanje prispevka v sklad naj bi bil ostanek dohodka določen za sklade, s 
čimer so se strinjali tudi vsi odbori skupščine. Kot je bilo že rečeno, naj bi se v 
sklad stekala tudi sredstva iz drugih virov, seveda, če to določijo drugi 
republiški zakoni, kot na primer že omenjeni davek na presežena sredstva za 
osebne dohodke, ali na primer proračunski presežek. 

V zvezi t. besedilom 5. člena, ki govori o vračilu plačanih sredstev po 
preteku 4 let, moramo pripomniti, da osnutek ni dovolj razumljiv. V tezah, ki so 
bile izdelane pred osnutkom, se je mislilo na najmanj 4-letni moratorij in pri 
tem upoštevalo, da bi roke vračila za plačana sredstva lahko določili sami 
vlagatelji, glede na stanje kreditov pri skladu. To pomeni, da je postavljena 
doba 4 let le minimalna in da jo lahko vlagatelji na skupščini sklada tudi 
podaljšajo. 

Nadalje podpiramo načelna stališča večine skupščinskih odborov, tako 
republiškega kot gospodarskega zbora, ki se zavzemajo za to, da v 12. členu 
osnutka ostane le besedilo, navedeno pod prvo varianto. Za to varianto se 
zavzemamo zaradi njene enostavnosti in racionalnosti, po drugi strani pa tudi 
zato, ker je z njo zagotovljen tako vpliv vlagateljev, kot tudi splošni družbeni 
vpliv na poslovanje sklada. Za 80 članov na primer, število po mojem ni 
bistveno, bi bili zastopani predstavniki gospodarstva na skupščini gospodarske 
zbornice. S tem bi bil zagotovljen vpliv vlagateljev, delovnih organizacij, ki so 
članice gospodarske zbornice, z 20 predstavniki, ki niso člani zbornice, pa bi 
bil zagotovljen družbeni vpliv. Odbori republiškega zbora predlagajo, da so to 
predstavniki republiškega zbora, odbori vašega, gospodarskega zbora pa pred- 
lagajo, da so to predstavniki gospodarskega zbora. Menim, da to ni bistveno, 
saj je pri tem mogoča določena pariteta ali nek skupen sporazum, vsekakor pa 
bi bil zagotovljen vpliv vlagateljev, ki niso člani zbornice. Razen tega, pa bi bil 
s temi predstavniki zagotovljen tudi splošni družbeni vpliv na poslovanje 
sklada, kot to določa splošni zakon v 131. členu. 

Z določilom 14. člena se prenašajo dosedanja sredstva skupnih rezerv 
gospodarskih organizacij na novo ustanovljene sklade. Ta sredstva po splošnem 
zakonu niso vračljiva in ne morejo biti vir dohodka za vlagatelje sklada. S 
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temi sredstvi, kakor tudi s sredstvi, ki bi se oblikovala iz dodatnih virov, o 
čemer sem prej govoril, bi se lahko dajala sredstva iz Sklada tudi na daljši 
rok in brez obveznosti vračila. To ima aktualni pomen, glede na predvidene 
težave, ki bodo nastopile v gospodarstvu z uresničevanjem stabilizacijske 
politike oziroma s stabilizacijskimi ukrepi. Hkrati se s tem omogoča izvajanje 
določene razvojne politike, pa tudi uresničuje omenjeno načelo o vračanju 
sredstev gospodarstvu. 

Ob koncu moram poudariti, da smo imeli v Sloveniji razprave v zvezi s 
sprejetjem splošnega zakona o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih 
sredstev že letos spomladi ter da zato lahko to razpravo štejemo kot povod 
oziroma prvo fazo razprav za oblikovanje in sprejem republiškega zakona. 
Ta omogoča, da predlagamo danes skupščini že osnutek zakona, za katerega so 
razprave v odborih pokazale precejšnjo enotnost, zlasti glede besedila brez 
variant, ki ga zagovarjamo tudi v smislu dosedanjih razprav. S tem bo 
omogočeno, da bomo tej skupščini predlagali predlog zakona še v tem letu, 
kar bi omogočilo sprejem tega zakona še pred 31. 12. 1970. leta. Tako bi bila 
izpolnjena tudi obveznost, ki izhaja iz splošnega zakona, po kateri mora biti 
ustrezni republiški zakon sprejet najkasneje do konca tega leta. 

Na koncu mi dovolite še nekaj besed glede splošnega zveznega zakona. 
Osnutek, ki ga predlagamo in ki je bil že obravnavan prejšnji teden na 
republiškem zboru, nedvomno ni najboljši. Vendar je besedilo splošnega zakona 
takšno, da nam sploh ne dovoljuje odstopanja od zveznega zakona. Znano je, 
da se bo ob prenosu funkcij s federacije na republike spremenila tudi ustrezna 
zakonodaja. Po mnenju našega sekretariata in izvršnega sveta sedanji zvezni 
zakon ne ustreza, zato bi bila prepustitev te zakonodaje republiki veliko bolj 
umestna. Tudi vse pripombe republiškega zbora so šle v smer, da okviri, ki 
jih daje zvezni zakon, ne ustrezajo. Sekretariat se s tem strinja, vendar je 
treba upoštevati, da bo prenos in urejanje zakonskih predpisov med fede- 
racijo in republiko zahteval določen čas. Ker se moramo držati obstoječe 
zakonodaje in ker nam ta zakonodaja nalaga, da moramo do 1. januarja pri- 
hodnjega leta te zadeve uskladiti, je pač bolje storiti karkoli kot ničesar. 
Zato smo se odločili, da zadeve vsaj začasno, v danih možnostih uredimo, ob 
prenosu pristojnosti s federacije na republike pa bo potreben verjetno nov 
zakon, ki bi veliko bolj ustrezal težnjam in zahtevam našega gospodarstva. 
Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: Osnutek zakona sta na skupni seji obravnavala 
odbor za finance in odbor za družbenoekonomske odnose. Odbora sta predložila 
skupno pismeno poročilo, v katerm predlagata nekatere spremembe in do- 
polnitve. 

K omenjenemu zakonu smo danes sprejeli tudi mnenja nekaterih občin, 
ki ste jih prejeli danes p^red pričetkom seje. Prosim poročevalca odborov 
tovariša Staneta Pungerčarja in tovariša Toneta Polajnarja, če želita še ustno 
obrazložiti stališče odborov. (Ne želita.) 

Osnutek zakona je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija in pred- 
ložila pismeno poročilo, v katerem predlaga nekatere spremembe in dopolnitve k 
osnutku zakona. 

Pričenjam razpravo. K razpravi se priglaša tovariš Stjepan Saubert, pred- 
stavnik republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. 
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Stjepan Saubert: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite mi, da vas seznanim z mnenji, ki so se v zvezi z osnutkom zakona o 
skladu skupnih rezerv doslej izoblikovala v organizacijah in organih Zveze 
sindikatov Slovenije. 

Obstoj in delovanje sklada skupnih rezerv delovnih organizacij je bil že 
doslej pomemben dejavnik v naporih gospodarstva, da premosti trenutne 
težave, ki so normalne za tržno gospodarstvo. V sindikatih Slovenije dajemo 
podporo takšnemu konceptu sklada, ki naj prvič, zavaruje možnost izplačila 
minimalnega osebnega dohodka delavcem, ko njihova delovna organizacija 
zaide v začasne ekonomske težave, in drugič, ki naj dajanjem sanacijskih 
kreditov omogoči tisto in takšno prestruktuirano proizvodnjo, ki bo delavcem, 
zaposlenim v taki proizvodnji, omogočila postaviti se na lastne noge. 

V obeh svojih funkcijah je sklad izrazil solidarnost delovnih organizacij, 
da na ekonomski osnovi prebrodijo občasne težave, da olajšajo tiste nujne 
spremembe v proizvodnji in tehnologiji, ki bodo delovnim organizacijam 
omogočile normalno reprodukcijo. Odklanjanje žarišč neproduktivne, neper- 
spektivne proizvodnje ali načina proizvajanja je pomemben dejavnik tudi s 
stališča nacionalne ekonomije. Možnost zaostrovanja socialno političnih vpra- 
šanj, ob vedno večjem odpiranju naše ekonomije za vplive mednarodne 
konkurence, terja organizirano spremljanje družbenoekonomskih pojavov 
vključujoč ukrepe za njihovo spreminjanje. Ne želimo precenjevati vlogo 
sklada skupnih rezerv na tem področju, vendar menimo, da lahko na podlagi 
dosedanjih rezultatov dela sklada ugotovimo, da je takšna vloga sklada nujna 
in možna. Možna tembolj, če sklad s svojo dejavnostjo pritegne še druga 
sredstva, sredstva delovnih organizacij in bank. V sindikatih menimo, da je 
bistvena kakovostna sprememba v obstoju sklada dosežena že s tem, da sklad 
tudi de iure postaja samoupravni sklad delovnih organizacij. Pomembnost tega 
bo bolj očitna, če nastajajoči status sklada primerjamo s tistim v letih ne- 
posredno po njegovi ustanovitvi. Za enako pomembno štejemo načelo ne- 
odtujivosti sredstev plačanih v sklad, kar pogojuje, da sklad vlaga združena' 
sredstva delovnih organizacij na skoraj izključno kreditni osnovi. Oba navedena 
dejstva, samoupravni značaj sklada ter neodtujivost vloženih sredstev dajeta 
skladu novo kakovost. Lahko bi celo rekli, da tako zasnovan sklad pomeni 
uresničenje načela o poudarjeni vlogi združenega dela ter da je specifičen 
izraz samoorganiziranja gospodarstva. 

Iz teh načel smo izhajali v dosedanjih razpravah v slovenskih sindikatih, 
ko smo ocenjevali predloženi osnutek zakona. Razprave še niso zaključene, 
mnenja, ki so se doslej izoblikovala pa so takale: 

1. Višina prispevka oziroma obseg sklada v celoti ni poljubna veličina. 
Nanj vplivata vsaj dva, navidezno nasprotna dejavnika. Predvsem so to že 
sprejeti sklepi in usmerjenost, da se poveča dejanska udeležba delovnih organi- 
zacij v delitvi družbenega proizvoda. Upoštevajoč le ta dejavnik, bi kazalo 
pritrditi tistim, ki zagovarjajo sedanji ali celo manjši obseg sklada. Toda na 
obseg vpliva nedvomno tudi nuja po hitrejšem, bolj obsežnem, bolj smelem 
opuščanju tistih proizvodov in tistih načinov proizvajanja, ki ne zagotavljajo 
niti današnjega kruha, kaj šele jutrišnje možnosti, da bi delovni kolektiv živel 
in delal v normalnih pogojih. Čeprav je za preusmerjanje gospodarstva 
odgovorno predvsem gospodarstvo in usmerjenost ter uspešnost poslovne po- 
litike delovnih organizacij in poslovnih bank, je vendarle možno pričakovati, 
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da bodo zaostreni pogoji gospodarjenja terjali tudi tovrstne intervencije in 
pomoč. Zaradi tega menimo, da bi z zakonom kazalo zagotoviti minimum 
vlaganja v sklad. Skupščini sklada naj bo omogočeno, da stopnjo prispevka 
lahko poveča za na primer največ 50 %, če na podlagi-realnega programa 
nujnih sanacij ugotovi, da je to potrebno. 

2. Podpiramo v osnutku zakona predlagano osnovo za napajanje sklada, 
to je sredstva za sklade, čeprav bi po načelu ekonomske moči bolj ustrezali 
skladi, povečani za razliko med funkcionalno in predpisano amortizacijo. Ker 
bi to lahko destimulativno vplivalo na razširjeno reprodukcijo, podpiramo v 
osnutku predlagano rešitev. Osnova za vlaganje v sklad bo mnogo pridobila na 
točnosti, ko bodo doseženi prvi rezultati usmerjanja delitve dohodka. Sedanji 
skladi delovnih organizacij so namreč ostanek neurejene delitve dohodka, v 
katero posredno močno posegajo tudi skladi za amortizacijo pa tudi obdavčitev 
skladov skupne porabe. 

3. Vprašljiva je predlagana delitev prispevkov v sklade med republiko 
in občino v razmerju 60 : 40. Menimo, da je potrebno zagotoviti večjo mobilnost 
oročenih sredstev in v večji meri upoštevati ekonomski, kot upravno-politični 
kriterij. 

4. V sedanjem osnutku zakona po naši oceni manjkajo določila, ki naj 
zagotove javnost dela sklada, kot tudi obveznosti skupščine sklada in njenih 
organov do družbenih dejavnikov, ki so našteti v 3. členu splošnega zakona o 
skladu. Sodimo, da bi ureditev teh vprašanj bistveno vplivala na mehanizem 
upravljanja sklada. Sindikati, zlasti pa republiški odbori strokovnih sindikatov, 
so o delovanju in politiki sklada že doslej izražali svoja mnenja v načelu in 
v konkretnih primerih. Menimo, da je zagotovitev javnosti dela sklada tolikš- 
nega pomena, da je neposredna udeležba sindikatov, torej upravljanje sklada, 
drugotnega pomena. To je potrjeno tudi z dosedanjim dobrim sodelovanjem 
sklada in sindikatov. Če pa bo sprejeto predloženo besedilo 12. člena osnutka 
'zakona, sindikati te odgovornosti ne bomo zmogli. Hvala za pozornost. 

Predsednik Tone Bole: Prosim. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš 
Martin Vidmar. 

Martin Vidmar: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanci! 
Dotaknil bi se rad le vprašanja, od kod se bodo stekala sredstva v občinske 
sklade skupnih rezerv. Tako, kot je sedaj zastavljeno v osnutku zakona, lahko 
rečemo, da niso dovolj upoštevani interesi občine pri zagotavljanju materialne 
osnove za delo na njihovem območju. V osnutku zakona je rečeno, da morajo 
samostojne organizacije združenega dela odvajati najmanj 2 oziroma 1,6 °/o od 
svojih sredstev, ki so jih namenili za sklade. 

Postavlja se vprašanje, kam naj se stekajo tako izločena sredstva dislocira- 
nih obratov združenega podjetja, ki imajo sedež izven občine matičnega 
podjetja. Ali v občinski sklad skupnih rezerv občine, v kateri je sedež matičnega 
podjetja, ali v občinski sklad skupnih rezerv občine, v kateri je sedež disloci- 
ranega obrata. Menim, da bi bilo prav, da bi se ta sredstva stekala v občinske 
sklade skupnih rezerv tistih občin, na območju katerih so bila ustvarjena. Le 
tako bomo pripomogli h krepitvi materialne podlage občin, hkrati pa bomo 
izločili enega od vzrokov, ki zavira integracijske procese. Hvala lepa. 
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Predsednik Tone Bole: Besedo ima tovariš Ferdo Papič, prosim. 

Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Želel bi spregovoriti le nekaj besed glede vloge in funkcij sklada. Menim, da 
je pri tem, dokler ne preidejo pristojnosti na republike, izredno pomembna 
funkcija preventivne, sanacije, ki je značilna za razmere v naši republiki, v 
kateri ni bilo toliko izgub. Ce to, pri oblikovanju besedila zakona ne bi 
upoštevali, menim, da sklada v takšnem obsegu ne potrebujemo ter da je 
izločanje 2 in 3 % nedvomno previsoko. 

Hkrati bi opozoril na prehodno dobo, čeprav je tovariš sekretar za gospo- 
darstvo izjavil, da bomo zakon sprejeli še v tem letu. Tudi če zakon sprejmemo 
v tem času, bi se verjetno normalno poslovanje sklada zavleklo v mesec marec 
ali celo april. Zato menim, da je potrebno, da skupščina zagotovi nemoteno 
poslovanje sklada vse do takrat, ko bodo skladi pričeli poslovati po novem. 
V gospodarstvu namreč težave nastopijo predvsem v januarju in februarju, 
zato ne bi bilo prav, da zadeve čakajo na ureditev do meseca aprila. V pred- 
hodni dobi bi morali zagotoviti poslovanje sklada po kriterijih, ki so sedaj v 
veljavi. 

Nadalje se strinjam s poročilom odbora, ki v pripombah k 9. členu pravi, 
da sklad lahko odobri sanacijski kredit le na podlagi sanacijskega programa 
prosilcev, ki je sestavljen tako kot določa statut sklada. Nikakor pa se ne 
morem strinjati s predlogi, da bi pri tem morali pritrjevati politično izvršilni 
organi in sindikati. Menim, da je to strokovna naloga, ki jo moramo zaupati 
ljudem, ki bodo zadevo vodili. Ker je ekspeditivnost tega sklada izredno po- 
membna tako, da so včasih pomembni tudi dnevi, ne moremo dovoljevati, raz- 
prave na vseh ravneh. Predlagam, da se ta člen glasi tako kot predlagata odbor 
za družbeno-ekonomske odnose in odbor za finance. Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: Besedo ima tovariš Žarko Žigon, prosim. 

Žarko Žigon: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Že 
prvi govornik je opozoril na to, da je predlagatelj kot obvezne plačnike v sklad 
predvidel samostojne organizacije združenega dela. Predlagam, da se besedilo 
dopolni tako, da bi se v 2. členu in v nadaljnjih členih glasilo: »samostojne 
organizacije združenega dela, ki samostojno ugotavljajo in delijo dohodek, 
morajo odvajati sredstva«. Glede na to, da vsi, skupaj s predlagateljem vemo, 
da zakon predvideva več vrst samostojnih organizacij združenega dela, bi pred- 
lagana sprememba odpravila možnost morebitnih nesporazumov. 

Predsednik Tone Bole: Besedo ima tovariš Franc Cuznar. 

Franc Cuznar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Kar zadeva osnutek zakona o skladih skupnih rezerv in o porabi njihovih 
sredstev, se v celoti strinjam s predlogom, ki ga je sprejel odbor za finance 
našega zbora, ki meni, da bi 8. člen tega zakona lahko odpadel v tistem delu, 
ki govori, da se sredstva izjemoma smejo dajati, v pogojih, ki jih določi skup- 
ščina sklada tudi brez obveznosti vračanja. Glede na ugotovitev, da so znašala 
porabljena sredstva iz sklada skupnih rezerv za kritje minimalnih osebnih do- 
hodkov le 3 '/o, menim, da ne bi bilo potrebno, da se ta sredstva ne vračajo, 
saj vračilo teh sredstev ne more povzročiti posebnih težav. 
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Strinjam se tudi s predlogom, da v določilih 9. člena odpade potreba po 
mnenju izvršilnih organov družbenih in političnih skupnosti ter Zveze sindi- 
katov, ker menim, da je že prva varianta, po kateri samostojno odloča upravni 
odbor sklada, dovolj draga, saj se mora vsakokrat sestati 80 do 100 ljudi v 
breme sredstev, ki so določena za druge namene. 

Glede variant k 12. členu se strinjam s prvo varianto in mi ni jasno, kako 
je sploh lahko prišlo do predlogov, po katerih naj bi del članov v upravni 
odbor sklada določil republiški zbor, če vemo, da le gospodarstvo prispeva in 
porablja sredstva tega sklada. 

K 2. členu predlagam, da se beseda »najmanj 3 %« spremeni v »največ 
3 *Vo"« ter beseda »najmanj 2'%« v »največ 2 %«. Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: Besedo ima tovariš Janko Kolarič, prosim. 

Janko Kolarič : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Znano je, da je dosedanji sklad skupnih rezerv imel nekoliko drugačno vlogo, 
to je, da je imel razen sanacijske tudi intervencijsko vlogo. Glede na to, da 
bo slednja funkcija po osnutku zakona v prihodnosti odpadla, se bo vloga 
rezervnega sklada v bodoče zmanjšala. Zato je vsekakor nejasno, zakaj pred- 
lagamo enake stopnje, oziroma enak ali celo večji obseg, sredstev kot je bil 
doslej. Menim, da je to solidarnostni sklad, ki prehaja s področja samouprav- 
nih pravic na področje družbenega upravljanja ter da je pretirano odtujevanje 
sredstev nepotrebno siromašenje gospodarstva, kot zadnje čase pogosto po- 
udarjamo. Menim, da je potrebno vsaj približno kvantificirati obseg sklada 
in določiti ne minimalne, temveč maksimalne stopnje, v okviru katerih bi sklad 
moral poslovati. V primeru, da bi sklad imel neomejen ali pa zelo velik obseg 
sredstev, bi bil pritisk na ta sklad vsekakor večji, in sicer upravičeno. Marsi- 
kakšna gospodarska organizacija bi se lahko zanašala na to, da bo prejela iz 
tega sklada minimalne osebne dohodke in sanacijske kredite šele takrat, če bo 
imela izgubo. To bi verjetno povzročilo, da borba proti izgubam ne bi bila tako 
ostra kot doslej. V Sloveniji je bila doslej praksa, da so občinski skladi name- 
nili pretežni del sredstev, nad 80®/o sredstev, za pospeševanje in intervencije 
v gospodarstvu, za izgube pa le manjši del. Pri republiškem skladu je bilo to 
razmerje nekoliko drugačno, glede na nekatera nerešena vprašanja temeljnih 
panog, kot je na primer železarstvo, ki so prejela precejšnja sredstva za sana- 
cijo. Menim, da sklad ne bi smel spodbujati gospodarske organizacije, da 
čimveč črpajo iz sklada, temveč da bi moral biti namenjen predvsem za kritje 
minimalnih osebnih dohodkov, ne pa za uresničevanje raznih upravičenih ali 
neupravičenih želja. 

Tudi v primeru, če se določijo minimalne stopnje, menim, da bo obseg 
sredstev precejšen. Ponovno poudarjam, da ni prav, da bo sklad reševal pre- 
težno le vprašanja minimalnih osebnih dohodkov in izgub. Prav bi bilo, da bi 
se posegalo že pred izgubami. Verjetno bom dobil odgovor, da zvezni zakon 
tega ne dopušča, vendar se s tem v celoti ne morem strinjati. Ker vem, da 
sklad ima oziroma, da bo imel še večja sredstva iz dotoka anuitet, predlagam, 
da predlagatelj zakona, pred oblikovanjem dokončnega predloga zakona še 
enkrat prouči in po možnosti predloži drugačno rešitev glede dosedanjih sred- 
stev sklada, to je sredstev, ki jih sklad že ima in sredstev, ki bodo v sklad 
dotekala. Ali ne bi bilo mogoče boljše predvideti, da bi se iz teh sredstev 
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financiralo nekaj temeljnih republiških gospodarskih objektov, kot da vsa 
sredstva združujemo v nov sklad, za katerega nimamo pravzaprav jasne pred- 
stave, kako naj bi funkcioniral. 

V zvezi z osnutkom zakona bi se še hotel opredeliti do 2. člena oziroma 
do druge variante tega člena, čeprav je že tovariš, republiški sekretar izjavil, 
da to varianto težko sprejema in ki predvideva, da bi se plačevalo v sklad tudi 
od neobveznega dela amortizacije. Menim, da to ni sprejemljivo iz več razlogov. 
Predvsem ni sprejemljivo za tiste gospodarske organizacije, ki poslujejo z za- 
starelimi osnovnimi sredstvi in ki vlagajo napore, da bi obnovila svoja za- 
starela osnovna sredstva. Ob tem bi želel nekoliko polemizirati tudi s pred- 
logom občine Lenart, ki smo ga danes prejeli in ki pravi, da je glede tega bolj 
sprejemljiva varianta, to je, da se za osnovo, od katere se plača prispevek, šteje 
tudi neobvezni del amortizacije spričo tega, da se delovne organizacije izmikajo 
plačilu tega prispevka. Menim, da je takšna utemeljitev napačna. Povedal sem 
že, da so to sredstva gospodarskih organizacij, o katerih bi se moralo samo- 
upravno odločati v gospodarskih organizacijah ter da gospodarske organizacije 
to pravico zavestno prenašajo v solidarnostni sklad na področju družbenega 
upravljanja. Zato menim, da je vsaka razprava o izmikanju in podobno odveč 
in da takšne utemeljitve ne morejo imeti tiste teže, da bi ta varianta lahko 
bila sprejeta. 

Ob koncu naj ponovno poudarim, da bi želel, da predlagatelji zakona pred 
predložitvijo predloga zakona poskusijo nekoliko jasneje opredeliti namen in 
funkcijo sklada, na podlagi tega pa poskusijo predlagati fiksne vire in ne 
takšne, ki dejansko omogočajo, da sklad lahko dobi toliko sredstev, kolikor jih 
potrebuje. Menim, da je to nemogoče, ne glede na družbeno upravljanje s skla- 
dom. Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: Besedo ima tovariš Jože Lesar, prosim. 

Jože Lesar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Zagovornik sem tistih razprav in stališč, ki govorijo za limitiranje stopenj. 

Odločno sem proti predlogu, če sem prav razumel predlog sindikatov, da bi 
tudi samoupravni organ tega sklada lahko določal in zviševal stopnje. To bi 
dejansko bil prispevek k večji neodgovornosti tega sklada in vseh skupščinskih 
domov, do bilance sredstev naše republike. 

Drugo vprašanje je javnost dela. Javnost dela ne pojmujem tako, da do- 
bimo kratko obvestilo o tem, da so iz sklada dobile posamezne gospodarske 
organizacije določena sredstva, temveč tako, da se javno analizirajo vzroki, 
zakaj je do takšnega stanja v posameznih gospodarskih organizacijah prišlo 
in zakaj je bilo potrebno intervenirati s sredstvi rezervnega sklada. To je, 
po mojem mnenju, bistvo javnosti dela sklada. 

Zelo zapleteno je tudi vprašanje prispevka za sklad, ki se oblikuje po 
načelu občine, v kateri ima gospodarska organizacija svoj sedež. Glede na to, 
da imamo v posameznih občinah gospodarske organizacije, ki imajo razpredeno 
mrežo dislociranih obratov, ki ustvarjajo vrednost na območjih drugih občin, 
predlagam, da predlagatelj zakona razmisli o tem, saj s tem načelom le pri- 
spevamo, da se razlika med razvitimi in nerazvitimi občinami še povečuje. 
Konkretnega predloga nimam, opozarjam pa, da je to vprašanje pri nas vse- 
skozi prisotno. 
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Odločno sem tudi proti temu, da bi pri dajanju sredstev iz sklada uporab- 
ljali dvojne kriterije, na kar so razpravljalci že opozorili. Močno dvomim v 
objektivnosti presoje, kdaj naj bi se sredstva sklada dajala kot posojilo, to je 
proti vrnitvi in kdaj ne. Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: Se kdo želi sodelovati v razpravi? (Ne javi se 
nihče.) Ugotavljam., da nihče, zato zaključujem razpravo in predlagam, da zbor 
sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona se sprejme. 
2. Predlog zakona naj pripravi izvršni svet s tem, da pri pripravi besedila 

predloga zakona upošteva pripombe zakonodajno-pravne komisije in pristojnih 
odborov gospodarskega zbora ter pripombe, dane v razpravi na današnji seji 
zbora. 

Kdor je za tako oblikovan sklep, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajam na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo osnutka 
zakona o denarnem nadomestilu delavcev med začasno brezposelnostjo. 

Osnutek zakona je predložil izvršni svet na podlagi sklepa 16. . seje gospo- 
darskega zbora z dne 8. julija letošnjega leta. Želi predstavnik predlagatelja 
še ustno dopolniti predlog zakona? (Ne.) 

Osnutek zakona je obravnavala zakonodajno-pravna komisija in predlo- 
žila pismeno poročilo, v katerem predlaga nekatere amandmaje, ki so, po njenem 
mnenju, redakcijskega značaja. 

Osnutek zakona, sta na skupni seji obravnavala odbor za finance in odbor 
za družbenoekonomske odnose ter predložila skupno pismeno poročilo. Odbora 
predlagata zboru, da sprejme zakon po skrajšanem postopku in da ga obrav- 
nava že kot predlog zakona. Prosim poročevalca odborov tovariša Staneta Pun- 
gerčarja in tovariša Toneta Polajnarja, da zavzameta stališča do amandmajev, 
ki jih predlaga zakonodaj no-pravna komisija. 

Tovariš Pungerčar, prosim. 

Stane Pungerčar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Glede na vsebino in stališča v razpravi v našem odboru menim, da se 
lahko sprejmejo amandmaji zakonodajno-pravne komisije. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Polajnar, prosim. 

Tone Polajnar: Odbor soglaša z amandmaji zakonodajno-pravne 
komisije. 

Predsednik Tone Bole: Želi predstavnik izvršnega sveta zavzeti sta- 
lišče do amandmajev? (Ne.) To pomeni, da se predstavnik strinja? (Da.) 

Predloženo vam je tudi mnenje odbora socialno-zdravstvenega zbora. Pre- 
den bi prešli na razpravo, dajem na glasovanje predlog, da se osnutek obrav- 
nava kot predlog zakona. 

Kdor je za to, da obravnavamo zakon po skrajšanem postopku, kot pred- 
log zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je predlog o obravnavi zakona po skrajšanem, postopku 
sprejet. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Tovariš Stojan Makovec, prosim. 

Stojan Makovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Imel bi pripombo glede pojmovanja začasne brezposelnosti, saj imamo zaradi 
tega več brezposelnih, kot jih dejansko je. Pogosto imajo brezposelni na voljo 
od zavodov za zaposlovanje delovna mesta, ki pa jih nočejo sprejeti, ker jim 
iz različnih razlogov ne ustrezajo. Menim, da v naših pogojih ne moremo za- 
posliti vsakega delavca prav na tistem delovnem mestu, ki si ga sam želi. Zato 
menim, da delavca, ki ponujeno delovno mesto zavrne, ne bi mogli šteti za 
brezposelnega. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Makovec, vašo razpravo sem razumel 
kot opozorilo na nepravilnosti, ki se dogajajo na tem področju in ne kot 
amandma. 

Želi še kdo sodelovati v razpravi? (Ne javi se nihče.) Ce ne, zaključujem 
razpravo in predlagam, da najprej glasujemo o amandmajih, ki jih predlaga 
zakonodajno-pravna komisija k 1., 5. in 7. členu, h katerim pa so pristojni 
odbori, kakor tudi predstavnik izvršnega sveta dali svoja soglasja. 

Kdor je za amandmaje, ki jih predlaga zakonodajno-pravna komisija k 
1., 5. in 7. členu, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.). 

Ugotavljam, da so amandmaji sprejeti in prehajam na glasovanje o zakonu 
v celoti. 

Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog zakona soglasno sprejel. 

Prehajam na 9. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
osnutka zakona o filmskem prispevku. 

Osnutek zakona je predložil izvršni svet na podlagi sklepa 14. seje našega 
zbora z dne 9. junija letošnjega leta, ko smo obravnavali predlog za izdajo 
tega zakona. Zeli predstavnik predlagatelja še ustno obrazložiti osnutek zakona? 
(Ne želi.) Hvala. 

Osnutek zakona je obravnaval tudi odbor za finance in predložil pismeno 
poročilo. Prosim poročevalca odbora, tovarišico Maro Žlebnik, če želi še ustno 
obrazložiti stališče odbora? (Ne želi.) Hvala. 

K osnutku zakona ste prejeli tudi poročilo zakonodajno-pravne komisije. 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ugotavljam, da 

nihče ne želi sodelovati v razpravi, zato predlagam, da zbor sprejme naslednji 
sklep: 

1. Osnutek zakona se sprejme. 
2. Predlog zakona naj pripravi izvršni svet s tem, da pri pripravi predloga 

zakona upošteva pripombe pristojnega odbora gospodarskega zbora. 
Kdor je za takšen sklep, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 

roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel sklep o osnutku zakona o filmskem 

prispevku. 
14 
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Pred pričetkom današnje seje sem vas opozoril, da je sekretariat za finance 
predložil informacijo o nekaterih problemih, likvidnosti, ki so prisotni v našem 
gospodarstvu, in sicer na spodbudo, ki je bila dana na zadnji seji zbora delov- 
nih skupnosti. Ima kdo kakšen predlog oziroma dopolnilo k dani informaciji? 
(Ne javi se nihče.) 

Predlagam, da zbor v zvezi z omenjeno informacijo sprejme sklep, ki bi 
ga pozneje dokončno oblikovali, in sicer v tem smislu, da bi se izvršni svet 
in njegovi organi v sedanjih razmerah zadolžili za operativno spremljanje vseh 
posledic in pojavov, ki bodo nastopili v prihodnjih mesecih ter da bi se orga- 
nizirano, sistematsko in z vso prizadevnostjo vključil, da bi nam ta vprašanja 
povzročala čim manj težav v gospodarjenju. 

Se zbor strinja z vsebino predloženega sklepa? (Poslanci se strinjajo.) 
Zeli še kdo sodelovati v razpravi v zvezi z informacijo, ki jo je pripravil 

republiški sekretariat za finance? (Ne javi se nihče.) Ce ne, zaključujem da- 
našnjo sejo in se zahvaljujem za sodelova lje. 

(Seja je bila končana ob 11.05.) 



20. seja 

(28. decembra 1970) 

Predsedoval: Tone Bole, 
predsednik gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 9.25. 

Predsednik Tone Bole: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam 20. 
sejo gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost je opravičilo 7 poslancev. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Obveščam zbor, da sta bila naknadno predložena skupščini še dva zakon- 

ska predpisa, ki naj bi jih naš zbor obravnaval po hitrem postopku. Izvršni svet 
je namreč predložil predlog zakona o spremembi zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o gozdovih, zasedanje delegatov občin pa je predložilo pred- 
log zakona o spremembi zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic. 

Upoštevajoč ta dva zakonska predloga predlagam za današnjo sejo nasled- 
nji razširjeni dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 19. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. predlog zakona o republiškem davku od prometa blaga na drobnoj 
4. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih in 

davkih občanov; 
5. predlog zakona o spremembi zakona o prometnem davku od nepre- 

mičnin in pravic; 
6. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stop- 

njah republiških prispevkov, davkov in taks; 
7. predlog zakona o spremembi zakona o upravnih taksah; 
8. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stopnji repu- 

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

9. predlog zakona o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1971; 
10. predlog zakona o določitvi začasnih obveznosti za zagotovitev sredstev 

za financiranje elektroenergetskih objektov v letu 1971; 
11. predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1971; 
12. predlog zakona o filmskem prispevku; 
14» 
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13. predlog zakona o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih 
sredstev; 

14. predlog zakona o prenosu presežkov republiškega proračuna za leto 
1970 v republiške skupne rezerve gospodarskih organizacij; 

15. predlog zakona o sredstvih SR Slovenije za izravnavanje v gospodar- 
stvu in pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti; 

16. osnutek zakona o varstvu pred požarom; 
17. predlog zakona o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah za- 

kona o gozdovih. 
Tovarišice in tovariši poslanci! Se strinjate s predlaganim dnevnim redom 

oziroma imate kakšne pripombe k predlaganemu dnevnemu redu? (Ni pripomb.) 
Ker ni pripomb, ugotavljam, da je dnevni red 20. seje našega zbora sprejet. 

Obveščam vas, da sem na današnjo sejo poleg predstavnikov izvršnega 
sveta in predlagateljev zakonov ter pristojnih upravnih organov povabil še 
predstavnike gospodarske zbornice SR Slovenije, republiškega sveta Zveze sin- 
dikatov Slovenije, poslovnega združenja energetike SR Slovenije, upravnega 
odbora vodnega sklada SR Slovenije in predsednika upravnega odbora repu- 
bliških skupnih rezerv. Imenovane goste pozdravljam in jih vabim, da sode- 
lujejo v razpravi. 

• 
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 

nika 19. seje zbora. Ima kdo kako pripombo k zapisniku 19. seje zbora? (Ne.) 
Ugotavljam, da pripomb ni, in da je zapisnik 19. seje gospodarskega zbora 

sprejet. 

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

Ferdo Papič je na pismeno poslansko vprašanje že prejel pismeni odgovor 
republiškega sekretarja za notranje zadeve. Odgovor ste prejeli skupaj z gra- 
divom za današnjo sejo. 

Na pismeno poslansko vprašanje Staneta Pungerčarja bo odgovoril tovariš 
Boris Lipužič. Ali je tovariš Lipužič navzoč? (Ne.) Ker tovariš Lipužič ni 
navzoč, bo tovariš Pungerčar dobil odgovor na prihodnji seji. 

Na poslansko vprašanje tovariša Toneta Skvarča izvršnemu svetu bo od- 
govoril tovariš Lojze Komel. Prosim, tovariš Komel! 

Lojze Komel: Tovariš poslanec Tone Skvarč vprašuje, kako name- 
rava izvršni svet rešiti najaktualnejše probleme s področja pridelovanja in 
prometa z vinom v Sloveniji, ki jih prikazuje gradivo republiškega sekretariata 
za gospodarstvo z dne 12. 5. 1970 in ali so zaključki, ki so predlagani v tem 
gradivu, upoštevani v II. poglavju pri politiki prispevkov in davkov kot se- 
stavnem delu ekonomske politike za leto 1971. Ker sta vprašanji med seboj 
povezani, dajemo na obe vprašanji skupen odgovor. 

Gradivo o aktualnih problemih v proizvodnji in prometu vina v SR Slo- 
veniji z zaključki in predlogi ukrepov za izboljšanje stanja v vinogradništvu 
je bilo obravnavano na 19. seji odbora za proizvodnjo in blagovni promet repu- 
bliškega zbora in na 21. seji odbora za proizvodnjo in blagovni promet gospo- 
darskega zbora Skupščine SR Slovenije. Odbor za proizvodnjo in blagovni pro- 
met republiškega zbora je menil, da je osnovna koncepcija za izboljšanje stanja 
v vinogradništvu, ki jo nakazuje gradivo s predlogi ukrepov, pravilna. Predla- 
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gane ukrepe naj bi realizirali v skladu s sistemom in sicer tiste, ki so v pri- 
stojnosti republike že v letu 1971, tiste pa, ki so v pristojnosti federacije bi 
bilo treba realizirati ob reviziji zakonov s tega področja. Odbor je sprejel sklep 
in predlagal odboru za finance in proračun republiškega zbora, da predloge 
upošteva v razpravi o finančni bilanci za leto 1971, komisiji za revizijo zakonov 
s področja kmetijstva in gozdarstva ter industrije in obrti pri Skupščini SR 
Slovenije pa, da ta stališča upošteva pri reviziji zakonov, ki urejajo materijo 
s tega področja. Identična stališča in predloge je sprejel tudi odbor za proiz- 
vodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora. 

Vse to pa sedaj sovpada z obdobjem razmejevanja pristojnosti, pravic in 
obveznosti med federacijo in republikami ter občinami. Zato v prehodnem ob- 
dobju, ko ta razmejitev še ni izvršena, ni kazalo spreminjati republiškega davka 
od prometa blaga na drobno in omejevati pristojnosti občin na tem področju 
s predpisovanjem limitov oziroma zniževanjem davkov. Zaradi tega v 2. po- 
glavju: »Politika prispevkov in davkov« predloga ekonomske politike in iz- 
hodišč za zbiranje ter porabo sredstev za kritje splošno-družbenih potreb za 
leto 1971, predlogi iz navedenega gradiva za zboljšanje vinogradništva še niso 
upoštevani. 

To bo možno šele po dokončni razmejitvi pristojnosti ter pravic in obvez- 
nosti med federacijo in republikami oziroma občinami. 

Predsednik Tone Bole: Prosim, tovariš Skvarč, ali ste zadovoljen z 
odgovorom? Prosim. 

Tone Škvarč: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Slišali smo po- 
jasnilo predstavnika sekretariata za gospodarstvo oziroma izvršnega sveta. V 
odgovoru je po mojem mnenju nekaj netočnosti predvsem glede razmejitve 
pristojnosti med federacijo in republikami. Davek od vina je bil že leta in leta 
povsem v domeni republike in v ničemer vsaj direktno ne vpliva na bilanco 
republiškega proračuna. 

Drugo, kar bi rad omenil, je, da je republiški zbor na svoji seji 19. junija 
sprejel zelo konkretne zaključke, med njimi tudi sklep, da naj bi zaključke, 
predlagane v analizi, realizirali in jih na vsak način začeli uporabljati s 
1. i. 1971 ter da naj pristojne službe narede vse, da bo zakon v tem času spre- 
jet, oziroma da bodo proporci med seboj usklajeni. Ker se to ni zgodilo, s takim 
odgovorom nisem zadovoljen, ne zaradi načel, ampak zaradi težkega položaja, 
v katerem se nahaja to gospodarsko področje. Z realizacijo v analizi nakazanih 
zaključkov namreč ne bi posegel niti v blagajne občin niti ne v blagajno re- 
publike. Nismo nasprotovali tistim 8 param, ki so letos ponovno predvidene v 
proračunu, pa tudi občinskega davka nismo hoteli znižati, temveč ga le prenesti 
z vina na žgane pijače. Saj je prav neverjetno, da je zdaj odstotek alkohola 
v vinu bolj obdavčen od odstotka alkohola v špiritu. 

Ne moremo mimo dejstva, ki je v analizi republiškega sekretariata za 
gospodarstvo jasno povedano in to je, da v prometu z vinom v Sloveniji okoli 
ena tretjina vina ni obdavčenega. Lahko si predstavljate, kako gledajo na to 
tisti občani, ki davek plačujejo, in kako gleda na to predvsem naša organizi- 
rana proizvodnja in seveda distribucija. 

Sprašujem se, kako to, da take stvari že dve leti dopuščamo, ko gre vendar 
za malverzacije. Ko je bila objavljena knjiga Slave Rakove, v kateri je le nekaj 
malega napisala o razmerah v zaporih in o postopkih notranje uprave, je javni 
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tožilec takoj tožil pisateljico in celo direktorja založbe, ker je baje žalila in 
prizadejala škodo nekaterim ljudem. Tu pa, ko javno govorimo, da je tretjina 
vina v prometu neobdavčenega, ne storimo ničesar. Tu ni nikogar, ki bi stvar 
raziskal in ugotovil, ali je to res ali ne, in če ni res, zahteval, da se to prekliče. 
Vsi vemo, da je to res in da s tem ščitimo del novo porarajočih se lastnikov 
vinogradov, ki na ta način dobro zaslužijo na račun organiziranih proizvajalcev. 
S takim stanjem se ne moremo strinjati, še manj pa čakati. Zato sem v zvezi 
s to problematiko pripravil amandma, o katerem bomo razpravljali kasneje. 

Ko sem bil na zborovanju živinorejcev, se je mnogo govorilo o tem, da 
zelo primanjkuje koruze, ki jo v zadnjem času tudi veliko troši prav industrija 
špirita. Koruzo z velikimi težavami uvažamo kot živinsko krmo, da bi na ta 
način dosegli stabilizacijo na trgu mesa in mleka. Tudi zato se sprašujem, 
zakaj forsiramo proizvodnjo špirita, obenem pa zaviramo proizvodnjo narav- 
nega vina. S pridelovanjem tega se ukvarjajo predvsem deficitarni, kmečki 
predeli: nerazviti predel Kozjanskega pa do Haloz in Bizeljskega, ki so na ta 
način še bolj gospodarsko diskriminirani. Zato ne morem soglašati z odlaganjem 
reševanja te problematike. 

Predsednik Tone Bole: Prosim, tovariš Škvarč, da poveste, ali postav- 
ljate razširjeno poslansko vprašanje, na katerega naj bi se odgovorilo na pri- 
hodnji seji, ali pa menite, da je problem tako pomemben, da bi moral zbor 
o njem posebej razpravljati? Prosim! 

Tone Škvarč: Poslovno združenje Styrija in odbor za kmetijstvo pri 
gospodarski zbornici sta me pooblastila, da predlagam, da o tem problemu po- 
sebej razpravlja zbor. 

Predsednik Tone Bole: Predlog tovariša Švarča, da zbor v posebni 
točki dnevnega reda razpravlja o problemih v zvezi s proizvodnjo in prometom 
vina, sprejemamo na znanje. 

Ker je medtem prišel na sejo tovariš Lipužič, bo odgovoril na poslansko 
vprašanje Staneta Pungerčarja. Prosim, tovariš Lipužič! 

Boris Lipužič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Opravičujem se, ker sem zaradi nevšečnosti v prometu prepozno prišel. 

Tovariš Stane Pungerčar, poslanec gospodarskega zbora Skupščine SR Slo- 
venije, je postavil naslednja poslanska vprašanja: 

1. v kakšni fazi je delo v zvezi z določitvijo nomenklatur za poklice; 
2. kakšna bo procedura in kateri organ bo sprejel akt o nomenklaturi 

poklicev; 
3. do kdaj bo predvidoma zaključeno delo v zvezi s pripravami za določitev 

nomenklature poklicev? 
Takoj v začetku naj poudarim, da je za zadeve, ki so obravnavane v vpra- 

šanju, po zakonu pristojna gospodarska zbornica SR Slovenije. Zavod za šol- 
stvo SR Slovenije glede na svoje kadrovske možnosti samo pogodbeno opravlja 
nekatere naloge v zvezi s tem, zato lahko damo v zvezi z vprašanji le nekatera 
pojasnila. 

Postopek za izdelavo nomenklature poklicev je že od leta 1964 tak, da je 
po pogodbi med zbornico in zavodom za šolstvo ta pripravil predlog nomenkla- 
ture za posamezno gospodarsko dejavnost oziroma panogo. 
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Ta predlog je obravnavala v okviru panoge določena komisija, ki ga je 
dopolnila ter ga predlagala ustreznemu svetu v zbornici v potrditev. V letih 
1964—1970 so bili na ta način obdelani predlogi za skoraj vse gospodarske de- 
javnosti. 

Tak predlog nomenklature obsega predvsem pregled poklicev, značilnih 
za posamezno panogo, opredelitev profila za posamezen poklic, torej za poklic 
ozkega profila, za poklic širokega profila, za poklic profila tehnika, inženirja, 
diplomiranega inženirja in magistra ter podatke o delovnih mestih, na katerih 
se ta poklic pojavlja. 

Glede na sprejete predloge je bil v letu 1969 izdelan šifrant poklicev, ki je 
v zavodu za zaposlovanje v veljavi v zveznem merilu od 1. januarja 1970. Iz- 
delan je bil torej na osnovi analiz in dela v Sloveniji. Ta šifrant obsega poklice, 
razdeljene v sorodne poklice, in sicer: 261 poklicev ozkega profila, 265 poklicev 
širokega profila, 86 poklicev profila tehnika, 120 poklicev profila inženirja in 
147 poklicev profila diplomiranega inženirja. Pripominjam, da nomenklatura 
poklicev ne more biti statična in jo je treba stalno dopolnjevati. To pa seveda 
zahteva spremljanje gibanj v gospodarstvu in družbi nasploh, zato praktično 
ne more biti nikoli povsem zaključeno. 

Zakon o poklicnem izobraževanju in urejanju učnih razmerij je vključil 
izobraževanje za poklice ozkega profila v sistem izobraževanja strokovnih ka- 
drov. Izobraževanje je organizirano pod pogoji, ki jih določa zakon in bo imelo 
torej javni značaj, zaključna spričevala pa bodo javne listine. 

Zdi se, da pri izvajanju zakona nomenklatura poklicev ne bo ovira. Več 
časa bo zahtevala izdelava profilov in učnih načrtov. Kako hitro bomo uresni- 
čevali ta zakon, pa bo odvisno predvsem od tistih, ki bodo neposredno zainte- 
resirani za izobraževanje takih profilov, saj bodo le-ti morali prevzeti dolžnosti 
ustanovitelja in financirati to izobraževanje. 

Po 8. členu zakona se to izobraževanje opravlja v šolah, ki jih ustanovijo 
v ta namen družbeno-politične skupnosti ali delovne in druge organizacije. Na 
iniciativo nekaterih delovnih organizacij gospodarska zbornica SR Slovenije 
in zavod za šolstvo že pripravljata profile in učne načrte za nekatere poklice 
ozkega profila v železarstvu. 

Ce tovariš poslanec želi še druga obvestila glede izdelave nomenklature 
poklicev in potrjevanja profilov, bi mu lahko odgovorila gospodarska zbornica, 
ki je po navedenem zakonu pristojna za te zadeve. 

Predsednik Tone Bole: Prosim, tovariš Pungerčar, ste zadovoljen z 
odgovorom? (Da.) 

Na poslansko vprašanje Janeza Eržena bo odgovoril Lojze Komel. 

Lojze Komel: Tovariš poslanec sprašuje, kako izvršni svet ocenjuje 
sedanje stanje v mlečni proizvodnji in kakšne ukrepe je podvzel za rešitev tega 
problema v času izvajanja ukrepov za stabilizacijo gospodarstva. 

Na to vprašanje odgovarjamo naslednje: 
O problemih proizvodnje in prometa z mlekom je bila opravljena analiza 

in predlagani ukrepi za stimulacijo proizvodnje. V analizi je bilo ugotovljeno, 
da se je v letu 1969 začel zmanjševati stalež krav, v drugi polovici leta 1970 
pa tudi količina odkupljenega mleka. Proizvodnja mleka je izredno razdrob- 
ljena, produktivnost krav pa nizka. Proizvodni stroški mleka so višji kot so 
odkupne cene mleka. Vzporedno naraščajo cene reprodukcijskega materiala 
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in cene ostalih živalskih proizvodov. Tako je porušen medsebojen odnos cen, 
zlasti pa razmerje med cenami pitane živine in ceno mleka. Vse to kaže, da je 
nujno spremeniti višino minimalne odkupne cene za mleko, ker bi v nasprot- 
nem lahko prišlo do pomembnega zaostajanja ponudbe mleka v primerjavi s 
potrebami naše potrošnje. 

Pri urejevanju ekonomskih pogojev za proizvodnjo mleka je treba upo- 
števati tudi, da proces razslojevanja kmečkega prebivalstva poteka sorazmerno 
hitro in da bo potrebna stimulacija za povečanje specializirane proizvodnje 
mleka. 

Problemi proizvodnje in prometa z mlekom naj bi se urejali s sporazumom 
med proizvajalci, predelovalci mleka in trgovino. Gospodarska zbornica pri- 
pravlja razširitev obstoječega sporazuma o oblikovanju cen goveje živine in 
govojega mesa tudi na področju predelave in plasmaja mleka in mlečnih izdel- 
kov. Z navedenim sporazumom bodo določene minimalne odkupne cene mleka, 
maksimalne cene za vse vmesne stroške od proizvodnje do prometa z mlekom 
in mlečnimi izdelki ter maloprodajne cene mleka in mlečnih izdelkov. Ta spo- 
razum bo lahko veljal šele po odpravi odloka o zamrznjenju cen, do tedaj pa 
naj bi našli začasno rešitev, predvsem možnost za povišanje odkupnih cen 
mleka. Glede na to sta bili predlagani dve varianti: začasno dodatno premi- 
ranje ali začasen sporazum med mlekarnami o višini maloprodajnih cen mleka. 

Restrikcija na področju proračunske potrošnje zmanjšuje možnosti inter- 
vencije. S sprejetjem odloka zveznega izvršnega sveta o možnosti povišanja 
maloprodajnih cen mleka za 0,30 din po litru je omogočena delna korekcija 
odkupnih cen mleka, kar izboljšuje ekonomski položaj proizvajalcev mleka. 
Ugodnejši dolgoročni pogoji za proizvodnjo mleka pa naj bi se uredili z že 
omenjenim sporazumom. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Eržen, ali ste z odgovorom zado- 
voljni? (Da.) 

Na poslansko vprašanje Janeza Miklavca, ki ga je postavil na 19. seji 
zbora republiškemu sekretarju za gospodarstvo in direktorju zavoda Sociali- 
stične republike Slovenije za cene, je poslanec prejel pismeni odgovor direk- 
torja zavoda SR Slovenije za cene. V imenu republiškega sekretarja za gospo- 
darstvo pa bo odgovoril tovariš Lojze Komel. Prosim, tovariš Komel. 

Lojze Komel: Tovariš poslanec sprašuje, kdaj in kako bo ukrepala 
naša republika, da bi se v živinorejski proizvodnji uskladile in regulirale cene 
skladno z nastalo situacijo v korist vzdrževanja in oživljanja proizvodnje. 

Na vprašanje odgovarjam naslednje: 
Poudariti moramo, da so v principu odkupne cene za vse kmetijske pri- 

delke proste. Limitirane so le maloprodajne cene mesa in nekaterih živalskih 
proizvodov, kar seveda vpliva na višino odkupne cene živine in živalskih pro- 
izvodov. Republika Slovenija namerava delovati v taki meri, da bi se sprostile 
tudi te doslej omejene cene in da bi lahko prišle do veljave tržne zakonitosti. 
Hkrati pa bo potrebna tudi postopna liberalizacija uvoza in izvoza. 

Uresničitev tega cilja pa je odvisna od uvozno-izvoznega režima ter od 
plačilne bilance. Seveda je pri tem potrebno zaščititi domačo proizvodnjo le 
pred uvoznimi cenami. To so cilji, ki naj bi jih v prihodnje postopoma reali- 
zirali. V pogojih tržnih zakonitosti je nujno, da si proizvajalci živine zagotovijo 
plasma, kar bo možno z naprej sklenjenimi pogodbami. Zato bo potrebno ure- 
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diti tudi primerne kreditne pogoje za zalogo krme, kar naj bi omogočalo na- 
bavo krmil v najugodnejšem času. 

K stabilizaciji cen krmil bi lahko bistveno prispevala proizvodnja mesa 
in mleka, usklajena s proizvodnjo krmil. Pri tem imajo posebno vlogo tudi 
rezerve živil in krmil. Glede na letošnjo,manjšo proizvodnjo koruze je zvezni 
izvršni svet odločil, da se uvozi 400 tisoč ton zrnate krme za živino, hkrati pa 
je omejil izvoz koruze, za katerega je potrebno dovoljenje. Republika Slovenija 
je podprla navedene ukrepe in posredovala pristojnim organom svoje mnenje 
glede uvoza krmil. Na koncu pa je potrebno opozoriti, da bodo težave v zvezi 
s krmili vse dotlej, doker bodo živinorejska gospodarstva v celoti odvisna od 
nakupa teh, posebno pa od uvoza. 

Zaradi navedenega bo potrebno v bodoče izkoristiti vse možnosti za proiz- 
vodnjo čim večjih količin krmil v okviru gospodarstva v naši republiki. Za 
razvoj govedoreje, ki je za Slovenijo najpomembnejša, je možno intenzivitirati 
proizvodnjo na travnikih, na njivskih površinah pa pridelovati več koruze in 
ostalih krmil. Program obsega živalske proizvodnje mora upoštevati navedena 
dejstva in dosedanje izkušnje. Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: Ker sem prezrl, da se je tovariš Miklavc 
opravičil in ni prisoten, vas prosim, tovariš Komel, če mu odgovorite tudi 
pismeno. 

Poslanec Jože Slavič je postavil na 19. seji zbora izvršnemu svetu vprašanje 
v zvezi z dopolnitvijo zakona o lovu in zakona o ribolovu. Na poslansko vpra- 
šanje bo odgovoril tovariš Lojze Komel. 

Lojze Komel: Poslanec Jože Slavič je naslovil na izvršni svet po- 
slansko vprašanje o tem, kdaj bo izvršni svet predložil skupščini predloge za 
spremembe in dopolnitve zakona o lovstvu in zakona o ribištvu. 

Na to odgovarjam naslednje: republiški sekretariat za gospodarstvo je že 
pripravil predlog za spremembe zakona o lovstvu glede zaščite kmetijskih 
interesov ter plačevanja lovske škode. Po tem pa se je začela revizija zveznega 
zakona o lovstvu, ki bo bistveno vplivala na spremembo republiškega zakona. 
Po razmejitvi pristojnosti in pri usklajevanju republiškega zakona z zveznim 
zakonom o lovstvu bo ponovno obravnavano vprašanje lovske škode, s čimer 
bo urejeno vprašanje odškodnine. V zvezi s tem je bilo dano občinam pripo- 
ročilo, da bi občinske skupščine za svoja območja s posebnim odlokom določile 
merila za ocenjevanje škode, ki jo povzroča divjad. Tako pooblastilo daje 
občinskim skupščinam ustava SR Slovenije. 

Republiški sekretariat za gospodarstvo že pripravlja predlog za spremembo 
zakona o sladkovodnem ribištvu. Situacija je pri tem enostavnejša, ker glede 
sladkovodnega ribištva ni zveznega zakona in ima republika vse pristojnosti. 
Menimo, da bosta predloga za spremembo obeh zakonov predložena skupščini 
v letu 1971. 

Predsednik Tone Bole: Hvala! Tovariš Slavič, ste z odgovorom za- 
dovoljni? (Da.) 

Na pismeno poslansko vprašanje poslanca Ivana Atelška bo odgovoril to- 
variš Ivo Klemenčič. Prosim, tovariš Klemenčič! 

Ivo Klemenčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Odgovarjam na vprašanje tovariša poslanca Atelška. 
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Predvsem prosim tovariša poslanca, naj sprejme poročilo, ki ga je dala 
zakonodajno-pravna komisija skupščine k predlogu zakona o določitvi začasnih 
obveznosti za zagotovitev sredstev za financiranje elektroenergetskih objektov 
v letu 1971 tudi kot odgovor na njegovo prvo vprašanje. Podrobnejšega odgo- 
vora verjetno ne bi mogel dati. 

V obrazložitvi predloga zakona, ki je na dnevnem redu današnje seje pa 
je tudi ugotovljeno, da ima sedanji sistem zbiranja sredstev za razširjeno 
reprodukcijo vrsto pomanjkljivosti, predvsem v tistih točkah, ki jih tovariš 
poslanec navaja v svojem drugem in tretjem vprašanju. Zato izvršni svet pred- 
laga tako rešitev kot izjemno in začasno, hkrati pa pripravlja nov sistem, ki 
bo slonel na objektivnejši porazdelitvi financiranja razširjene reprodukcije 
elektrogospodarstva in to ne samo znotraj gospodarstva, ampak tudi med vsemi 
potrošniki električne energije. 

Novi sistem, ki ga brez prekinitve kontinuitete zbiranja ni mogoče sprejeti 
zaradi vzrokov, ki jih tudi navaja že omenjeno poročilo zakonodajno-pravne 
komisije, pa bo po mnenju izvršnega sveta moral upoštevati tudi soupravljanje 
tistih, ki bodo prispevali svoja sredstva. Sicer pa kot rečeno, je predlog zakona 
na dnevnem redu današnje seje. Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: Prosim, tovariš Atelšek, ali ste z odgovorom 
zadovoljni? (Poslanec Atelšek trenutno ni navzoč.) Ker tovariša Atelška tre- 
nutno ni v dvorani, se bomo pozneje dogovorili z njim o odgovoru. 

Tovariš Drago Justin, ali ste že prejeli odgovor izvršnega sveta na vpra- 
šanje, ki ste ga postavili na 19. seji zbora? 

Drago Justin: Ne. 

Predsednik Tone Bole: Potem pa vas obveščam, da vam bo izvršni 
svet posredoval pismen odgovor. Ali se s tem strinjate? (Da.) 

Na poslansko vprašanje Jožeta Slaviča in skupine poslancev gospodarskega 
zbora izvršnemu svetu, ki ga je postavil na 19. seji zbora v zvezi s pojavi 
nacionalne nestrpnosti v deželah Koroške in Štajerske v republiki Avstriji, 
bo odgovoril član izvršnega sveta dr. Ernest Petrič. Prosim! 

Dr. Ernest Petrič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Poslanci tega zbora Jože Slavič, Jože Mikluš, Alojz Antončič, Mara Zlebnik, 
Tone Skvarč, Žarko Zigon, Oto Sekavčnik, Franc Puterle, Franc Petauer, Cvetko 
Doplihar, Ciril Rajšp in Ladislav Ivanec so postavili poslanska vprašanja v 
zvezi z nekaterimi protislovenskimi izpadi na Koroškem in Štajerskem. 

Podobna poslanska vprašanja so postavili tudi poslanci republiškega zbora 
Marjan Jenko, Ivan Pučnik in Rado Pušenjak. 

Pooblaščen sem, da v imenu izvršnega sveta odgovorim na ta vprašanja 
naslednje: 

Dogodki ob proslavi 50-letnice plebiscita na Koroškem kažejo, da so v 
sosednih avstrijskih deželah še vedno prisotne tiste sile, ki se niso odrekle 
programu velikonemškega nacionalizma in ki poskušajo ta program izvajati 
v politični praksi. 

Kljub uspešnemu vsestranskemu sodelovanju s sosednjo Avstrijo teh sil 
nismo nikdar prezrli in zato je izvršni svet izkoristil vsako priložnost, da v 
svojih stikih z uradnimi predstavniki Avstrije opozarja na obstoj in dejavnost 
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takih sil in na nevarnost, ki jo te sile pomenijo za obstoj prijateljskih odnosov 
v obmejnem področju. 

Ze maja 1969 pa je delegacija izvršnega sveta, ko je bila na obisku na 
Koroškem, posebej izrazila koroškim deželnim oblastem pričakovanje, da se 
bo zagotovil proslavam ob 50-letnici prebiscita pomirjevalni karakter in pre- 
prečilo ekscese. 

Ob prvih vesteh o šovinističnih izpadih proti naši manjšini na Koroškem 
in drugje je bil o tem obveščen državni sekretariat za zunajne zadeve s proš- 
njo, da v ustrezni obliki intervenira pri avstrijskih oblasteh. 

' Se odločnejšo intervencijo je izvršni svet zahteval nekaj dni kasneje, ko je 
bil obveščen o stališču Heimatdiensta, da bo, citiram: »zgodovina na Koroškem 
začrtala končno mejo med obema narodoma, ko eden od njiju ne bo več 
obstajal«. Ker je tako stališče grob izpad zoper obstoj Slovencev na Koroškem, 
ga ne more tolerirati ne le slovenski narod in Jugoslavija, temveč tudi ne 
demokratične sile v Avstriji, saj je poziv Heimatdiensta v bistvu poziv na 
kulturni genocid. 

Na osnovi naših obvestil in zaradi vse večjega in upravičenega nezado- 
voljstva, ki so ga dogodki na Koroškem in Štajerskem sprožili v naši javnosti, 
je državni sekretariat za zunanje zadeve podvzel potrebne korake, tako pri 
avstrijskem veleposlaništvu v Beogradu kot tudi v Avstriji, kjer je naš vele- 
poslanik obvestil predsednika avstrijske vlade gospoda Kreiskega in ministra 
za zunanje zadeve republike Avstrije, gospoda Kirschlagerja o našem nezado- 
voljstvu in o reagiranju naše javnosti na protislovenske izpade. Ustrezne 
korake sta podvzela tudi naša generalna konzula v Celovcu in Gradcu pri 
deželnih vladah Koroške in Štajerske. 

Koroška deželna vlada se je 15. decembra tega leta distancirala od provo- 
kacij in ekstremističnih dejanj ter od pisanja glasila »Heimdienst rufu der 
Heim«. 

Avstrijski predstavnik in predstavniki obeh dežel v razgovorih z našimi 
predstavniki poudarjajo, da je Avstrija zainteresirana za nadaljnji pozitiven 
razvoj dobrih sosedskih odnosov in izražajo obžalovanje, da je prišlo do nezaže- 
lenih dogodkov ter tudi pripravljenost, da vzpostavijo dialog z našo manjšino 
o njenih pravicah, ki izhajajo iz člena 7. avstrijske državne pogodbe. 

19. decembra t. 1. je prišlo do sestanka predsednika avstrijske vlade go- 
spoda Kreiskega s predstavniki slovenske manjšine na Koroškem, ki bodo od- 
slej, po zagotovilu predsednika avstrijske vlade gospoda Kreiskega, postali 
vsakoletna praksa. 

Glede na to, da so se avstrijski uradni krogi distancirali od šovinističnih 
izpadov nekaterih krogov in izrazili pripravljenost tudi za hitrejše urejanje 
položaja Slovencev na Koroškem, izvršni svet meni, da obstoje pogoji, ki so 
potrebni za nadaljevanje plodnega in vsestranskega jugoslovansko-avstrijskega 
sodelovanja in še posebno sodelovanja Socialistične republike Slovenije z 
obmejnimi deželami Avstrije. 

Izvršni svet je prepričan, da je prav vsestransko sodelovanje med državama 
in še posebej med obmejnimi deželami in Socialistično republiko Slovenijo 
pot, ki vodi k političnemu porazu in eleminiranju preživelih velikonemških 
šovinistov. 

Ob tem, ko se bo izvršni svet Skupščine SR Slovenije, upoštevajoč številne 
skupne interese na področju gospodarstva, turizma, kulturne izmenjave in 
drugega, za tako sodelovanje slej ko prej zavzemal, pa je potrebno posebej 
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poudariti, da je tako sodelovanje lahko pristno le ob ustreznem odnosu do 
slovenskega naroda in še posebej do njegovega dela, ki živi v sosedni avstrij- 
ski republiki. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Slavič, prosim, da v imenu poslancev, 
ki so postavili to vprašanje, poveste, ali so z odgovorom zadovoljni? (Da.) 

Na poslansko vprašanje tovariša Janeza Vidmarja, ki ga je postavil na 
19. seji zbora izvršnemu svetu, bo odgovoril član izvršnega sveta tovariš 
inž. Ivan Zupan. Prosim, tovariš Zupan! 

Ivan Zupan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Iz- 
vršni svet je glede notranjih odnosov in integracije slovenskega elektrogospo- 
darstva sprejel v zadnjem času pet poslanskih vprašanj, od tega štiri v repu- 
bliškem in eno v gospodarskem zboru. Poslanska vprašanja so postavili: Avgust 
Majerič, Jože Florjančič, Lojze Napotnik, Janez Vidmar in Zdravko Dolinšek. 
Bistvo teh vprašanj je, kaj je bilo storjenega na področju urejanja notranjih 
odnosov v slovenskem elektrogospodarstvu, kaj je bilo storjenega glede inte- 
gracije in kaj je v zvezi s to storil izvršni svet ter kako izvršni svet ocenjuje 
posamezne pojave v slovenskem elektrogospodarstvu. 

Pooblaščen sem, da v imenu izvršnega sveta podam naslednji odgovor: 
izvršni svet je prvič poročal Skupščini Socialistične republike Slovenije o iz- 
vajanju njenega priporočila o integraciji slovenskega elektrogospodarstva dne 
27. 3. 1968 na seji republiškega in gospodarskega zbora 1. in 2. aprila 1969. 
Oba zbora sta takrat s posebnim sklepom sprejela oceno izvršnega sveta o 
izvajanju omenjenega priporočila, kakor tudi stališča o oblikovanju odnosov 
v slovenskem elektrogospodarstvu. Zbora sta zadolžila izvršni svet, da v sodelo- 
vanju z elektrogospodarskimi podjetji nadaljuje s prizadevanji, da se integra- 
cija uresniči in ob tem prouči in predlaga tudi vse druge sistemske ukrepe in 
rešitve, vključno z ustrezno zakonsko regulativo, ker gre za širši interes, ki 
presega individualne podjetniške odločitve. 

V skladu s tem sta bila v okviru elektrogospodarskih podjetij izdelana 
dva predloga za nadaljnjo integracijo in ureditev odnosov v slovenskem elektro- 
gospodarstvu. Prvega je junija 1969 pripravilo Elektrogospodarstvo Maribor 
in ga januarja in aprila 1970 dopolnilo. Drugega sta skupaj pripravili podjetji 
Savske elektrarne Ljubljana in Termoelektrarna Šoštanj, oktobra 1969 in ga 
dopolnili v februarju 1970. leta. 

Do uskladitve teh predlogov med podjetji ni prišlo, zato je izvršni svet 
11. 2. 1970 predlagal predsedniku gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije, 
da začne postopek za sklenitev družbenega dogovora za ureditev vprašanj 
širšega družbenega pomena na področju elektrogospodarstva. 

Z družbenim dogovorom naj bi rešili tista vprašanja poslovanja elektro- 
gospodarstva, zaradi katerih je skupščina tudi sprejela priporočila v letu 1968. 
Izvršni svet je v predlogu za začetek postopka za uskladitev družbenega do- 
govora izrecno poudaril, da je namen družbenega dogovora vsebinska in funk- 
cionalna realizacija skupščinskih priporočil ter postavitev temeljev za ureditev 
tistih vprašanj, ki so po svojem bistvu stvar samoupravnega sporazumevanja 
znotraj elektrogospodarstva. 

Predsednik gospodarskega zbora je dne 27. 2. 1970 začel postopek za skle- 
nitev družbenega dogovora in določil za udeležence izvršni svet, republiški 
odbor Zveze sindikatov delavcev industrije in rudarstva, gospodarsko zbornico 
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SR Slovenije in elektrogospodarska podjetja. Od maja do sredine decembra 
je bilo 6 sestankov, na katerih so se udeleženci sporazumeli, naj družbeni 
dogovor uredi naslednja vprašanja: optimizacijo proizvodnje in prenosa z 
razpoložljivimi zmogljivostmi elektrogospodarskih organizacij v okviru elektro- 
energetskega sistema Slovenije, splošne pogoje poslovanja elektropodjetij, re- 
žim in politiko cen električne energije, razširjeno reprodukcijo v elektrogospo- 
darstvu in njeno financiranje. 

V okviru postopka za sklenitev družbenega dogovora so torej vsem za- 
interesiranim partnerjem dane vse možnosti za postopno rešitev odprtih vpra- 
šanj elektrogospodarstva, zlasti še njegove vloge in načina funkcioniranja v 
našem družbenoekonomskem sistemu. Izvršni svet zato meni, da bodo z uredit- 
vijo teh vprašanj uresničene tiste intencije skupščinskega priporočila, ki jih 
je možno v sedanjem trenutku uresničiti. 

To pa je skupščina vsebinsko izpopolnila in natančneje opredelila, ko je v 
celoti sprejela stališče izvršnega sveta z dne 1. 4. 1969, kakor tudi, ko je na 
zasedanju republiškega zbora dne 14. 7. 1970 in gospodarskega zbora dne 3. 7. 
1970 sprejela kot podlago za ureditev odnosov znotraj elektrogospodarstva 
in odnosov med njim ter potrošniki in družbeno skupnostjo, skupni elaborat 
slovenskega in hrvaškega poslovnega združenja za energetiko. Zbora sta takrat 
naročila elektrogospodarstvu in drugim dejavnikom, naj takoj začnejo uresni- 
čevati načela elaborata. Glede na to izvršni svet meni, da povedana pojasnila 
dajejo odgovor na poslanska vprašanja Avgusta Majeriča, Jožeta Florjančiča, 
Zdravka Dolinška in Janeza Vidmarja v tistem delu, ki se nanaša na integra- 
cijo slovenskega elektrogospodarstva. 

Na vprašanje poslanca republiškega zbora Lojzeta Napotnika, kaj name- 
rava storiti izvršni svet Skupščine SR Slovenije, če zaradi nesoglasja le enega 
partnerja ne pride do uresničitve družbenega dogovora, daje izvršni svet na- 
slednji odgovor: 

Izvršni svet v skladu s sklepom republiškega in gospodarskega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije z dne 1. 4. in 2. 4. 1969 pripravlja predlog za izdajo 
republiškega zakona o elektrogospodarstvu, ki bo uredil predvsem vprašanja 
družbenega in samoupravnega dogovarjanja na področju elektrogospodarstva 
in v tem okviru tudi obvezno izvajanje dogovorov, ki jih prejme večina part- 
nerjev samoupravnega in družbenega dogovora. Predlog za izdajo tega zakona 
bo izvršni svet predložil Skupščini SR Slovenije. 

Na vprašanje poslanca Avgusta Majeriča in Janeza Vidmarja o sporu med 
Savskimi elektrarnami in EGM glede plačevanja električne energije daje iz- 
vršni svet naslednji odgovor: 

Podjetje EG Maribor in Savske elektrarne Ljubljana sta o ceni in plače- 
vanju električne energije začeli sodni spor, ki še traja in zato ni primerno 
kakršnokoli vmešavanje in arbitriranje izven pravosodnih organov. Da pa je 
vsestransko plačevanje dobavljenega blaga in uslug stvar dobrih poslovnih 
odnosov, ni potrebno posebej poudarjati. Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Vidmar, ali ste z odgovorom zado- 
voljni? (Da.) Na poslansko vprašanje tovariša Dimitrija Furlana, ki ga je 
postavil na 19. seji zbora izvršnemu svetu, bo odgovoril sekretar za finance 
tovariš Riko Jerman. 
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Riko Jerman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Po- 
slanec Dimitrij Furlan je vprašal, katere ukrepe namerava izvršni svet storiti 
oziroma ali se dela na sistemu angažiranja denarja zasebnikov kot dodatnega 
vira kapitala za investicijske posege in to v obliki obveznic ali v drugi obliki. 

Večletna prizadevanja tako v naši republiki kot tudi drugo po državi, da 
bi dokaj skromen instrumentarij za financiranje v našem gospodarstvu razširili, 
se bolj ali manj uresničujejo v gradivu za izdajo zveznih predpisov o vred- 
nostnih papirjih, ki ga obravnavajo zainteresirani organi zvezne skupščine. 
Sistemsko reševanje teh vprašanj sodi namreč v pristojnost federacije. Sedaj 
obširno ureja gradivo o obveznicah oziroma o vrednostnih papirjih zakon o 
bankah in kreditnih poslih, na podlagi katerega je zvezni izvršni svet pravkar 
izdal uredbo o načinu in pogojih za izdajanje in o prometu obveznic za prido- 
bivanje denarnih sredstev. To je že objavljeno v uradnem listu. 

Pobudniki predpisov računajo na vpis obveznic in drugih vrednostnih pa- 
pirjev ne samo iz sredstev delovnih organizacij, ampak predvsem iz sredstev 
občanov. Prihranki prebivalstva se, kot je znano, stalno povečujejo, saj so se 
hranilne vloge v državi povečale od konca leta 1968 od tedanjih 9 milijard 
697 milijonov na 15 milijard 394 milijonov konec septembra letošnega leta. 
Povečanje je torej znašalo 58 '/o. Od navedenih vlog je 27'°/o vezanih na več 
kot eno leto. Iz teh podatkov je razvidno, da so sredstva prebivalstva močan 
potencialni vir za vpis obveznic in drugih vrednostnih papirjev. Tega dejstva 
bistveno ne zmanjšuje niti okoliščina, da rabijo hranilne vloge za kritje po- 
trošniških kreditov, saj so ti znašali konec septembra letos 39 % skupnega 
zneska hranilnih vlog. V prihodnje se ti krediti najbrž ne bodo večali zaradi 
sprejetih omejitvenih ukrepov. 

Na drugi strani pa dosedanji način financiranja gospodarstva, to je 
skoraj izključno s krediti, in veljavni sistem delitve dohodka ne spodbujata 
delovnih organizacij sama po sebi k vpisovanju in vplačilu obveznic. Hitrejšo 
zakonsko ureditev celotnega gradiva o vrednostnih papirjih in s tem možnost 
njihove uveljavitve nekoliko ovirajo tudi nerazčiščena in različna načelna sta- 
lišča glede morebitne udeležbe v upravljanju s sredstvi oziroma v delitvi 
dohodka na temelju lastništva vrednostnih papirjev, zlasti še, ko gre za občane. 
Z omenjeno udeležbo bi bila dokaj zavarovana vrednost obveznic pred inflacij- 
skimi gibanji, postale pa bi tudi bolj vabljive za nakup. 

Navedena vprašanja skuša rešiti prej omenjena uredba ZIS o obveznicah 
tako, da omogoča izdajateljem poleg dajanja obresti še druge posebne ugodnosti, 
kot so dobitki, popust pri ceni blaga, storitev in podobno. Poleg tega se obveznice 
lahko prodajajo in kupujejo po tržnih cenah, ki so lahko seveda višje oziroma 
tudi nižje od nominalne vrednosti. 

Predsednik Tone Bole: Prosim, tovariš Furlan, ali ste z odgovorom 
zadovoljni? (Da.) 

Tovariš Pungerčar je postavil poslansko vprašanje na 19. seji zbora repu- 
bliškemu sekretarju za finance in prosim tovariša sekretarja, da odgovori tudi ' 
tovarišu Pungerčarju. 

Riko Jerman: Stane Pungerčar je vprašal, kakšne posledice bodo na- 
stale zaradi pretvarjanja kratkoročnih kreditnih sredstve v trajna obratna 
sredstva v naši monetarni politiki in kako se vključujejo te spremembe v sistem 
ekonomske politike za prihodnje obdobje. 
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Odgovarjam: predlog Narodne banke določa spremembo kratkoročnih kre- 
ditov gospodarskih organizacij pri poslovnih bankah v kredite za trajna obrat- 
na sredstva. Nekaj tako spremenjenih kreditov bi Narodna banka pokrila z 
ustrezno spremembo kreditov, ki jih uporabljajo poslovne banke. Transforma- 
cija kreditov bi zajela tako imenovane posebne kredite dn reeskontne kredite, 
potem ko so odšteli 70 % kreditov za izvoz, 50 °/o kreditov za pšenico in znesek 
v višini 10'% depozitov na vpogled. Poslovne banke bi morale odplačati kredite 
v 25 letih tako, da bi z odplačevanjem pričele po treh letih od konverzije 
omenjenih kreditov. Obrestna mera bi bila enaka obrestni meri, ki jo bo pla- 
čala poslovna banka Narodni banki za konventiran kredit, povečana pa največ 
za 1 l0/o. V SR Sloveniji bi znašali pretvorjeni krediti 851 milijonov dinarjev, 
kar je približno 15 °/o vseh kratkoročnih kreditov, to pa že samo po sebi opre- 
deljuje velikost vpliva oziroma pomen tega ukrepa v okviru prihodnje ekonom- 
ske politike. 

Torej gre samo za približno 15-odstotno zadolžitev naših delovnih organi- 
zacij, vendar po našem mnenju niti tega predloga ne gre podcenjevati, saj 
pomeni enega izmed korakov k večji samostojnosti gospodarskih organizacij, 
zlasti ker je večina prizadetih postavila konkretne zahteve po večjem obsegu 
pretvorbe kreditov in po nižji obrestni meri, kot je navedena v predlogu. Po 
predlogu bi se ta obrestna mera gibala okrog 7'%». V Narodni banki sedaj 
proučujejo oziroma izpopolnjujejo prvotni predlog s pripombami, ki so bile 
podane k temu predlogu, vendar je delo nekoliko zaostalo zaradi nujne priprave 
in uskladitve stabilizacijskih ukrepov na področju kreditne politike. 

Posledice pretvorbe dela kratkoročnih kreditov v kredite za trajna obratna 
sredstva bodo predvsem naslednje: 

1. zmanjšala se bo kreditna odvisnost gospodarskih organizacij od poslov- 
nih bank; 

2. v okviru predlaganih ukrepov ZIS za razbremenitev gospodarstva po- 
meni pretvorba kratkoročnih kreditov zmanjšanje obveznosti delovnih organi- 
zacij za 0,3'% družbenega proizvoda, kar pa je seveda odvisno od višine 
obrestne mere; 

3. po treh "letih od pretvorbe kreditov bodo delovne organizacije pričele 
odplačevati anuitete, kar bo pomenilo določeno, vendar ne zelo veliko novo 
obremenitev prizadetih delovnih organizacij; 

4. nekoliko se bodo tudi zmanjšale možnosti za tekoče prilagajanje kre- 
ditne politike danemu položaju v primerjavi s sedanjimi možnostmi. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Pungerčar, ali ste z odgovorom za- 
dovoljni? 

Stane Pungerčar: Da, vendar prosim za pismen odgovor. 

Predsednik Tone Bole: Prosim, da posredujete poslancu tudi pismen 
odgovor. 

Na poslansko vprašanje tovariša Alojza Antončiča, ki ga je postavil na 
19. seji zbora republiškemu sekretarju za delo, bo odgovoril tovariš Božič, repu- 
bliški sekretar za delo. Prosim, tovariš Božič! 

Jože Božič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Posla- 
nec Alojz Antončič je postavil vprašanje glede odhajanja kvalificiranih in 
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visoko kvalificiranih kadrov v tujino, njihovega vračanja ter glede fluktuacije 
delavcev iz podjetja v podjetje. 

Na prvi dve vprašanji odgovarjam naslednje: 
Letos pričakujemo v primerjavi z lanskim letom za približno 20 % manjši 

odliv slovenskih delavcev v tujino, kar je vsekakor pozitivno. Toda delež odliva 
visoko kvalificiranih in kvalificiranih kadrov verjetno ne bo nič manjši kot v 
preteklem letu. To pomeni, da še vedno obstajajo vzroki, ki stimulirajo od- 
hajanje strokovnih delavcev v tujino, in da ni dovolj samo razpisovanje prostih 
delovnih mest, temveč je treba v naši kadrovski politiki in odnosih do kadrov 
marsikaj spremeniti. Tu ne mislim le na administrativne ukrepe, temveč tudi 
na nagiajevanje, urejanje delovnih in življenjskih pogojev, izpopolnjevanje 
znanja in napredovanje strokovnih kadrov na delovnih mestih in podobno. 

Republiški sekretariat za delo je v tem letu posvetil veliko časa in truda 
kadrovski emigracijski problematiki. Pripravil je v sodelovanju z nekaterimi 
drugimi republiškimi sekretariati obširno informacijo o kadrovski problematiki 
v gospodarstvu in družbeni dejavnosti v Sloveniji, ki je že predložena v obrav- 
navo pristojnim zborom skupščine in se bo začela v januarju. 

Prav tako je v zaključni fazi informacija o problematiki zaposlovanja v 
tujini s predlogi ukrepov za vračanje naših delavcev iz tujine in tudi o tem 
bomo januarja razpravljali v tej skupščini. 

Republiški sekretariat za delo je tudi intenzivno pripravljal predlog za- 
kona o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih 
za usmerjanje delitve dohodka in osebnih dohodkov, ki naj bi vnesel v delitev 
več reda, več pravičnosti in več priznanja tistim delovnim organizacijam, ki 
dobro gospodarijo in s tem neposredno tudi več priznanja strokovnim kadrom. 
Z odpravljanjem teh in še drugih vzrokov lahko pričakujemo zmanjšanje od- 
liva strokovnih delavcev v tujino. 

V zadnjem času se ukvarjamo z dograditvijo ustreznega informacijskega 
sistema, ki bi omogočil, da bi imela Slovenija stalen stik z našimi delavci v 
tujini in da bi bili ti tekoče seznanjeni z dogajanji v Slovenji ter seznanjeni 
s prostimi delovnimi mesti, pogoji za zaposlitev in podobno, služba za zaposlo- 
vanje je glede tega v zaključni fazi organizacijskih priprav in bo že po novem 
letu posredovala objave prostih delovnih mest v tujino in začela zbirati po- 
nudbe. Seveda to ni nalogai samo službe za zaposlovanje, temveč bomo morali 
biti v vodenju politike ponudbe in povpraševanja po delovni sili izven repu- 
bliških meja aktivni vsi, predvsem pa delovne organizacije, ki sedaj najbolj 
občutijo pomanjkanje strokovnih delavcev, pa so kljub temu na področju 
migracijske politike še vedno neaktivne. 

Prav sedaj, ko so naši delavci za novoletne praznike prišli na obisk, se 
opravlja obširna anketa, pa tudi razgovori z delavci v posameznih občinah, 
glede možnosti zaposlovanja v domovini. V razgovorih sodelujejo občinski 
sindikalni sveti, občinske skupščine, delovne organizacije in službe za zaposlo- 
vanje. 

Republiški sekretariat za delo je podprl nekatere predloge zveznega sveta 
za delo, ki se nanašajo na carinske olajšave in spremembe v deviznem poslo- 
vanju, kar bo tudi pripomoglo k hitrejšemu vračanju-naših kadrov iz tujine. 

Glede fluktuacije pa dajem naslednji odgovor: 
Republiški sekretariat za delo nima nobenih pooblastil, da bi izdal kakršne- 

koli ukrepe, ki bi mogli zaustaviti fluktuacijo. Treba je namreč opozoriti na 
določbo 20. člena temeljnega zakona o delovnih razmerjih, ki v skladu z 
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ustavnimi načeli določa, da ne sme nihče omejiti delavčeve svobode glede 
izbire delovne organizacije, kamor želi vstopiti na delo. Iz te določbe sta iz- 
peljani dve drugi, ki sta posebno pomembni za zastavljeno vprašanje. Po do- 
ločbi 100. člena ima delavec pravico, da v vsakem času in brez obrazložitve 
preneha z delom in izstopi iz delovne skupnosti. Pogoj sicer je, da o tem 
obvesti delovno skupnost in da ostane na delu še toliko časa, kolikor je dolo- 
čeno v splošnem aktu delovne organizacije. Spoštovati mora torej odpovedni 
rok. Toda v istem členu je tudi določba, ki omogoča, da delavec zapusti delovno 
organizacijo, ne da bi upošteval odpovedni rok; to je tako imenovana samo- 
voljna zapustitev. 

Delavcu, ki samovoljno neha delati, preneha po zakonu delo v delovni 
organizaciji od prvega dne, ko je nehal delati. Pristojni organ po izrecnem 
zakonskem določilu lahko torej samo ugotovi prenehanje zaradi samovoljne za- 
pustitve. Res lahko v takem primeru delovna organizacija s tožbo zahteva od 
takšnega delavca, da ji povrne škodo, če je zaradi samovoljne zapustitve dela 
nastala. Toda kolikor nam je znano, še nobeni delovni organizaciji takšna 
tožba ni uspela. Tako zakon ne dovoljuje nikakršnih ukrepov zoper delavca, 
ki ne upošteva odpovednega roka in zapusti delovno organizacijo, kadar koli se 
mu to zdi primerno. 

Pripominjam pa, da v naši republiki ves čas nasprotujemo takšni ureditvi 
delovne zakonodaje, zaradi katere so vse določbe o odpovedovanju in odpoved- 
nem roku brez prave praktične vrednosti. Ob novelizaciji temeljnega zakona 
o delovnih razmerjih je temu nasprotoval tudi ta zbor. Glede na pravno ve- 
ljavno ureditev in na pojave, do katerih zaradi nje prihaja, bo republiški 
sekretariat za delo še naprej vztrajal, da se odpravi tako liberalen odnos do 
samovoljnega prenehanja dela in bo pripravil primerne predloge. Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: Prosim, tovariš Antončič, ali se z odgovorom 
zadovoljite? (Da.) 

S tem je prvi del 2. točke dnevnega reda končan. Prehajamo na nova 
poslanska vprašanja. Kdo želi postaviti poslansko vprašanje? Prosim, tovariš 
Nemec! 

Štefan Nemec: Poslansko vprašanje postavljam izvršnemu svetu 
glede na situacijo v železarstvu, ki je nastala zaradi kritičnega pomanjkanja 
likvidnih sredstev. Primanjkuje sredstev za osnovne surovine za proizvodnjo 
kot so mazut, elektrika, staro železo, koks in rezervni deli, ni sredstev za pla- 
čevanje storitev in zahteve ŽTP in ni sredstev za plačevanje osebnih dohod- 
kov. Do tega stanja je prišlo, ker kupci ne plačujejo računov. Dolgovi so se v 
letu 1970 povečali v slovenskih železarnah za 100 milijonov. Ob uvedbi pologa 
za uvoz se je to stanje še bistveno poslabšalo. Na drugi strani pa je na primer 
železarna Jesenice izpolnila vse obveznosti sanacijskega programa, kar je bilo 
s strani republiških organov pogoj za republiško intervencijo. Vse tri žele- 
zarne pa so povečale realizacijo za 18'"/o. 

Po uvedbi pologa za uvoz pa so dolgovi kupcev narastli. Samo železarni 
Jesenice dolgujejo grosisti v Sloveniji 27 milijonov. Tako znašajo sedaj v 
združenem podjetju dolgovi dolžnikov 420 milijonov, železarne pa dolgujejo 
180 milijonov. 

Sprašujem, kaj namerava izvršni svet ukreniti za rešitev tega problema, 
ki ni samo železarski, je pa za železarne posebno akuten, saj obstaja nevarnost, 
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da bodo zaradi pomanjkanja sredstev že januarja ustavili posamezne obrate, 
kar bi imelo zelo neugodne posledice za potrošnike jekla. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Nemec, zahtevate odgovor na prihod- 
nji seji? (Da.) 

Poslansko vprašanje želi postaviti tovariš Žigon. Prosim. 

Žarko 2 i g o n : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Prosim, da izvršni svet pove svoje mnenje o tem, kako je mogoče učinkovito 
ublažiti škodo, ki sta jo povzročili hudi neurji na pohorskem in kozjanskem 
področju ter v občini Radlje ob Dravi v letošnjem letu. 

V svojem vprašanju sem se omejil le na dejstva, ki so navedena v vlogi 
skupščine občine Radlje ob Dravi, naslovljeni na izvršni svet dne 14. decem- 
bra 1970. Prosim za čimprejšnji pismeni odgovor. 

Predsednik Tone Bole: Ali želite odgovor na prihodnji seji ali pove- 
zujete odgovor na svoje vprašanje z odgovorom izvršnega sveta občini Radlje? 

Žarko Žigon: Tudi jaz kot poslanec želim odgovor, ker mi to vpra- 
šanje postavljajo posamezni volivci, ki jim moram odgovoriti. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Eržen, prosim! 

Jože Eržen: Tovarišice in tovariši poslanci! Podpredsednik je danes 
v uvodni besedi ponovno poudaril, da je osnovna smer politike v letošnjem 
letu povečanje reproduktivne sposobnosti gospodarstva in njegove akumulativ- 
nosti. Podpredsednik je rekel: »Nujno se mora povečati delež delovnih organi- 
zacij v delitvi družbenega proizvoda ter krepiti akumulativna in konkurenčna 
sposobnost gospodarstva, njegova hitrejša modernizacija in prestrukturiranje. 
Krepitev akumulacijske sposobnosti gospodarstva je ena od osnov bodoče 
politike in bo morala postati glavni cilj te politike, ostali cilji pa bi morali biti 
iz tega izvedeni.« Računice pa sedaj, ko dejavniki, ki imajo pravico odločati 
o večji ali manjši razbremenitvi, od federacije do občin, vključujoč seveda tudi 
samostojne skupnosti zavarovanja, pravzaprav ne kažejo, da bi bila razbre- 
menitev velika. Zato postavljam izvršnemu svetu naslednja vprašanja: 

1. ali so v programu federacije ali republike v letošnjem letu še kakšni 
drugi ukrepi, razen tistih, ki se nnašajo na to področje, pa jih že poznamo, 
ki bodo pripomogli k uresničevanju takšne politike, in če je realno pravzaprav 
pričakovati realizacijo takšne politike; 

2. če ni tako, kako misli izvršni svet, da bo prišlo do večanja akumulativ- 
nosti in reproduktivne sposobnosti gospodarstva; 

3. ali ne bi bilo mogoče realnejše, namesto da to razglašamo, če objektivni 
pogoji niso dani, morda govoriti o politiki, s katero bi se prerazdelitev dohodka 
v škodo gospodarskih organizacij končno zaustavila, ne pa poboljšala. 

Kot obrazložitev k temu naj še dodam, da če take politike ne bomo mogli 
realizirati, je škodljiveje govoriti o njej, kot pa če bi bili objektivni in rekli, 
da lahko v tem trenutku procese nadaljnje obremenitve gospodarstva zausta- 
vimo, ne moremo pa ničesar storiti, da bi jih zmanjševali. 
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Predsednik Tone Bole: Hvala lepa! Poslansko vprašanje želi postaviti 
tudi tovariš Prinčič. 

Egon Prinčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dne 1. 10. 1970 je pričel veljati protokol o opredelitvi izvoza blaga in drugih 
oblikah sodelovanja, ki so ga sklenile države, članice evropske gospodarske 
skupnosti z Izraelom. 

V tem protokolu je med drugim tudi določeno, da izgubi izraelsko blago 
posebne yvozne olajšave v državah, članicah evropske gospodarske skupnosti, 
če se pretovarja ali transportira po ozemlju tretjih držav. 

Razlika v carinski stopnji, če potuje blago prek ozemlja države nečlanice 
evropske gospodarske skupnosti, znaša kar 8°/o od vrednosti blaga. S sklenitvijo 
tega protokola je znatno ogrožen tranzitni promet jugoslovanskih luk Reke in 
Kopra, jugoslovanskih železnic, špediterjev in agentov ter delno jugoslovanskih 
ladjarjev. Obe luki pretovarjata letno okrog 300 000 ton tranzitnega blaga iz 
Izraela za države članice evropske gospodarske skupnosti ali obratno. Izguba 
tega prometa bi pomenila, če upoštevamo vrednost vseh udeležencev v tran- 
zitnem prometu, izpad neblagovne devizne realizacije v višini okoli 3 milijone 
dolarjev letno. Še posebej pa je prizadeta koprska luka, saj se je že leta 
uspešno dograjevala in specializirala prav za pretovor južnega sadja, ki ve- 
činoma prihaja iz Izraela in še nekaterih drugih sredozemskih držav. 

Da sporazum deluje, potrjuje dejstvo, da smo v decembru, ko bi moralo 
po dosedanji praksi prek naše luke iti že okoli 10 000 ton citrusov za Nemčijo, 
pretovorili le okoli 20 ton tega blaga. S tem smo samo na luških uslugah 
zabeležili približno 50 000 dolarjev manj devizne realizacije. Zato, ker smo 
obveščeni, da je v teku dogovarjanje za sklenitev podobnih protokolov z 
Združeno arabsko republiko in Libanonom, postavljam republiškemu izvršnemu 
svetu naslednja vprašanja: 

1. Kaj je republiški izvršni svet že podvzel oziroma namerava še podvzeti 
pri zveznih organih, da se ublaže nastali problemi, da se pogodba med evropsko 
gospodarsko skupnostjo in Izraelom spremeni, da se zaščitijo interesi Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije pri evropski gospodarski skupnosti 
in onemogoči nadaljnja gospodarska, še posebej pa prometna izolacija Jugosla- 
vije v evropskem gospodarskem prostoru? 

2. Ali namerava jugoslovanska državna delegacija ob predvidenem obisku 
v Italiji postaviti pri razgovorih z italijansko vlado tudi vprašanje korekcije 
stališč le-te glede sklopa vprašanj gospodarskih odnosov evropske gospodarske 
skupnosti do naše države? 

3. Ali bo citirani protokol predmet razprave zasedanja mešane komisije 
evropske gospodarske skupnosti in Jugoslavije januarja 1971 v Beogradu? 

4. Kako zagotoviti večjo prisotnost, vpliv ali pa vsaj boljšo informiranost 
naših predstavniških organov v tujini, ko se sklepajo tako pomembni ter 
daljnosežni sporazumi v okviru evropske gospodarske skupnosti, s katero ima 
tudi Jugoslavija od letošnjega marca sklenjen trgovinski sporazum? Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: Želi še kdo postaviti poslansko vprašanje? 
(Ne.) Ker nihče več ne želi postaviti poslanskega vprašanja, zaključujem 2. 
točko današnjega dnevnega reda. 
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Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
predloga zakona o republiškem davku od prometa blaga na drobno. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet, ki hkrati predlaga, da se zakon 
obravnava po skrajšanem postopku v smislu 294. in 296. člena skupščinskega 
poslovnika. Prosim, ali želi predstavnik izvršnega sveta tovariš Razdevšek 
še ustno obrazložiti predlog zakona? (Ne želi.) Hvala! 

Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli mnenje in stališče 
pristojnega sveta gospodarske zbornice, prav tako ste danes pred pričetkom 
seje prejeli stališča, mnenja in predloge zasedanja delegatov občin ter amandma 
poslanca Toneta Škvarča k 6. členu predloga zakona. 

K predlogu zakona ste prejeli poročilo odbora za finance in zakonodajno- 
pravne komisije. Iz poročila zakonodajno-pravne komisije je razvidno, da 
predlaga amandmaje k 5., 9. in 11. členu predloga zakona. 

Prosim poročevalca odbora za finance, da sporoči zboru stališče odbora do 
amandmajev zakonodajno-pravne komisije in do amandmaja tovariša Škvarča 
k 6. členu. Prosim, tovarišica Zlebnik! 

Mara Žlebnik: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! V imenu odbora 
za finance sporočam zboru, da je odbor na seji obravnaval amandmaje zakono- 
dajno-pravne komisije in jih je v celoti sprejel in da je hkrati obravnaval 
tudi amandma poslanca Toneta Škvarča. Odbor pa je ta amandma zavrnil iz 
istih razlogov, kot jih je navedel že v poročilu, ki ste ga pismeno prejeli. 
Pričakujemo revizijo oziroma reformo celotnega davčnega sistema, zaradi 
česar se je odbor postavil na stališče, da bo ta problem, ki po mnenju odbora 
v resnici obstaja, v republiki podrobneje proučen in rešen, ko se bo urejala 
republiška zakonodaja na področju davkov in prispevkov. 

Predsednik Tone Bole: Prosim tovariša Franka, predstavnika zakono- 
dajno-pravne komisije, da da mnenje k amandmaju tovariša Škvarča k 6. členu 
omenjenega zakona. Prosim, tovariš Franko! (Ni navzoč.) Ker tovariša Franka 
trenutno ni tu, bo povedal mnenje kasneje. 

Prosim še predstavnika izvršnega sveta, da zavzame stališče do pred- 
laganih amandmajev. Prosim! 

Franc Razdevšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Izvršni svet sprejema amandmaje zakonodajno-pravne komisije, ne 
sprejema pa amandmaja tovariša Škvarča. Glede tega se strinjamo s tem, kar 
je povedala že tovarišica Zlebnikova, da bomo tudi ta problem rešili, ko bo 
dobila republika večja pooblastila. Na drugi strani pa je prometni davek od 
alkoholnih pijač eden izmed tistih dohodkov občine, ki niso limitirani. Zato 
mislimo, da bi občine izredno prizadeli s tem, če bi tako decidirano kot 
predvideva ta amandma, določili prometni davek od alkoholnih pijač oziroma od 
naravnega vina. Dvomimo, da bi se zaradi tega cena vina znižala, kar je želja 
predlagatelja, ker sem prepričan, da bi se potem ta denar, ki bi tako izpadel 
iz občinske blagajne, najbrž prelil kam drugam, bodisi posrednikom ali pa tudi 
gostinskim organizacijam. Prav iz teh vzrokov torej izvršni svet amandma 
odklanja. 

Predsednik Tone Bole: Predlagatelj predlaga, da se zakon obravnava 
po skrajšanem postopku kot zakonski predlog. Prosim, kdor je za predlog, 
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da se zakon obravnava po skrajšanem postopku, naj dvigne roko. (Večina 
poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Trije 
poslanci dvignejo roko.) 

Ugotavljam, da je predlog z večino glasov sprejet. 
Prosim tovariša Franka, da v imenu zakonodajno-pravne komisije da 

mnenje k amandmaju tovariša Škvarča k 6. členu. Prosim, tovariš Franko. 

Ivan Franko: Zakonodajno-pravna komisija k amandmaju tovariša 
Skvarča nima pripomb. 

Predsednik Tone Bole: Pričenjam razpravo o 3. točki dnevnega reda, 
to je o predlogu zakona o republiškem davku od prometa blaga na drobno. 
Prosim, kdo želi sodelovati v razpravi? Tovariš Papič, prosim. 

Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Na 
sestanku predsednikov občinskih skupščin s predsednikom izvršnega sveta in 
tudi pozneje na zasedanju delegatov občin je bilo predlagano, da naj bi se od 
avtomobilov domače proizvodnje pobiral prometni davek na sedežu občinskih 
skupščin, ne pa v prodajalnah. Nisem zadovoljen z odgovorom, ki je na četrti 
strani. V odgovoru je rečeno, da je ta sprememba v zvezni pristojnosti in ker 
pričakujemo spremembe v vsem davčnem sistemu, zato se izvršnemu svetu 
ne zdi potrebno posredovati tega predloga za spremembo zvezi. Menim pa, da 
je to vsekakor potrebno. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Papič! Vi torej ne predlagate amand- 
maja k zakonom, temveč priporočate izvršnemu svetu, da posreduje zvezi 
stališče, ki je bilo sprejeto na zasedanju delegatov? (Da.) 

Kdo še želi sodelovati v razpravi k tej točki dnevnega reda? (Nihče.) 
Ugotavljam, da nihče več ne želi sodelovati v razpravi, zato zaključujem 
razpravo in predlagam, da najprej glasujemo o amandmajih zakonodajno- 
pravne komisije k 5., 9. in 11. členu. Kdor je za amandma zakonodajno-pravne 
komisije, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec dvigne roko.) Ugotavljam, da so 
amandmaji zakonodajno-pravne komisije z večino glasov sprejeti. 

Pred prehodom na glasovanje o amandmaju, ki ga je dal tovariš Škvarč 
k 6. členu, vas vprašam, tovariš Škvarč, ali po tem, ko ste slišali mnenje 
zakonodajno-pravne komisije, izvršnega sveta in matičnega odbora našega 
zbora, še vztrajate pri amandmaju ali amandma umikate? 

Tone Škvarč: Vztrajam pri amandmaju. 

Predsednik Tone Bole: Glasujemo o amandmaju poslanca Skvarča 
k 6. členu. 

Kdor je za amandma poslanca Skvarča k 6. členu, naj dvigne roko. (24 
poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (6 poslancev dvigne roko.) Se je kdo 
vzdržal? (17 poslancev dvigne roko.) Ugotavljam, da je amandma sprejet. 

Dajem na glasovanje predlog zakona v celoti. Kdor je za predloženi zakon 
s sprejetimi amandmaji, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je 
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predloženi zakon o republiškem davku od prometa blaga na drobno sprejet 
z večino glasov. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih 
občanov. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet, ki hkrati predlaga, da se zakon 
obravnava po skrajšanem postopku v smislu 294. in 296. člena skupščinskega 
poslovnika. Ali želi predstavnik izvršnega sveta tovariš Razdevšek še ustno 
obrazložiti predlog? (Ne želi.) 

Pred pričetkom seje ste prejeli tudi stališča, mnenja in predloge zasedanja 
delegatov občin k predlogu zakona, s katerimi predlagajo amandma k 11. in 
13. členu omenjenega zakona. 

K predlogu zakona sta predložila poročili odbor za finance in zakonodajno- 
pravna komisija. Odbor za finance predlaga amandma k 11. členu, zakonodajno- 
pravna komisija pa predlaga amandmaje k 6. in 11. členu predloga zakona. 

Glede na to, da so amandmaji k 11. členu, ki jih predlaga na eni strani 
odbor in zakonodajno-pravna komisija in na drugi strani zasedanje delegatov 
občin neusklajeni, prosim poročevalca odbora tovarišico Maro Žlebnik, da 
zavzame stališče do amandmajev zasedanja delegatov občin, in sicer k 11. 
in 13. členu in do amandmajev zakonodajno-pravne komisije. 

Mara Z 1 e b n i k : Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Odbor za fi- 
nance je obravnaval samo amandmaje zakonodajno-pravne komisije k 6. in 
11. členu in jih v celoti sprejel. Odbor pa ni obravnaval amandmajev k 11. in 
13. členu, ki jih je predlagalo zasedanje delegatov občin. Ker so predlogi 
materialne narave, menim, da jih mora odbor obravnavati in zavzeti do njih 
stališče. Zato predlagam, da predsednik prekine sejo in da omogoči, da se odbor 
sestane. 

Predsednik Tone Bole: Predlagam, torej, prekinitev seje in obveščam 
člane odbora za finance, da se bodo sestali v sobi številka 110. Ker se amandmaji 
dotikajo tudi pete in šeste točke dnevnega reda, predlagam, da odbor hkrati 
zavzame tudi stališče glede amandmajev k tema dvema zakonoma. 

Zbor bo nadaljeval normalno delo s 7. točko dnevnega reda. 
Odrejam 30 minut odmora in prosim tovariše poslance, naj ne odidejo, 

ker nam je potreben kvorum. 
(Seja je bila prekinjena ob 12. uri in se je nadaljevala ob 12.40.) 

Predsednik Tone Bole: Zaradi tega, ker odbor za finance še ni končal 
s svojim delom, bi nadaljevali s 7. točko dnevnega reda. Na 4. se bomo vrnili 
šele tedaj, ko bo odbor za finance pripravil poročilo o predlaganih amandmajih. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
predloga zakona o spremembi zakona o upravnih taksah. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet, ki hkrati predlaga, da se zakon 
obravnava po skrajšanem postopku v smislu 294. in 296. člena skupščinskega 
poslovnika. 
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K predlogu zakona sta predložila pismeni poročili odbor za finance in 
zakonodajno-pravna komisija. Odbor in komisija k predlogu zakona nimata 
pripomb. 

Pred prehodom na razpravo vprašam zbor, ali se strinja s predlagateljem, 
da se zakon obravnava po skrajšanem postopku? Kdor je za predlog pred- 
lagatelja, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog, da se zakon obravnava 
po skrajšanem postopku. Obveščam zbor, da bomo zakon obravnavali po 
skrajšanem postopku in pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? 
(Nihče.) Zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je 
za predloženi zakon, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembi zakona o upravnih taksah 
soglasno sprejet. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stopnji republiškega 
prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja za izobraževanje in o 
delu republiškega davka od prometa blaga na drobno, ki se steka med sredstva 
za izobraževanje. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet, ki hkrati tudi predlaga, da se 
zakon obravnava po skrajšanem postopku v smislu 294. in 296. člena skupščin- 
skega poslovnika. Ali želi predstavnik izvršnega sveta dr. Ernest Petrič, predlog 
zakona še posebej obrazložiti? (Ne želi.) 

Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli tudi mnenje skupine 
poslancev prosvetno-kulturnega zbora; pred pričetkom seje pa ste prejeli tudi 
stališča, mnenja in predloge zasedanja delegatov občin k predlogu zakona. 

K predlogu zakona sta predložila pismeni poročili odbor za finance in 
zakonodajno-pravna komisija. Odbor in komisija nimata pripomb k predlogu 
zakona. 

Pred prehodom na razpravo vprašam zbor, ali se strinja s predlogom 
predlagatelja, da se zakon obravnava po skrajšanem postopku? Kdor je za 
predlog predlagatelja, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog, da se zakon obravnava po skraj- 
šanem postopku. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Ker nihče ne želi sodelovati v razpravi, zaključujem razpravo in dajem 
predlog zakona na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o stopnji republiškega prispevka iz osebnega dohodka iz 
delovnega razmerja za. izobraževanje in o delu republiškega davka od prometa 
blaga na drobno, ki se steka med sredstva za izobraževanje. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
predloga zakona o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1971. 
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Predlog zakona je predložil izvršni svet, ki hkrati predlaga, da se zakon 
obravnava po skrajšanem postopku v smislu 294. in 296. člena skupščinskega 
poslovnika. Prosim predstavnika izvršnega sveta Franca Razdevška, ali želi še 
posebej obrazložiti predlog zakona? (Ne želi.) 

Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli tudi mnenje odbora 
socialno-zdravstvenega zbora; pred pričetkom seje ste prejeli tudi stališča, 
mnenja in predloge zasedanja delegatov občin k predlogu zakona. 

K predlogu zakona sta predložila pismeni poročili odbor za finance in 
zakonodajno-pravna komisija, ki nimata pripomb. Ali želi poročevalec odbora, 
Jože Pogačnik, še ustno dopolniti poročilo odbora? Tovariš Pogačnik je na 
seji, ni pa trenutno v dvorani. Da ne bi menjali vrstni red obravnave, pa bo 
poročilo dopolnil namesto njega tovariš sekretar. 

Boris Saj ina: Tovariše poslance bi opozoril, da je iz poročila zakono- 
daj no-pravne komisije k tej točki dnevnega reda razvidno, da se komisija 
strinja z amandmajem odbora za finance in proračun republiškega zbora k 
2. členu predloga zakona, in da je ta amandma izrazito redakcijskega značaja. 
Mislim, da bo to potrdil tudi poslanec Ivan Franko kot predstavnik zakono- 
dajno-pravne komisije. Pri tem amandmaju gre samo za to, da se v 2. členu 
uvodni besedi »Stopnja prispevka«, nadomestita z besedo »Prispevek .. 

Naš odbor je predlagal, da zbor sprejme ta amandma zaradi tega, ker 
bomo drugače proceduralno neusklajeni. Mogoče bo tovariš Franko sam dal 
iniciativo, da bi zbor le sprejel ta amandma, kolikor to ni čisto stilistični 
popravek. Formalno vzeto pa je to amandma. 

Predsednik Tone Bole: Besedo ima Ivan Franko, predstavnik zakono- 
dajno-pravne komisije. 

Ivan Franko: Zakonodajno-pravna komisiia je sprejela amandma 
odbora za finance in proračun republiškega zbora k 2. členu, da se v prvi 
vrsti črtata besedi »stopnja prispevka« in nadomestita z besedo »prispevek«. 
Ker se bistvo ne menja, je amandma čisto redakcijske narave. Glede na 
poslovnik je prav, da se ta sprememba kot amandma sprejme tudi v gospo- 
darskem zboru. Zaradi tega predlagam, da predloženi amandma sprejme tudi 
ta zbor. 

Predsednik Tone Bole: Da ne bi posebej glasovali, prosim, da pri 
glasovanju o zakonu v celoti glasujemo tudi glede predloženega amandmaja. 

Pred prehodom na razpravo vprašam zbor, ali se strinja s predlagateljem, 
da se zakon obravnava po skrajšanem postopku? Kdor je za predlog pred- 
lagatelja, da se zakon obravnava po skrajšanem postopku, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog, da se zakon obravnava po skraj- 
šanem postopku in pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? 

Ugotavljam, da nihče ne želi sodelovati v razpravi. 
Zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za 

predloženi zakon, vključno z amandmajem, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o stopnjah prispev- 
kov za otroško varstvo v letu 1971. 
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Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
predloga zakona o določitvi začasnih obveznosti za zagotovitev sredstev za 
financiranje elektrogospodarskih objektov v letu 1971. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet in hkrati predlaga, da se tudi ta 
zakon obravnava po skrajšanem postopku v smislu 294. in 296. člena poslovnika. 
Prosim predstavnika izvršnega sveta Ivana Zupana, ali želi še ustno obrazložiti 
predlog zakona? (Ne želi.) Hvala. 

Poročili odbora za finance in zakonodajno-pravne komisije ne vsebujeta 
nobenih sprememb in dopolnitev k predlogu zakona. 

Pred prehodom na razpravo vprašam zbor, ali se strinja s predlogom, da 
se zakon obravnava po skrajšanem postopku? Kdor je za skrajšani postopek, 
naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Pet 
poslancev.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog, da se zakon 
obravnava po skrajšanem postopku. Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi 
sodelovati v razpravi? Besedo ima Jurij Pirš. 

Jurij Pirš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Pet minut pred 12. uro, to je samo tri dni pred novim letom, nam je po 

hitrem postopku predložen zakonski predlog, čeprav nam je bilo vsem že 
dalj časa jasno, da sedanji zakoni o financiranju izgradnje elektroenergetskih 
objektov veljajo samo do konca leta 1970. Odgovor, da je to samo začasna 
rešitev, me ne zadovoljuje, ker s takimi začasnimi rešitvami podpiramo ne- 
ustrezne sistemske rešitve in si povzročamo veliko škodo. Pri tem seveda mislim, 
da sistem zbiranja sredstev na podlagi prispevkov od vseh investicij v gospo- 
darstvu in sredstev elektrogospodarstva ni pravilen. Pravilno bi bilo, da se 
obremeni potrošena električna energija. 

Neustreznost dosedanjega sistema zbiranja sredstev za financiranje elektro- 
objektov se lahko ugotovi na primeru združenega železniškega transportnega 
podjetja v Ljubljani. 

Investicije v rekonstrukcijo in modernizacijo železnic, čeprav so to inve- 
sticije splošno družbenega pomena, po teh predpisih niso oproščene dajatev. 
V izvršnem svetu Socialistične republike Slovenije so bile že resne razprave 
in dane tudi obljube, da se bo to uredilo. Želeli bi zaradi splošno družbenega 
pomena njenih investicij, da bi se železnici vrnilo vplačane zneske teh prispev- 
kov. Zaenkrat pa je vse to še brez rezultatov. 

Navedel bom naslednji primer: združeno železniško transportno podjetje 
Ljubljana je do vključno leta 1970 vplačala ca. 55 milijonov din prispevkov po 
dosedanjih predpisih, kar predstavlja 7,33 !0/o od skupne vsote 751 milijonov 
din, ki so jih v tem času prispevale gospodarske organizacije Socialistične 
republike Slovenije. Pri tem pa bo združeno železniško transportno podjetje 
Ljubljana v celem letu 1971 potrošilo le 150 milijonov kW ur, to je 3 °/o od 
skupne potrošnje električne energije v naši republiki, ki bo v letu 1971 znašala 
5 milijonov kW ur. Tako nesorazmerje med dajatvami in odjemom elektro- 
energije se ocenjuje tudi v obrazložitvi izvršnega sveta k predloženim zakonom 
kot neustrezno in premalo poslovno. Vendar je razen teh dajatev združeno 
železniško transportno podjetje Ljubljana odstopilo elektrogospodarstvu še 
daljnovode v vrednosti okoli 10 milijonov dinarjev. Obremenitev združenega 
železniškega transportnega podjetja Ljubljana po dosedanjih zakonih o finan- 
ciranju elektroenergetskih objektov bi v letu 1971 znašala okoli 15 milijonov 
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din, ki jih mora podjetje kriti iz amortizacijskih sredstev ne glede na to, da 
nima zagotovljenih sredstev niti za nadaljevanje del na modernizaciji magi- 
stralne proge Koper—Šentilj. Ta dodatna obremenitev, s katero združeno 
železniško transportno podjetje Ljubljana v letu 1971 ni več računalo, bi 
zavrlo njeno investicijsko dejavnost na najbolj kritičnih točkah, to je na 
progi Zidani most—Celje in pa na postaji Zalog. Na ta način pa bi železnica 
še nadalje subvencionirala elektrogospodarstvo, katerega osnovna sredstva so 
le 40 % spisana, medtem ko znaša odpis na železnici že 60%». Po predloženem 
zakonu bi se obremenilo okoli 10% vrednosti amortizacije železnice. 

V ilustracijo naj navedem še to, da železniški transportni podjetji Sarajevo 
in Skopje sploh ne plačujeta prispevkov za gradnjo elektroenergetskih ob- 
jektov, podjetji Beograd in Zagreb pa samo v višini 2,5%. 

Zaradi tega je taka obremenitev železniških investicij, ki so življenjskega 
pomena za vse gospodarstvo, povsem nerazumljivo, posebno če bo, citiram iz 
obrazložitve k predloženim zakonom: »...do konca leta 1970 zbranih za ca. 
112 milijonov din, to je 15% več od prvotno predvidenih. Pri tem bo elektro- 
gospodarstvo samo prispevalo ca. 96 milijonov din ali 30 % manj od predvidenih 
obveznosti«. Razliko je elektrogospodarstvo porabilo za osebne dohodke in za 
sklade skupne porabe ter za sredstva obveznega rezervnega sklada. V zvezi s 
tem se strinjam z zahtevo, navedeno v poročilu odbora za finance gospodarskega 
zbora, da morajo elektrogospodarske organizacije pojasniti, zakaj so izigrale 
vplačilo svojih prispevkov, kar bi bilo zanimivo zvedeti od predstavnikov 
elektrogospodarstva. Danes smo sicer slišali od predstavnika izvršnega sveta 
nekatere odgovore na poslanska vprašanja tudi v zvezi s tem problemom. 
Zaenkrat izvršni svet le pojasnjuje, zakaj še ni prišlo do ureditve poslovnih 
odnosov med elektrogospodarskimi podjetji Socialistične republike Slovenije. 
Ali je potrebno na primer dobiti nov center v Mariboru ob obstoječem dispe- 
čerskem centru v Ljubljani? Neurejeno stanje v elektrogospodarstvu nedvomno 
povzroča veliko škodo naši družbi in ne bo mogoče večno čakati, da se bodo 
težave rešile z dogovorom. To sem omenil pravzaprav le mimogrede; 

Glede na omenjeno predlagam gospodarskemu zboru, da predloženega 
zakona ne sprejme. Nisem nasploh proti zakonu o zbiranju sredstev za finan- 
ciranje elektroenergetskih objektov, ampak sem konkretno proti zakonu, ki je 
predložen v tej obliki. Predlagam, da se o predlogu zakona ponovno razpravlja 
in da se v zakonu o zbiranju sredstev za financiranje elektroenergetskih ob- 
jektov združeno železniško transportno podjetje Ljubljana kot delovna orga- 
nizacija, ki sama vlaga v infrastrukturne investicije splošno družbenega pomena, 
oprosti prispevka in tudi da se ji doslej zbrani prispevek vrne. Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: V razpravi želi sodelovati tudi tovariš Alojz 
Antončič. 

Alojz Antončič: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! K predlogu 
zakona o določitvi začasnih obveznosti za zagotovitev sredstev za financiranje 
elektroenergetskih objektov v letu 1971 skupaj s poslancem republiškega zbora 
Mirkom Zlendrom k predlogu zgoraj omenjenega zakona predlagam naslednji 
amandma: 

2. člen predlaganega zakona se naj spremeni in glasi: 
»Podjetja za proizvodnjo ter podjetja za proizvodnjo in prenos električne 

energije so dolžna v času od 1. januarja do 31. decembra 1971 deponirati 



/ 

20. seja 235 

sredstva svojega poslovnega sklada in amortizacije po lastni izbiri pri kreditni 
banki Celje, Nova Gorica, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Ptuj, 
v enaki višini oziroma v enakem odstotku...«, ostalo besedilo naj ostane 
nespremen j eno. 

»Uporabniki družbenih sredstev so dolžni v času od 1. januarja do 31. 
decembra 1971 izločati sredstva od izplačil za investicijska vlaganja in jih 
deponirati po lastni izbiri pri kreditni banki Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, 
Maribor, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj, v enakem odstotku..ostalo 
besedilo nespremenjeno. 

»Uporabniki družbenih sredstev so dolžni v času od 1. januarja do 31. 
decembra 1971 vplačati obvezno posojilo po lastni izbiri pri kreditni banki 
Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Novo Gorica, Novo mesto, Ptuj, v 
enakem odstotku ...«, ostalo besedilo nespremenjeno. 

Obrazložitev amandmaja: namen predlagane spremembe zakona je v tem, 
da sredstva, kot jih predvideva zakon do svoje namenske potrošnje, cirkulirajo 
v tistem delu gospodarstva, ki je ta sredstva ustvarilo. Sredstva po tem zakonu 
so namenska in se bodo uporabljala le za izgradnjo elektroenergetskih objektov 
v Sloveniji. Vendar ta sredstva od trenutka obveznega deponiranja do sklepa 
o namenu uporabe, predstavljajo prosta bančna sredstva, ki so za kratkoročno 
kreditiranje gospodarstva zelo važna. 

V Sloveniji deluje osem poslovnih bank, katerih komitenti so po tem 
zakonu zavezanci prispevka. Obveznost deponiranja samo pri eni poslovni 
banki bi predstavljalo privilegiranost te banke in nepotrebno predčasno od- 
tegovanje sredstev tistim delovnim organizacijam, ki niso komitenti Ljubljanske 
banke in ki so ta sredstva ustvarjali. 

Najin amandma k zakonu predvideva, da zavezanec prispevka po tem 
zakonu svobodno izbere eno od slovenskih poslovnih bank, pri kateri bo 
sredstva deponiral. Tako ravnanje je tudi v skladu s samoupravnim odločanjem 
delovnih organizacij. 

Ker predlog za spremembo zakona v ničemer ne spreminja smotra zakona 
in končne namembnosti sredstev, je za uporabo sredstev potreben le dogovor 
med slovenskimi poslovnimi bankami. Takšni dogovori slovenskim poslovnim 
bankam niso tuji, saj so na ta način sofinancirale modernizacijo železnic, 
poštno-telegrafsko-telefonskega omrežja in podobno. 

Predsednik Tone Bole: Kdo želi še sodelovati v razpravi? Besedo ima 
Ivan Atelšek. Prosim! 

Ivan Atelšek: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Le deloma bi se 
strinjal s tovarišem iz združenega železniškega transportnega podjetja Ljub- 
ljana, ki je pred mano razpravljal. Korigiral bi ga v toliko, da doslej gledamo 
le na eno podjetje. Tu sem že postavil vprašanje, na katerega nisem dobil 
pravega odgovora. Prosim, da mi tovariši poslanci ne zamerijo, vendar menim, 
da tu ukrepamo nezakonito. Tako mi je zakonodajno-pravna komisija dala 
odgovor na čuden in zavit način. Mislim, da mi kot poslanci moramo dobiti 
od svoje komisije takšen odgovor, da bomo vedeli, ali smo glasovali zakonito 
ali nezakonito. Mislim, da je vsaka druga pot nesprejemljiva. Sem proti takemu 
načinu zbiranja sredstev. Kaj ima tisti, ki dela kanalizacijo s tem, da mora 
plačevati 5 Vo. Ne razumem, zakaj se ne uredi tarifni sistem, ki bi bil edini 
regulator financiranja elektrogospodarstva. Zakaj zahtevati od gospodarstva, 



236 Gospodarski zbor 

da bo 6 °/o sredstva nalagalo brez kakršnegakoli vpliva na poslovanje elektro- 
gospodarstva? Tako se zgodi tudi tole: če ne plačaš prispevka v roku 90 ali 
60 dni, ti izključijo dobavo električne energije. Zakaj mora gospodarstvo 
vlagati mnogo večja sredstva za energetiko kot pa sama energetika? Zakaj se 
išče najlažja rešitev, to je, da se gospodarstvo še naprej obremenjuje? Če nam 
zmanjka v tovarni sredstev za kritje investicij, jih moramo iskati v kreditih 
po bankah. Zakaj elektrogospodarstvo ni vplačalo 9 milijard in nekaj sto 
milijonov S din? Zakaj je gospodarstvo že v letošnjem letu plačalo takšne 
presežke? Predlagam, da se ta zakon ne sprejme in da se do tega časa uredi 
z izvršnim svetom, da do 30. 6. 1971 pripravi nov zakon, ki bo reševal v 
bodoče po tarifnem sistemu vprašanje financiranja elektrogospodarstva. Hvala 
lepa! 

Predsednik Tone Bole: Prosim, želi še kdo sodelovati v razpravi? 
Ker je predložen amandma tovariša Antončiča, in ker obravnavamo zakon po 
hitrem postopku, bomo najprej slišali, kakšno stališče ima do amandmaja 
izvršni svet. 

Do amandmaja bo moral zavzeti stališče tudi odbor za finance in zakono- 
dajno-pravna komisija. Prosim oba poročevalca, da se pripravita. 

Ivan Zupan: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Mislim, da bi 
odgovoril ne samo na amandma, ampak na vse ostale podane misli v zvezi 
s predlaganim zakonom. Izvršni svet se je v celoti zavedal situacije, ki obstaja 
v naši zakonodaji z iztekom letošnjih zakonodajnih določil in pooblastil. Zato 
je izvršni svet Skupščine SR Slovenije že julija letos opozoril zvezni izvršni 
svet, da izteče veljavnost zakonskih pooblastil in je predlagal v tej smeri 
konkretne rešitve. Vse to je storil s ciljem, da se omogoči normalni razvoj 
elektrogospodarstva v naslednjem petletnem obdobju, oziroma v naslednjem 
planskem letu. 

Izvršni svet ni samo obstal na temu, da je opozoril na to zvezni izvršni svet, 
ampak je tudi naknadno opozoril s pismi na to tudi predsednika zveznega 
izvršnega sveta o nastali situaciji. Mislim, da je deloma razumljivo, da se v 
situaciji, ko se je v federaciji pripravljal niz ukrepov o prenosu kompetenc iz 
federacije na republiko, izostanek take akcije opraviči z veliko zavzetostjo 
pristojnih organov z drugimi opravili. 

Postavlja se vprašanje, ali lahko izvršni svet, oziroma skupščina ustavi 
zbiranje sredstev za razširjeno reprodukcijo v elektrogospodarstvu ter tako 
limitira razvoj slovenskega gospodarstva od leta 1974 naprej? Izvršni svet je 
menil, da tega ne more dovoliti in je zato predlagal skupščini začasno rešitev. 
V obrazložitvi predloga zakona so podani zelo jasni koncepti, kako si izvršni 
svet zamišlja, oziroma s kakšnimi predlogi bo prišel pred to skupščino glede 
bodoče ureditve. Osnovni namen bodoče ureditve je v tem, da bi poskušali 
zbrati razne vire sredstev prvič v samem elektrogospodarstvu. Zato je v teku 
družbeni dogovor in v končni fazi so tudi pripravljeni določeni zakonski 
posegi. Na drugi strani razmišljamo o tem, kako bi bilo mogoče s celotno 
tarifno politiko zbirati sredstva za te namene. Za sedaj nam ta možnost ni dana. 

Izhajajoč iz dosedaj navedenega nam ostaja edina možnost, da pripravimo 
zakon le v obliki, kot vam je bil predlagan. Mislim, da so navedbe železnice 
v precejšnji meri upravičene. Vendar pa izvršni svet ni bil nedovzeten za 



20. seja 237 

problematiko železnice in bo pri obravnavanju zaključnega poročila zavzel 
stališče tudi o tem vprašanju. 

Izvršni svet sprejema obveznost, da bo po zaključku petletnega obdobja, 
ko izteče veljavnost teh zakonov, podal Skupščini SR Slovenije poročilo o 
tem, kako so se sredstva zbirala, kdo je presegel svoje obveznosti pri zbiranju 
sredstev, o tem kdo teh obveznosti ni realiziral in zakaj ne. Mislim, da bo 
takrat mogoča razprava o teh vprašanjih. 

Približno isti odgovor lahko dam na vprašanje tovariša Atelška. Res je, da 
po sedaj znanih podatkih, elektrogospodarstvo ni vložilo nad 9 milijard S din 
svojih sredstev za financiranje elektrogospodarskih objektov. Res pa je tudi, 
da potekajo akcije, s katerimi poskušamo situacijo glede tega razčistiti in bomo 
pred Skupščino SR Slovenije odkrito razgrnili situacijo o tem, kdo je spoštoval 
zakone in zakaj je prišlo do odstopanj. Izvršni svet bo skupščini predložil tudi 
ukrepe, ki bodo eventualno potrebni, da bi se zagotovilo spoštovanje zakonov, 
ki so bili predčasno sprejeti v zvezi s financiranjem izgradnje elektrogospo- 
darskih objektov. 

V obrazložitvi je podana nova orientacija, naš nov pristop k temu problemu. 
Menimo, da obstaja realna možnost, da bo izvršni svet potem, ko bo federacija 
dala ustrezajoče pooblastilo republiki, v zelo kratkem času nastopil pred 
skupščino z ustreznim zakonom. Zaradi tega tudi predlagamo, da se podaljša 
veljavnost teh zakonov le do konca prihodnjega leta, oziroma dopuščamo mož- 
nost, da zakoni veljajo do roka, ko bo sprejet nov zakon. To je tudi maksimum 
obveznosti, ki jih izvršni svet v tem trenutku lahko sprejme. 

Glede amandmaja, katerega utemeljitev smo pravkar dobili, pa mislim, da 
velika večina določil v tem amandmaju ustreza dejanskemu stanju. Odprto 
je samo eno vprašanje: izgradnja energetskih objektov je že sedaj, v bodoče bo 
pa še močneje vezana na inozemske kredite. Krediti pa so vezani na devizna 
odplačila obstoječih kreditov. V osnutku družbenega dogovora je tematika 
razširjene reprodukcije praktično že obdelana. V tem osnutku je predvideno, 
da se sredstva ne bi zbirala samo pri centralni banki, ampak tudi pri ostalih 
poslovnih bankah. V skladu s tem pa je treba rešiti tudi vprašanje vračanja 
deviznega odplačila. 

Dokler tega problema ne rešimo, ne moremo začeti z razporejanjem sredstev 
pri lokalnih bankah. Ne moremo pustiti odprto vprašanje realizacije že sklenje- 
nih pogodb v zvezi z gradnjo Šoštanj III, oziroma z bodočimi objekti, ki se bodo 
predvidoma še pričeli graditi. 

Zaradi tega v imenu izvršnega sveta ne morem sprejeti tega amandmaja. 
V imenu izvršnega sveta izjavljam, da bo v bodoči zakonodaji nakazano 
vprašanje rešeno v skladu s tukaj izraženimi težnjami. Ob rešitvi vprašanja 
zbiranja sredstev pri lokalnih bankah bomo morali rešiti tudi osnovno vpra- 
šanje uporabe inozemskih kreditov. Mislim, da je gospodarstvo najbolj za- 
interesirano za to, da pri energetskih objektih, ki jih bomo gradili, maksimalno 
angažiramo inozemske kredite. Med drugim smo se glede kreditov obrnili tudi 
na mednarodno banko. Pri njej so ti zelo ugodni. Na ta način bi nekoliko 
olajšali breme, ki bi ga sicer moralo prevzeti na rame naše gospodarstvo. 

Menim, da ob tej priložnosti lahko navedem nekaj podatkov. V naslednjem 
petletnem obdobju bo morala Slovenija v elektroenergetske objekte investirati 
nad 200 milijard S dinarjev. To pa je vsota, ki ne predstavlja malo breme za 
naše gospodarstvo, vendar se temu ne bomo mogli izogniti. Zato je v tej naši 
konstrukciji predvideno maksimalno angažiranje vseh mogočih sredstev iz 
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samega elektrogospodarstva, kakor tudi možnosti sovlaganja gospodarstva. Pri 
temu7 bi gospodarstvo pridobilo pravico do soupravljanja z elektroenergetskimi 
objekti. To je bistvena novost, ki jo želimo uvesti z novim zakonom. Ne bomo 
torej v skupščini le razpravljali in ugotavljali, zakaj to ali drugo skupščinsko 
priporočilo ni izvedeno. Narobe, v konkretne odnose znotraj elektrogospodarstva 
bomo vključili interes samega gospodarstva in tako tudi na tem področju 
ustvarili drugačno vzdušje. Poskušali bomo v največji meri angažirati inozemske 
kredite, z zakoni pa v postopku opredeliti sistem, kako se bo te kredite tudi 
vračalo v prihodnosti, ko električne energije ne bomo izvažali. 

Mislim, da moramo zelo jasno poudariti, da Slovenija nima primarnih 
virov energije, še manj pa ima kapitala, da bi lahko nastopala kot izvoznik 
električne energije. Menimo, da je obratno, da je to naš davek, ki ga mora naše 
gospodarstvo dati, da bi odprlo perspektivo svojemu gospodarskemu razvoju. 
Pri tem seveda vodimo politiko, kako bi angažirali v največji meri vsa tuja 
sredstva, da ne bi preobremenjevali gospodarstva. Iz teh razlogov moram 
zavrniti amandma, v obliki danes predložen. 

V imenu izvršnega sveta pa prevzemam obveznost, da bo v novem zakonu 
to vprašanje rešeno tako kot sem že navedel, ob zagotovitvi, da se istočasno reši 
tudi vprašanje najemanja inozemskih kreditov. Hvala lepa! 

Predsednik Tone Bole: Prosil bi tovariša Alojza Antončiča, če po 
obrazložitvi predstavnika izvršnega sveta še vztraja na amandmaju? (Da.) 
Potem predlagam, da se amandma posreduje pristojnemu odboru. Ali vi, 
tovariš Pogačnik, kot poročevalec odbora lahko obrazložite stališče odbora za 
finance? Prosil bi predstavnika zakonodajno-pravne komisije, da se pripravi, 
da bo dal stališče zakonodajno-pravne komisije. Prosim! 

Jože Pogačnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Odbor za finance gospodarskega zbora podpira predloženi amandma v celoti. 
Hvala. 

Predsednik Tone Bole: Prosim predstavnika zakonodajno-pravne ko- 
misije, tovariša Franka, da da stališče komisije. (Nima pripomb.) To pomeni, 
da bomo glasovali najprej o ajnandmaju. 

Amandma ste prejeli vsi. Dajem amandma tovariša Antončiča k 2. členu 
predlaganega zakona na glasovanje. Kdor je za amandma, naj prosim dvigne 
roko. (28 poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (2 poslanca.) Kdo se je vzdržal? 
(12 poslancev.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet in dajem predlog zakona v celoti na 
glasovanje. Kdor je za predlog tega zakona, naj prosim dvigne roko. (13 
poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (11 poslancev.) Kdo se je vzdržal? 
(22 poslancev.) 

Ker večina ni za sprejem zakona, ugotavljam, da zakon ni sprejet. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
predloga zakona o vodnem prispevku za leto 1971. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet in hkrati predlagal, da se zakon 
obravnava po skrajšanem postopku v smislu 294. in 296. člena skupščinskega 
poslovnika. Zeli predstavnik izvršnega sveta Boris Vadnjal še ustno obrazložiti 
predlog zakona? (Ne želi.) 
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Predložena so poročila odbora za finance in zakonodajno-pravne komisije, 
ki ne predlagata sprememb in dopolnitev k predlogu zakona. 

Pred prehodom na razpravo vprašam zbor, ali se strinja s predlogom, 
da se zakon obravnava po skrajšanem postopku v smislu 294. in 296. člena 
skupščinskega poslovnika? Kdor je za predlog, naj prosim dvigne roko. (Večina 
poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (5 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog, da se zakon obrav- 
nava po skrajšanem postopku in pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne 
javi se nihče.) 

Če nihče ne želi sodelovati v razpravi, zaključujem razpravo in dajem 
predlog zakona na glasovanje. Kdor je za predlog zakona o vodnem prispevku, 
naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (7 
poslancev.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1971 sprejet 
z večino glasov. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
predloga zakona o filmskem prispevku. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet in to na podlagi sklepa 19. seje 
gospodarskega zbora z dne 10. 12. 1970, ko smo sklepali o osnutku tega zakona. 
Želi predstavnik izvršnega sveta dr. Ernest Petrič še ustno obrazložiti predlog 
zakona? (Ne želi.) 

Predloženi sta poročili odbora za finance in zakonodajno-pravne komisije. 
Zakonodajno-pravna komisija predlaga amandma k 5. členu predloga zakona. 
Se odbor strinja z amandmajem, ki ga predlaga zakonodajno-pravna komisija? 
Prosim poročevalca odbora za finance, da izjavi v imenu odbora, ali se strinja 
s predlogom zakonodajno-pravne komisije? (Da.), 

Želi morda predstavnik izvršnega sveta zavzeti stališče do predloga amand- 
maja? Besedo ima član izvršnega sveta Tone Tribušon. 

Tone Tribušon: Ker so tovariši, ki bi morali biti tu, trenutno na 
seji republiškega zbora, ki tudi obravnava ta zakon, izjavljam v imenu izvršnega 
sveta, da sprejemamo amandma, ki ga predlaga zakonodajno-pravna komisija. 

Predsednik Tone Bole: Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v 
razpravi? (Ne javi se nihče.) Ugotavljam, da nihče ne želi sodelovati v razpravi 
in dajem predlog zakona o filmskem prispevku z amandmajem, ki ga predlaga 
zakonodajno-pravna komisija k 5. členu, na glasovanje. Kdor je za predlog 
zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o filmskem prispevku soglasno sprejet. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih 
občanov. 

Obveščam zbor, da je odbor za finance med sejo zbora delal tako, da je 
poročevalec odbora za finance že pripravljen, da poroča o stališčih odbora do 
amandmajev k 4., 5. in 6. točki dnevnega reda. 
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Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih in 
davkih občanov je predložil izvršni svet in hkrati predlagal, da se zakon 
obravnava po skrajšanem postopku. 

K predlogu zakona sta predložila pismeni poročili odbor za finance in 
zakonodajno-pravna komisija. Odbor za finance predlaga amandma k 11. členu, 
zakonodajno-pravna komisija pa predlaga amandma k 6. in 11. členu predloga 
zakona. 

Zasedanje delegatov občin je k predlogu zakona predlagalo amandmaje 
k 11. in 13. členu. 

Prosim predstavnika izvršnega sveta, da zavzame stališče do amandmajev, 
ki so bili dani k 6. in 11. členu oziroma k 11. in 13. členu. Besedo ima Dragica 
Dekleva, namestnik republiškega sekretarja za finance. 

Dragica Dekleva: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Z amandmajem, ki ga je predložil odbor za finance gospodarskega 
zbora, se izvršni svet strinja. Ravno tako se strinja z amandmaje, ki ju je 
predložila zakonodajno-pravna komisija. 

Amandmajev zasedanja delegatov občin, ki so podani k 12. oziroma k 
11. členu predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih in 
davkih občanov, izvršni svet ni upošteval, in sicer iz naslednjih razlogov: 
olajšave za borce, ki jih navajamo v 11. členu in ki jih želimo enotno urediti, 
je doslej priznavalo 4b občin. Sistem olajšav v teh občinah je bil zelo različen, 
tako da predstavlja drugačna ureditev tega vprašanja za del občin odstop od 
dosedanje prakse. Ureditev tega vprašanja z republiškim zakonom naj bi 
prispevala k enotni rešitvi priznavanja olajšav za kmete borce v Sloveniji, 
s tem pa se ta olajšava avtomatično prenese tudi na zvezni in republiški 
prispevek. Doslej so občine lahko s svojimi odloki to olajšavo urejale samo za 
občinski prispevek. Po predlogu, ki vam ga je izvršni svet dal, naj bi se 
odmerni prispevek zmanjševal v odstotkih. Od vseh 48 občin, ki so to urejale 
s svojimi odloki, je pretežni del občin urejal na način, kakršnega predlaga 
izvršni svet, da se uzakoni s tem predpisom. V tem primeru gre za načelno 
odločitev: ali je primerno uvajati odstotno zmanjševanje obveznosti, ko enak 
odstotek pomeni za ekonomsko močnejše zavezance nominalno višji znesek 
davčne olajšave. Nasprotno temu sistemu pa je zasedanje delegatov občin 
predlagalo drugačno ureditev, ki pa se nam ne zdi primerna. Primerna se 
nam ne zdi predvsem zaradi primerov, ko je katastrski dohodek višji. Tedaj 
pride tudi do izraza ustrezen del olajšave. Razen tega se nam zdi povsem 
neutemeljen pristop do olajšave, ki je neenoten. Olajšave naj bi veljale namreč 
za negozdne površine, drugačne pa bi bile olajšave, ki naj bi veljale za gozdne 
površine. Končno gre v tem primeru za to, da zavezanci v nižinskih predelih 
sploh ne bi uživali teh olajšav, kadar bi šlo za prispevek od gozdnih površin. 

Ko je izvršni svet razpravljal o tem, ali naj bo olajšava za nosilce spomenice 
50'% ali pa po predlogu zasedanja delegatov občin 100%, je menil, da je prav, 
da tudi ta kategorija plačuje določen prispevek. Pri tem se mora namreč 
upoštevati, da je sedanja 100 % oprostitev, ki so jo nekatere občine že uve- 
ljavile, pomenila oprostitev samo za občinski prispevek. 50®/o oprostitev, kot 
se predlaga v predlogu zakona, pa bi v bodoče pomenila oprostitev od pla- 
čevanja tako za republiški in zvezni kot tudi za občinski prispevek. Tako bi v 
globalnem znesku to lahko pomenilo več, kot trenutno pomeni olajšava po 
nekaterih občinskih odlokih. 
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Pri že omenjenemu 11. členu je zasedanje delegatov menilo, da je pravilno, 
da te olajšave ne bi uživali tisti zavezanci, ki imajo dohodek iz osebnega 
dohodka iz delovnega razmerja. Izvršni svet meni, da je prav, da se zadrži 
besedilo, kakršnega je predlagal odbor za finance gospodarskega zbora zato, 
ker je pravilno, da zajamemo vse dohodke, ne glede ali so iz delovnega 
razmerja, iz pokojnin ali pa od obrtnih in drugih dejavnosti. Ni nobenega 
razloga, da bi upoštevali samo tiste, ki imajo dohodek iz delovnega razmerja. 

Amandma je dan tudi k 13. členu, s katerim se ureja vprašanje amorti- 
zacije. Zasedanje delegatov občin je bilo mnenja, da se naj bi to urejalo na 
drugačen način, ker je menilo, da je amortizacija odvisna od obratovalnega 
časa, to je izkoriščanja delovnih strojev.. Verjetno so delegati občin mislili, 
da je predložena določba samo za normalni delovni čas. V praksi, kadar se bo 
ugotavljalo, da je določen stroj deloval več kot je normalen delovni čas 
(kar bo razvidno iz doseženega prometa in pa doseženega dohodka), bo davčni 
organ imel pravico, da primerno ugotovi promet in s tem tudi večjo amorti- 
zacijo kot pa je normalna, ki jo bo predpisala občinska skupščina. 

Zato izvršni svet meni, da določilo tega člena ni potrebno dopolnjevati, 
ker ima sekretariat za finance prek inšpekcijskih služb pravico usmerjati 
delovanje občinskih davčnih inšpekcij in se v konkretnih primerih lahko 
uporabi določba tega člena. Hvala! 

Predsednik Tone Bole: Prosim poročevalca odbora za finance Maro 
Žlebnik, da zavzame stališča do amandmajev zasedanja delegatov občin k 
11. in 13. členu predloga zakona in do amandmajev zakonodajno-pravne 
komisije. 

Mara Žlebnik: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Stališče odbora 
do amandmajev zakonodajno-pravne komisije sem povedala že prej; odbor 
jih je v celoti sprejel. Odbor pa je obravnaval tudi amandmaje zasedanja 
delegatov občin in se je z večino glasov odločil, da njihovih amandmajev 
k 11. in 13. členu ne sprejme. Ne sprejema jih iz razlogov, ki jih je navedla 
že tovarišica Deklevova. Pri tem gre za ugotovitev, da predlog izvršnega sveta 
v 11. členu razširja olajšavo na republiški in zvezni prispevek in da v ničemer 
ne posega v pristojnost občin, ki lahko predpišejo svoje olajšave in niso 
omenjene s tem predpisom. To pomeni tudi, da se motivi, ki so bili podani na 
zasedanju delegatov občin, lahko v celoti upoštevajo v predpisih občinskih 
skupščin. 

Odbor je motilo tudi dejstvo, da je predlog na zasedanju delegatov občin 
podprt zlasti od tistih občinskih skupščin, ki jim prispevek od kmetijstva ni 
pomemben vir dohodkov v strukturi sredstev. Zaradi tega je razumljivo, da so 
te občine pristale na zelo širok obseg olajšav. 

Hkrati bi obvestila zbor, da je odbor za finance obravnaval tudi druge 
amandmaje, ki so že bili sprejeti v republiškem zboru in da je odbor dodatno 
k že ostalim sprejel tudi amandma poslanca Pislaka k 11. členu. 

Njegov amandma je naslednji: 
V prvi vrsti drugega odstavka za besedo »ki« naj se vstavi naslednje 

besedilo: »jim je kmetijstvo glavni poklic...« in tako dalje. 
Ta amandma je na republiškem zboru že sprejet. 
16 



242 Gospodarski zbor 

Predsednik Tone Bole: Hvala! Prosim predstavnika zakonodajno- 
pravne komisije, ali ima kake pripombe? (Ne.) Tu je prisoten tudi predstavnik 
zasedanja delegatov občin; ali mogoče želi besedo? Prosim 

Stanko Kajdiž, Radovljica: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! 
Zasedanje delegatov občin je obravnavalo predlog sveta gorenjskih občin v 
zvezi s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih 
in davkih občanov. Naloženo mi je, da pojasnim, zakaj smo sprejeli tako 
stališče. 

Čeprav so delegati občin sprejeli predlog z minimalno večino, menim, da 
je prav, da ta predlog obrazložim. Gre namreč za to, da smo na Gorenjskem take 
olajšave poznali že doslej, in da pri tem nismo imeli posebnih težav in pripomb. 
Ne izključujem, da v drugih, manj razvitih občinah to predstavlja težje 
vprašanje. Tudi nismo dajalli teh olajšav zato, ker smo jih lahko. Tudi naše 
občine imajo težave s predvidevanjem finančnih sredstev in se jim tudi kar 
tako ne odrekajo. 

Predlagamo, da se kmetom-borcem narodnoosvobodilne vojske ter nosilcem 
partizanskega spominskega znaka prizna olajšava v višini celotnega prispevka. 
To smo predložili predvsem zaradii tega, ker so ti borci stari že prek 50 let in 
še več. Menimo, da jih ni veliko, glede na vse mogoče težave, ki so jih pretrpeli 
v svojem življenju. Ti kmetje-borci se nahajajo še danes na takih območjih, 
kjer je družba zainteresirana, da taki kmetje ostanejo. Nismo se odločili za 
odstotne olajšave, ker bi bilo bolj pravično, če bi se olajšave priznale od osnove, 
to je v obliki znižanja katastrskega dohodka. Tisti, ki je borec pred 9. 9. 1943, 
bi mu bila, po našem predlogu priznana olajšava 2 tisoč novih dinarjev od 
osnove, ostalim kmetom-borcem pa 1000 novih dinarjev olajšave. To bi bilo 
najbrž bolj pravično, kot pa odstotne olajšave, ker bi tisti, ki plača večji 
prispevek, bil oproščen za večji znesek, tisti, ki plača nižji prispevek, pa bi bil 
oproščen za nižji znesek. 

Kar se tiče olajšav zavezancev prispevka od gozdov, smo menili, da so tu 
primernejše olajšave podane v odstotkih zaradi tega, ker je pravilno, da se plača 
prispevek takrat, kadar se seka les, kar pa ni vsako leto. 

K amandmaju k 12. členu nimam pripomb. Predstavniki predlagatelja so 
na seji odbora dali pojasnilo v tem smislu, da občine v tem okviru lahko 
predpisujejo svoje pogoje. Hvala lepa! 

Predsednik Tone Bole: Hvala! Pred prehodom na razpravo vprašam 
zbor, ali se strinja s predlagateljem, da se zakon obravnava po skrajšanem 
postopku? Prosim, kdor -je za skrajšani postopek, naj dvigne roko. (Vsi po- 
slanca dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel sklep, da se zakon obravnava 
po skrajšanem postopku. 

Začenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? (Ne javi se nihče.) 
Ugotavljam, da v razpravi nihče ne želi sodelovati in zaključujem razpravo. 

Prehajamo na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmaju zakono- 
dajno-pravne komisije k 6. členu. Kdor je za amandma zakonodajno-pravne 
komisije k 6. členu, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Eden.) 
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Ugotavljam, da je amandma zakonodajno-pravne komisije z večino glasov 
sprejet. 

Sedaj bomo glasovali o amandmaju zasedanja delegatov občin k 11. členu. 
Opozarjam, da ta amandma izključuje amandma odbora za finance in zakono- 
dajno-pravne komisije k 11. členu. Kdor je za amandma zasedanja delegatov 
občin k 11. členu, naj prosim dvigne roko. (Štirje poslanci dvignejo roko.) Kdo je 
proti? (Večina poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (Sedem poslancev.) 

Ugotavljam, da je amandma zasedanja delegatov občin k 11. členu za- 
vrnjen. 

Sedaj bomo glasovali o amandmaju delegatov občin k 13. členu. Kdor je 
za amandma zasedanja delegatov občin k 13. členu, naj prosim dvigne roko. 
(Nihče.) Kdo je proti? (Večina poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? 
(Dva poslanca.) 

Ugotavljam, da je amandma zasedanja delegatov občin k 13. členu za- 
vrnjen. 

Med sejo nas je tovarišica Žlebnikova opozorila na amandma, ki ga je dal 
poslanec Pislak. Zbor tega amandmaja nima in nam ni znano njegovo besedilo. 
Prosim, da ga tovarišica Žlebnikova počasi prebere. 

Mara Zlebnik: Predsedniku gospodarskega zbora Skupščine Socia- 
listične republike Slovenije. 

Obveščam vas, da je republiški zbor sprejel zakon o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o prispevkih in davkih občanov v predlagnem besedilu z nasled- 
njimi amandmaji: 

Amandma zakonodajno-pravne komisije k 6. in 11. členu, amandma odbora 
za finance in proračun k 11. členu in amandma poslanca Pislaka k 12. členu. 

Amandma poslanca Pislaka se glasi takole: V prvi vrsti drugega odstavka 
se za besedilo »ki« vstavi naslednje besedilo: »in je kmetijstvo glavni poklic...« 
itd., naprej pa originalno besedilo predloga zakona. 

Predsednik Tone Bole: Odbor za finance našega zbora predlaga, da 
zbor že sedaj sprejme amandma poslanca Pislaka. Potem je s tem postopek 
končan. 

Ker je sedaj to amandma odbora in ne več poslanca Pislaka, dajem na 
glasovanje amandma odbora za finance k 12. členu. Kdor je za amandma 
odbora, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma odbora za finance soglasno sprejet. 
Sedaj imamo še glasovanje o amandmajih odbora in zakonodajno-pravne 

komisije k 11. členu zato, ker amandmaji zasedanja delegatov občin k 11. členu 
niso bili sprejeti. Dajem amandmaje odbora in zakonodajno-pravne komisije k 
11. členu na glasovanje. Kdor je za te amandmaje, naj prosim dvigne roko. 
(Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Dva poslanca.) Se je kdo vzdr- 
žal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji odbora in zakonodajno-pravne komisije 
k 11. členu z večino glasov sprejeti. 

Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predloženi 
zakon, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva poslanca.) 

16* 
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Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
prispevkih in davkih občanov z večino glasov sprejet. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o spremembi zakona o prometnem davku od nepremičnin in pra- 
vic, s katerim smo razširili dnevnii red. 

Predlog zakona so predložili delegati občin na svojem 10. zasedanju, ki je 
bilo dne 25. tega meseca in hkrati predlagajo, da se zakon obravnava po hitrem 
postopku v smislu 298. člena skupščinskega poslovnika. Predlog zakona ste 
prejeli danes pred pričetkom seje. Prosim predstavnika delegatov občin Staneta 
Kajdiža, da predlog zakona obrazloži. 

Stane Kajdiž, Radovljica: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! 
Predlog zakona o spremembi zakona o prometnem davku od nepremičnin 

in pravic je podal svet gorenjskih občin predvsem zato, ker meniimo, da se s 
tem sedanjim zakonom neposredno posega v pristojnost in pravice občin, ki 
so jih imele doslej. Občinam je otežkočeno vodenje politike na področju pro- 
meta z zemljišči. S sedaj veljavnim zakonom se tudi občutno posega v sredstva 
občinskih proračunov. 

Menimo, da je predlagatelj predvsem hotel izenačiti različne davčne stop- 
nje, ki so jih predpisale posamezne občine in je najbrž želel vplivati tudi 
na ustrezno znižanje cen omenjenih zemljišč. S sprejeto spremembo pa to ne 
bo doseženo, ker so v posameznih občinah pogoji povsem različni. Davek od 
nepremičnin se plačuje od prodaje zemljišč in zgradb. Osnova za davek je 
kupna pogodba, cena oziroma prometna vrednost. Po temeljnem zakonu o 
prometnem davku od nepremičnin je davčni zavezanec prodajalec. Pri kupni 
pogodbi večkrat prevzame plačilo prometnega davka kupec, vendar je kalku- 
lacija pri obeh jasna in cena zaradi davka ni nikdar nižja. Čim nižji je davek, 
več bo dobil proizvajalec. Ce davka ne bi bilo, cena za zemljšiče gotovo ne bi 
bila nižja. 

Na Gorenjskem je mnogo prometa z zemljišči za gradnjo zasebnih hiš. 
Odnos gradnje stanovanjskih hiš je samo v naši občini 70 : 30 v korist individu- 
alne gradnje in gradnje počitniških hiš (ne hišic). Cene so od 20 000 do 100 000 
dinarjev za eno parcelo. To je previsoka cena. Prodajalec tako iztrži visoko 
zemljiško rento, kupec pa jo rad plača. Nizka obdavčitev za prodajalce in 
kupce zaradi tega ni upravičljiva. Zemljiško rento pa je ustvarila družba, ne pa 
zasebni lastnik zemljišča. Z zmanjševanjem davka torej ne bomo olajšali izgrad- 
njo prepotrebnega stanovanjskega prostora za delovne ljudi, kar je posebno 
vprašanje, ki ga bomo morali kmalu rešiti. Zanesljivo je, da s favoriziranjem 
zasebne gradnje, stanovanjskih problemov ne bomo rešili. 

Stanovanje in stanovanjske hiše uživajo še posebej precejšnje davčne 
oprostitve: 

1. prodaja novih stanovanj je po temeljnem zakonu prosta; 
2. po republiškem zakonu je oproščena davka prodaja stanovanja in sta- 

novanjske hiše, zaradi preselitve lastnika, zaradi nove zaposlitve ali upokojitve, 
kakor tudi zaradi preselitve, nove zaposlitve ali upokojitve njegovega zakonca. 

Menimo, da so take oprostitve zadostne, zatorej se v drugih primerih 
prodaje plača primeren davek. Dohodek iz tega naslova je lahko za posamezne 
občine izredno pomemben, za druge ne. Omenim naj še, da na Gorenjskem 
pobiranje tega davka ni bilo problematično, niti ni bilo posebnih pritožb. Tega 
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davka sicer niso plačevali socialno ogroženi občani, pač pa občani z večjimi 
dohodki. V radovljiški občini bo s tem davkom občinski proračun izgubil 
48 milijonov din. v Kranju 70 milijonov, v Skofji Loki 25 milijonov, na Jeseni- 
cah 27 milijonov, v Novi Gorici okoli 50 milijonov, v Gornji Radgoni pa 
20 milijonov S din. 

Ko govorimo o komunalnem sistemu in samoupravi v občini in občinski 
skupščini, smo v najvišjem organu družbenega samoupravljanja vedno poudar- 
jali potrebo po razširitvi možnosti za odločanje in s tem tudi odgovornost, ki 
jo občina ima kot osnovna celica naše samoupravne družbe. Vedno poudar- 
jemo, da brez občine ne more biti govora o našem nadaljnjem razvoju. Vendar 
brez konkretnih ukrepov tega cilja zagotovo ne bomo dosegli. Opozoril bi, da 
je ta dohodek eden od redkih in pomembnih dohodkov v občini, ki ne bre- 
meni gospodarstva. 

Na zadnjem zasedanju delegatov občin so vse občine podprle predlog 
zakona, razen odsotnega predstavnika občine Kamnik in predstavnika občine 
Ljubijana-Center, ki se je glasovanja vzdržal. 

Predlagam poslancem, da predlog sprejmejo. Hvala. 

Predsednik Tone Bole: Pred odločitvijo o postopku za obravnavo 
zakona bi prosil predstavnika izvršnega sveta, če zavzame stališče do predla- 
ganega osnutka. Besedo ima Franc Razdevšek. 

Franc Razdevšek : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Predloženo nam je, da na hitro umaknemo zakon, ki je bil objavljen 
pred dvema mesecema v republiškemu »Uradnemu listu«. Ugotavljam, da je 
bilo brez dvoma precej časa, da bi se o tem lahko temeljito pogovorili, tako 
pa smo zdaj praktično prisiljeni, ko sprejemamo druge zakone o dediščinah 
in davkih, na to, da potem tudi to obravnavamo. Svet gorenjskih občin pred- 
laga, da se črtajo določbe o maksimiranju stopnje občinskega davka od prometa 
nepremičnin in pravic, sprejete z zakonom o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o prometnem davku od nepremičnin in pravic v oktobru letošnjega leta, 
ki naj bi se pričele uporabljati s 1. 1. 1971. 

Gorenjske občine utemeljujejo predlog s tem, da bo imel sprejeti zakon za 
njih negativne materialne posledice. Zaradi tega se z njim ne morejo strinjati. 
Menimo, da ni mogoče usmerjati davčno politko le na podlagi fiskalnih ciljev. 
Vrednost nepremičnin se je v zadnjih letih močno povečala; stopnje prometnega 
davka pa se niso menjale. Imamo še vrsto občin, v katerih je progresija davčne 
lestvice izpeljana le do 30 000 N dinarjev, v večini občin pa do 50 000 N dinar- 
jev. Gotovo po današnji vrednosti nepremičnin progresija davčne lestive sploh 
ne pride do izraza, ko se z najvišjo stopnjo posega tudi na najnižje osnove. 

Menimo, da je utemeljeno pri takem povečanju vrednosti nepremičnin 
prilagoditi tudi progresijo davčne lestvice, da s približno enako ostrino, kot je 
delovala na nekdanjo nižjo vrednost, deluje na sedanjo vrednost. Znano nam 
je, da so se v zadnjem obdobju močno povečali gradbeni stroški in da so se 
zaradi tega realne vrednosti močno dvignile. Zakon po taki progresiji pa je 
veljal predvsem za nastale cene. Ob tem je seveda nujno, da davčni organi 
ugotavljajo realne davčne osnove. V tem je bistvo problema. Zatekanje k 
višjim davčnim stopnjam, ki naj bi popravile nerealno ugotovitev osnov, nehote 
opravičuje odmerne organe za nedoslednost pri ugotavljanju in sili zavezanca 
k prikrivanju prave prometne vrednosti. 
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Tudi miselnost, da z visokimi stopnjami preprečujemo špekulacije, ocenju- 
jemo kot zmoto. Vsem udeležencem v prometu ne moremo očitati spekulativnih 
namenov. Ne bi bilo primerno zaradi posameznih špekulacij ukrepati tako, da 
bi prizadeli vse. Ce gre za spekulativni namen, je treba to ugotoviti in posebej 
obdavčiti. Davek od premoženja je pogosto davek od preprodaj, ne gre pa 
prezreti dejstvo, da se v današnjih pogojih prometni davek često uspešno 
prevali na kupca. To velja predvsem za gradbene parcele, kjer pri sedanjem 
povpraševanju po le-teh prodajalec obdavčitev praviloma prevali na kupca- 
graditelja. Taka prevalitev davka, skupaj s problemom zvišanja cen gradbe- 
nega materiala in storitev, še dodatno otežuje stanovanjsko izgradnjo. Menimo, 
da ni primerno z davčno politiko gledati na normalno odvijanje tozadevnega 
prometa. Tudi ni mogoče z davčno politiko reševati navedenih in še nekaterih 
drugih problemov. Menimo tudi, da kalkulacije o izpadu dohodka pri občinah 
niso povsem realne. Temeljijo na dosedanjem obsegu prometa, ne upoštevajo 
pa pomembne razširitve kroga zavezancev, kjer se opušča dosedanja oprostitev 
davka od prometa z zasebnimi stanovanjskimi hišami, ki so oproščene hišnine. 
To velja za vse vsaj do 25 let stare stavbe, razen če gre za preselitve. To je 
spremenjena točka 1. člena zakona. Do sedaj so bile vse hiše do 25 let starosti 
oproščene davka. Sedaj uvajamo davek za vse hiše ne glede na starost stavbe. 
Tudi dejstvo, da se z razmahom zasebnega lastništva nad nepremičninami pove- 
čuje obseg takega prometa, nii upoštevan. Upoštevan ni tudi stalen porast vred- 
nosti nepremičnin. Ravno tako ni realna možnost ugotavljanja višjih osnov, ki 
jo pogojujejo znižane stopnje. Zaradi tega predvidevanja, ki temeljijo na do- 
sedanjem obsegu prometa, niso realna. Po predlogu sveta gorenjskih občin naj 
bi se sploh opustilo maksimiranje stopenj. Menimo, da je določena enotnost 
ureditve te davščine v republiškem merilu nujna in opravičljiva, vsaj kar za- 
deva zgornjo mejo. Tudi za občinski prometni davek na blagovni promet so 
predlagali, da se določi najvišja stopnja. Vi ste danes sprejeli tudi amandma 
tovariša Skvarča, v katerem je predlog za maksimiranje prometnega davka na 
alkoholne pijače. To je torej tudi poseganje v avtonomnost občinskih skupščin. 

Predsednik Tone Bole: Slišali ste mnenje predstavnika izvršnega 
sveta k predlogu zakona. Prosim, da zbor zavzame stališče, ali bomo predlog 
zakona obravnavali po hitrem postopku. Kdor je za hitri postopek, naj prosim 
dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Trije poslanci.) 
Se je kdo vzdržal? (Sest poslancev.) Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog, 
da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. 

Prosim predstavnika odbora za finance, da zavzame stališče do predloga 
zakona. 

Mara Zlebnik: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Odbor za fi- 
nance je na današnji seji z večino glasov podprl predlog zasedanja delegatov 
občin in predlaga, da se obravnava zakon po hitrem postopku. V odboru je 
prišlo do te odločitve zlasti zaradi naslednjih razlogov: močno je prevladala 
ugotovitev, da so ta predlog podprli vsi delegati občin na zasedanju, razen 
enega. 

Odbor se je odločil za to tudi zaradi tega, ker sodi, da ta predpis resnično 
posega v dohodke občin za leto 1971, ki bodo že zaradi stabilizacijskih ukrepov 
v težkem položaju. Odbor meni, da zakon posega tudi v tisto področje pristoj- 
nosti občin, za katerega se na splošno zavzemamo, da bi o njem občinske 
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skupščine odločale same. V odboru so bili navedeni tehtni razlogi za in proti 
temu zakonu. Odbor sicer podpira tudi intencije in razloge izvršnega sveta, ki 
imajo cilj, da spravimo davčno politiko in davčne stopnje v normalnejše okvire, 
da se promet z zemljišči legalizira in da se preprečijo fiktivne pogodbe na tem 
področju. Vendar mislim, da je to mogoče doseči tudi s tem, da se vpliva na 
večjo konsolidacijo davčne službe nasploh in na to, da se doseže na tem pod- 
ročju večja enotnost med občinami z dogovarjanjem. Zaradi tega je prevlado- 
valo mnenje, da se podpre predlog zasedanja delegatov občin. 

Predsednik Tone Bole : Predlog odbora je, da se predlog zakona ob- 
ravnava po hitrem postopku in da se ga sprejme. 

Prosim predstavnika zakonodajno-pravne komisije, da zavzame stališče do 
predloga zakona. (Ni pripomb.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi sodelovati v razpravi? (Ne javi se nihče.) 
Ugotavljam, da nihče ne želi sodelovati v razpravi. Zaključujem razpravo in 
dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim 
dvigne roko. (27 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Štirje poslanci dvignejo 
roko.) Se je kdo vzdržal? (Devet poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona o spremembi 
zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah repu- 
bliških prispevkov, davkov in taks. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet, ki hkrati predlaga, da se zakon 
obravnava po skrajšanem postopku v smislu 294. in 296. člena skupščinskega 
poslovnika. Želi morda predstavnik izvršnega sveta tovariš Razdevšek še po- 
sebej obrazložiti predlog zakona? (Ne želi.) 

Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli tudi mnenje odbora soci- 
alno-zdravstvenega zbora, pred pričetkom seje pa tudi stališča, mnenja lin pred- 
loge zasedanja delegatov občin k predlogu zakona. 

K predlogu zakona sta predložila pismeni poročili odbor za finance in 
zakonodajno-pravna komisija. 

Zakonodajno-pravna komisija predlaga amandma k 7. členu predloga za- 
kona. Iz poročila odbora za finance je razvidno, da je odbor razpravljal tudi o 
zakonski iniciativi sveta gorenjskih občin, glede na to, da meni, da zahteva 
gorenjskih občin po spremembi zakona o prometnem davku od nepremičnin in 
pravic nasprotuje načelom, ki narekujejo spremembo 6. člena zakonskega pred- 
loga, ki ga obravnavamo v okviru te točke dnevnega reda. 

Prosim poročevalca odbora tovarišico Maro Zlebnikovo, da seznani zbor s 
stališči odbora tako glede amandmaja zakonodajno-pravne komisije k 7. členu, 
kot tudi glede zakonske iniciative sveta gorenjskih občin. 

Mara Ž 1 e b n i k : Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Odbor za fi- 
nance je v celoti sprejel amandma zakonodajno-pravne komisije k 7. členu, 
glede iniciative sveta gorenjskih občin in zasedanja delegatov občin pa je 
potrebno v tem zakonu seveda zavzeti enako stališče. Ce smo se v prejšnji 
točki dnevnega reda odločili za to, da odpravimo znižanje prometnega davka od 
nepremičnin, ki smo ga uvedli z zakonom, sprejetim v poletnih mesecih, po- 
tem ne bi bilo logično, če danes sprejmemo iz istih razlogov znižanje davkov od 
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dediščin in daril. Zato predlaga odbor za finance k predlogu zakona amandma, 
in sicer v tem, da se predloženo besedilo 6. člena črta v celoti ter da predlagani 
7. člen postane 6. člen. Snov je namreč tako povezana, da je predlagatelj, to 
je izvršni svet, predlagal znižanje stopenj davka na dediščine in darila iz raz- 
loga, da te stopnje ne bi bile višje kot so od davka na promet z nepremični- 
nami. Ce smo se odločili, da prejšnji zakon odpravimo, potem ni logično, da bi 
to določilo z novim zakonom ponovno sprejeli. Iz teh razlogov odbor podpira 
mnenje zasedanja delegatov občin in predlaga amandma v tem smislu. 

Predsednik Tone Bole: Prosim, tovarišica Zlebnikova, če še enkrat 
ponovite amandma. 

Mara Žlebnik: Da se 6. člen v predlogu zakona črta, in da sedanji 
7. člen postane 6. člen. 

Predsednik Tone Bole: Vprašam predstavnika predlagatelja, če se 
strinja s predloženimi amandmaji, to je amandmajem zakonodajno-pravne ko- 
misije ter amandmaji odbora za finance? 

Franc Razdevšek : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Z amandmajem zakonodajno-pravne komisije se izvršni svet strinja, 
glede amandmaja odbora za finance pa je že tovarišica Zlebnikova povedala, 
da je v skladu z že sprejetim zakonom. Zbor bi se sicer lahko odločil, da bi 
uporabljali za dedovanje nižje stopnje, vendar menim, da bi to bilo nelogično. 
Ker je republiški zbor že sprejel zakon brez omenjenega člena, izvršni svet ne 
vztraja na tem, da ta člen ostane. 

Predsednik Tone Bole: Pred prehodom na razpravo vprašam zbor, 
aji se strinja s predlogom predlagatelja, da se zakon obravnava po skrajšanem 
postopku? Kdor je za tak predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Če nihče, zaključujem razpravo in 
prehajam na glasovanje. 

Najprej glasujemo o amandmaju zakonodajno-pravne komisije. Kdor je za 
amandma zakonodajno-pravne komisije k 7. členu predloga zakona, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma zakonodajno-pravne komisije k 7. členu so- 
glasno sprejet. 

Glasujemo o amandmaju odbora za finance k 6. členu predloga zakona. 
Kdor je za amandma, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Ugotavljam, da je amandma k 6. členu sprejet z večino glasov. 
Prehajam na glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog 

zakona, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks sprejet z večino 
glasov. 
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Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
predloga zakona o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet na podlagi sklepa 19. seje našega 
zbora z dne 10. decembra letošnjega leta, ko je'zbor obravnaval osnutek tega 
zakona. Ali želi predstavnik izvršnega sveta tovariš Zupan še ustno obrazložiti 
predlog zakona? (Ne želi.) 

K predlogu zakona ste prejeli danes pred pričetkom seje stališča, mnenja 
in predloge zasedanja delegatov občin. 

Predlog zakona sta obravnavala odbor za družbenoekonomske odnose in 
zakonodajno-pr'avna komisija ter predložila pismena poročila, v katerih predla- 
gata nekatere amandmaje k predlogu zakona. 

Pred pričetkom seje ste prejeli dodatno poročilo odbora za družbenoeko- 
nomske odnose k predlogu zakona, v katerem so prikazani amandmaji, ki jih 
predlaga odbor k predlogu zakona. Prosim poročevalca odbora tovariša Janka 
Kolariča, da sporoči zboru stališče odbora do predloga zakona in do stališč, 
mnenj in predlogov zasedanja delegatov občin. Prosim, tovariš Kolarič! 

Janko Kolarič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora je na svoji 26. seji 
dne 25. decembra 1970 ponovno obravnaval predlog zakona o skladih skupnih 
rezerv in uporabi njihovih sredstev ter razpravljal o stališčih odbora za finance 
gospodarskega zbora, amandmajih odbora za družbenoekonomske odnose repu- 
bliškega zbora in zakonodajno-pravne komisije. 

Amandmaje, ki jih je odbor predložil gospodarskemu zboru s svojim poro- 
čilom dne 21. 12. 1970, sedaj umika in predlaga gospodarskemu zboru, da sprej- 
me predlog zakona o skladih skupnih rezerv in uporabi njihovih sredstev v 
besedilu kot ga je predložil izvršni svet, ter da pri tem upošteva le amandmaje, 
ki jih predlaga odbor v tem dodatnem poročilu. 

K 1. členu je odbor sprejel amandma zakonodajno-pravne komisije, da se 
1. člen spremeni tako, da se glasi: 

»Ustanovijo se republiški sklad skupnih rezerv in občinski skladi skupnih 
rezerv (v nadaljnjem besedilu: skladi). 

Sredstva skladov se uporabljajo za sanacijo samostojnih organizacij zdru- 
ženega dela, s katero se odpravljajo vzorci in posledice izgub in prepreči nji- 
hovo nastajanje ter za kritje minimalnih osebnih dohodkov delavcev.« 

Odbor je menil, da je takšno besedilo sprejemljivo, ker vsebuje prvotno 
predlagani amandma odbora k temu členu. Poudariti je treba, da je odbor 
sprejel takšno besedilo tudi zaradi zveznega splošnega zakona o skupnih rezer- 
vah, ki ne omogoča drugačne rešitve. 

K 2. členu. Odbor predlaga, da se v prvem odstavku črta beseda »najmanj« 
in sicer pred številom 3 ®/o in pred številom 2®/». 

Odbor je menil, da je takšno besedilo v skladu s stabilizacijskim progra- 
mom in proklamiranim! cilji ekonomske politike, prav tako pa tudi v skladu 
s politiko razbremenitve gospodarstva. 

K 4. členu odbor predlaga, da se zadnji, to je tretji odstavek spremeni tako, 
da se glasi: 

»Sredstva v sklade se vplačujejo najkasneje v 60 dneh po predložitvi 
zaključnega računa.« 

Samostojne organizacije združenega dela so ob predložitvi zaključnih raču- 
nov morale izločati pomembna sredstva za razne namene. Podaljšanje roka 
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za vplačevanje v sklade skupnih rezerv pa bi prispevalo k ublažitvi težav, 
ki jih imajo samostojne organizacije združenega dela pri izplačilu osebnih 
dohodkov po predložitvi zaključnih računov zaradi obračuna raznih prispevkov 
in dajatev. 

K 7. členu se je odbor strinjal z amandmajem zakonodajno-pravne komisije 
in predlaga, da se 7. člen dopolni tako, da se glasi: 

»Sredstva sklada se dajejo v uporabo samo samostojnim organizacijam 
združenega dela, ki so po tem zakonu obvezne plačevati sredstva v sklad, in 
sicer v obliki kredita, za minimalne osebne dohodke delavcev pa lahko tudi 
brez obveznosti vračanja po pogojih, ki jih v skladu s tem zakonom določi 
skupščina sklada.« 

Odbor je menil, da je takšno besedilo v skladu z določbami 5. člena sploš- 
nega zakona o skladih skupnih rezerv in uporabi njihovih sredstev in da je 
zato potrebno dopolniti besedilo tega člena v predloženem smislu. 

K 10. členu. Odbor predlaga, da se drugi odstavek tega člena spremeni tako, 
da se glasi: 

»Sredstva iz prejšnjega odstavka se v skladu s posebnimi predpisi iz prejš- 
njega odstavka lahko dajejo kot kredit ali brez obveznosti vračila v uporabo 
za namene iz 1. člena tega zakona, ter se uporabljajo predvsem za preventivne 
sanacije ter za modernizacijo infrastrukturnih in drugih gospodarskih objektov.« 

Odbor meni, da je v tem členu potrebno poudariti, da naj se sredstva, 
ki se bodo po posebnih predpisih, gre namreč za dodatne vire sredstev, stekala 
v sklade skupnih rezerv, uporabijo predvsem za preventivne sanacije ter za 
modernizacijo infrastrukturnih in drugih gospodarskih objektov. To je po- 
vezano s spremembo 1. člena, pri katerem je besedilo »ostalo gospodarstvo«, 
po predlogu zakonodajno-pravne komisije odpadlo. Odbor je menil, da je v 
10. členu potrebno omogočiti širšo uporabo sredstev, če ta pritekajo iz dodatnih 
virov. 

K 13. členu. Odbor predlaga, da se drugi odstavek 13. člena spremeni tako, 
da se glasi: 

»Skupščino republiškega sklada sestavlja 40 predstavnikov, ki jih izvoli 
skupščina gospodarske zbornice SR Slovenije in 20 predstavnikov, ki jih izvoli 
Skupščina SR Slovenije.« 

Odbor meni, da je predlagana oblika upravljanja najbolj enostavna, dovolj 
reprezentativna ter da bo zastopala interese celotnega gospodarstva in ne le 
nekaterih občin. To pa bi se lahko zgodilo, kolikor bi se v skupščino republiškega 
sklada izvolili predstavniki skupščin občinskih skupnih rezerv v razmerju z 
deležem, ki ga vplačujejo gospodarske organizacije posameznih občin. Stališče 
odbora so podprli tudi člani odbora za finance gospodarskega zbora. 

K 15. členu. Odbor predlaga, da se drugi odstavek tega člena spremeni 
tako, da glasi: „ 

»Ce so sredstva iz prejšnjega odstavka večja od obveznosti, se smejo ta 
sredstva uporabljati kot krediti za sanacijo delovnih organizacij in za moderni- 
zacijo infrastrukturnih in drugih gospodarskih objektov ter za izplačilo mini- 
malnih osebnih dohodkov delavcev.« 

Ta člen se dopolni z novim tretjim odstavkom, ki se glasi: 
»Za sredstva iz prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo določbe 6. 

člena tega zakona.« 
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Pri tem gre za dodatna sredstva, za katera je odbor bil mnenja, da se 
namembnost uporabe lahko razširi glede na sredstva, ki se redno zbirajo po 
1. in 2. členu tega zakona. 

K 17. členu. Odbor predlaga, da se ta člen v celoti črta, kolikor se sprejme 
predlagano besedilo k 2. členu. Glede na predloženo spremembo v 2. členu 
bi spremenjena določila zakona začela delovati že s 1. januarjem 1971. Zaradi 
tega niso potrebna določila 17. člena, v katerih je predvidena začasna ureditev 
vprašanja višine stopenj, ki naj veljajo za republiške oziroma občinske skupne 
rezerve. 

Predsednik Tone Bole: Prosim predstavnika zakonodajno-pravne ko- 
misije, da zavzame stališče do predloženih amandmajev. Prosim, tovariš Ivan 
Franko. 

Ivan Franko: Prosim za čas, da se lahko posvetujem. 

Predsednik Tone Bole: Prosim predstavnika izvršnega sveta, da za- 
vzame stališče do predloženih amandmajev. 

Tone Tribušon : Tovariš Zupan se pravkar posvetuje o amandmajih. 

Predsednik Tone Bole: Predlagam, da nadaljujemo z obravnavo osta- 
lih točk dnevnega reda, dokler ne bosta predstavnika zakonodaj no-pravne ko- 
misije in predstavnik izvršnega sveta zavzela svoja stališča do amandmajev 
k predlogu zakona o skladih skupnih rezerv in uporabe njihovih sredstev. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
predloga zakona o prenosu presežkov republiškega proračuna za leto 1970 v 
republiške skupne rezerve gospodarskih organizacij. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet, ki hkrati predlaga, da se zakon 
obravnava po skrajšanem postopku v smislu 294. in 296. člena skupščinskega 
poslovnika. Vprašam predstavnika izvršnega sveta, če morda želi še ustno 
obrazložiti predlog zakona? (Ne želi.) 

K predlogu zakona ste prejeli tudi mnenje odbora socialno-zdravstvenega 
zbora. 

Predloženi sta tudi poročili odbora za finance in zakonodajno-pravne ko- 
misije. Odbor predlaga amandma k 2. členu, s katerim se strinja tudi zakono- 
dajno-pravna komisija. Ali želi poročevalec odbora, tovariš Franc Cuznar še 
ustno obrazložiti stališče odbora do predloga zakona? (Ne želi.) 

Ali se predstavnik izvršnega sveta strinja s predloženim amandmajem, to 
je z amandmajem k 2. členu? 

Pred prehodom na razpravo vprašam zbor, če se strinja s predlogom, da 
se zakon obravnava po skrajšanem postopku? Kdor je za takšen predlog, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog za obravnavo po skraj- 
šanem postopku. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
Ugotavljam, da nihče ne želi sodelovati v razpravi, zato zaključujem raz- 

pravo in dajem predlog zakona skupaj z amandmajem odbora za finance k 
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2. členu na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zakon o prenosu presežkov republiškega proračuna za 
leto 1970 v republiške skupne rezerve gospodarskih organizacij soglasno sprejet. 

Prehajamona 15. točko dne'vnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o sredstvih SR Slovenije za izravnavanje v gospodarstvu in pospe- 
ševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet na podlagi sklepa 19. seje gospo- 
darskega zbora z dne 10. 12. 1970, ko je zbor obravnaval osnutek tega zakona. 

Vprašujem predstavnika izvršnega sveta, če morda želi še ustno obrazložiti 
predlog zakona? (Ne želi.) 

Predloženi sta poročili odbora za finance in zakonodajno-pravne komisije. 
Zakonodajno-pravna komisija predlaga amandma k 8. členu predloga zakona. 
Prosim poročevalca odbora tovariša Staneta Pungerčarja, da zavzame stališče 
do predloženega amandmaja. 

Stane Pungerčar: Amandma sprejemam. 

Predsednik Tone Bole: Prosim predstavnika izvršnega sveta, da za- 
vzame stališče do predloženega amandmaja. 

Tone Tribušon: Izvršni svet sprejema amandma zakonodajno-pravne 
komisije. 

Predsednik Tone Bole: Kdo želi besedo? Prosim, tovariš Papič! 

Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Pod- 
piram ta zakon, vendar me moti, da med sredstvi ne najdem 2 milijard S dinar- 
jev, ki jih je izvršni svet obljubil turizmu, ko smo obravnavali predlog o 
prenosu 5,1 mili j ade S dinarjev železarstvu, čeprav so ta sredstva bila prvotno 
namenjena turizmu. V obrazložitvi k predlogu zakona na 3. in 4. strani teh 
sredstev nikjer ne vidim. Zato prosim člana izvršnega sveta za obrazložitev 
oziroma za zagotovitev, da se bodo turizmu, iz bivšega državnega kapitala, 
dodelila sredstva v višini 2 milijard S dinarjev za dobo 1971 do 1975. 

Predsednik Tone Bole: Tovariš Papič, ali ima tvoj poseg v razpravo 
značaj poslanskega vprašanja, na katerega bi bilo potrebno odgovoriti na pri- 
hodnji seji? 

Ferdo Papič: Menim, da to ni poslansko vprašanje. Želel bi le, da 
predstavnik izvršnega sveta tovariš Ivan Zupan pojasni zadevo s sredstvi, za 
katero je izvršni svet obljubil, da bodo namenjena turizmu. 

Predsednik Tone Bole: Prosim predstavnika izvršnega sveta, da od- 
odgovori na pripombo tovariša Papiča. Prosim! 

Tone Tribušon: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Vprašanje, na katerega je opozoril tovariš Papič, se pravzaprav ne nanaša na 
obrazložitev k 3. in 4. strani, saj je na teh straneh le pregled že odobrenih 
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gospodarskih posegov, ki seveda morajo imeti v naslednjem letu kritje. Iz# 

bilance sredstev ste lahko videli, da je prav na tej postavki še nekaj nerazpo- 
rejenih sredstev v višini 1,4 milijarde. Razdelilnik za ta sredstva bo izvršni 
svet predložil naknadno, pri tem pa bo vsekakor moral upoštevati tudi obljube; 

ki jih je dal. 

Predsednik Tone Bole: Kdo še želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce 
nihče, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona, skupaj z amandmajem 
zakonodajno-pr^vne komisije k 8. členu na glasovanje. Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o sredstvih SR Slovenije za izravnava- 
nja v gospodarstvu in pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti soglasno 
sprejet. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
osnutka zakona o varstvu pred požarom. 

Osnutek zakona je predložil republiški sekretariat za notranje zadeve. 
Predlog za izdajo zakona je v prejšnjem sklicu obravnaval kot pristojni zbor 
organizacijsko-politični zbor. Glede na ustavne spremembe je v tem sklicu 
postal pristojen za obravnavo teh vprašanj naš zbor. 

Želi morda predstavnik predlagatelja osnutka zakona še ustno obrazložiti 
osnutek zakona? (Da.) Predlog zakona bo obrazložil tovariš Anton Stipanič, 
predstavnik republiškega sekretariata za notranje zadeve. 

Anton Stipanič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Organizacijsko-politični zbor Skupščine SR Slovenije je na seji dne 27. 3. 
1968, republiški zbor pa na seji 23. 4. 1968 sprejel predlog za izdajo zakona o 
varstvu pred požarom. Sprejeta stališča in načela so v zakonu upoštevana v 
celoti. Osnutek je predložen v obravnavo šele danes zaradi tega, ker je bil 
šele julija letos sprejet zvezni splošni zakon o varstvu pred požarom. 

Zvezni zakon daje republiki možnost, da uredi v skladu z družbenim in 
ekonomskim razvojem svoj sistem protipožarne službe. Zakon predvideva dolo- 
čene ukrepe za preprečitev požara neposredno, ali pa daje republiškemu 
sekretarju za notranje zadeve pooblastilo, da jih predpiše skupaj s prizadetimi 
republiškimi organi. Preventivni ukrepi so bistvenega pomena za varnost pred 
požarom. Za izvajanje preventivnih ukrepov morajo biti zainteresirani vsi 
glavni nosilci družbenih interesov na področju varstva pred požarom. Zlasti 
je potrebno zaostriti odgovornost za izvajanje preventivnih ukrepov v delovnih 
organizacijah, ki so zaradi narave delovnega procesa izpostavljene neposredni 
požarni nevarnosti. Zato so v zakonu predvideni ukrepi, ki silijo odgovorne 
dejavnike v delovni organizaciji, zavodu, državnem organu in tudi občane, da 
posvečajo vso pozornost vprašanjem preventivnega varstva pred požarom. 

Samoupravni organi delovnih organizacij so dolžni sprejeti pravilnik o 
požarnem redu, ki bo vseboval ukrepe za varnost subjektov in premoženja, 
ki je v njihovem upravljanju. Tako bo delovna organizacija s pravilnikom 
uredila vrsto vprašanj, ki imajo pomen za uspešno požarno preventivo. Pri- 
zadevanje vseh dejavnikov v delovni organizaciji naj bi sproti pomagalo od- 
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krivati pomanjkljivosti v sistemu preventivnih ukrepov, ki jih je dolžna 
uresničevati delovna organizacija. 

Da bi se potrebni preventivni ukrepi tudi dejansko izvajali, predvideva 
zakon požarno inšpekcijo, ki je bila dosedaj, zaradi pomanjkljivih predpisov, 
zanemarjena, v primerjavi z drugimi inšpekcijskimi službami. Naraščajoče 
število požarov, ki povzročajo velikansko gospodarsko škodo, kot primer nava- 
jam požar skladišča v Luki Koper, požar v tovarni plastičnih mas v Podgradu 
ter požar v skladišču trgovskega podjetja Prehrana v Ljubljani narekujejo 
dobro organizirano in strokovno usposobljeno požarno inšpekcijo. 

Instrument za kompleksno reševanje vprašanj službe varstva pred požarom 
v občini je občinski načrt varstva pred požarom, ki je značilnost našega novega 
zakona in je izraz kompleksnega urejanja protipožarne problematike v občini. 
Tako organizirana služba varstva pred požarom v občini bo tudi realna podlaga 
za povezavo vseh nosilcev družbenih obveznosti na področju varstva pred 
požarom. V ta namen predvideva zakon požarne skupnosti, kot samoupravne 
organizacije za neposredno povezovanje delovnih in drugih organizacij, gasil- 
skih organizacij in občanov ter zagotovitev materialne podlage za razvoj in 
napredek varstva pred požarom. Ustanovitev požarne skupnosti je zadeva 
družbeno-političnih skupnosti in organizacij, ki se prostovoljno odločijo za 
skupnost, ki lahko deluje na območju ene ali pa na območju več občin. Predlog 
zakona predvideva tudi možnost obstoja in delovanja republiške požarne skup- 
nosti. 

Predlog zakona posveča vso pozornost gašenju požara in reševanju ljudi 
in premoženja. Gasilska služba je nadaljnja značilna oblika družbene dejav- 
nosti na področju varstva pred požarom. Glede organizacij gasilskih enot te- 
melji zakon na dosedanjih izkušnjah. Operativne naloge na področju varstva 
pred požarom opravljajo prostovoljne enote in gasilske enote, organizirane po 
teritorialnem in industrijskem načelu. Organizacija gasilske službe sloni, na 
načelu tesnega sodelovanja poklicnega in prostovoljnega gasilstva ter enotnosti 
strokovne vzgoje, tehnične opremljenosti ter popularizaciji preventivnih ukre- 
pov za varstvo pred požarom in operativnih posredovanj. 

Pri iskanju ustreznih rešitev, ki naj uskladijo preventivno in represivno 
dejavnost na področju varstva pred požarom, so v fazi pripravljanja osnutka 
tega zakona sodelovale občine in njihovi organi, gasilske organizacije, delovne 
organizacije ter republiški upravni organi, v katerih delovno področje segajo 
tudi vprašanja varstva pred požarom. 

Predlagatelj se strinja s poročilom odbora za družbeno-politični sistem in 
notranjo politiko republiškega zbora oziroma odbora za družbenoekonomske 
odnose gospodarskega zbora ter s poročilom zakonodajno-pravne komisije k 
osnutku zakona o varstvu pred požarom. 

Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Predlog je uskladil 
stališča in interese vseh, za požarno varnost neposredno zainteresiranih dejav- 
nikov. Menim, da bo ta zakon učinkovito pomagal za delo vsem odgovornim 
dejavnikom na področju varstva pred požarom in da bo znatno pripomogel k 
utrjevanju samoupravnih odnosov tudi na tem področju. Zato predlagam in 
prosim, da sprejmete predloženi zakon o varstvu pred požarom. 

Predsednik Tone Bole: Hvala! Osnutek zakona je obravnaval odbor 
za družbenoekonomske odnose na skupni seji s pristojnim odborom repu- 
bliškega zbora in predložil skupno poročilo, iz katerega je razvidno, da predlaga 
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sprejem zakona po skrajšanem postopku kot zakonski predlog. Odbor razen 
tega predlaga vrsto amandmajev k zakonskemu osnutku. 

Osnutek zakona je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija, ki se 
strinja z obravnavo po skrajšanem postopku, iz njenega poročila pa je razvidno, 
da prav tako kot odbor, predlaga vrsto amandmajev k zakonskemu osnutku. 
Zakonodajno-pravna komisija se strinja z večino amandmajev, ki jih pred- 
laga odbor, ne strinja pa se z amandmaji oziroma predlaga določene spremembe 
amandmajev odbora ki., 28., 48., 49., 54. in 88. členu zakona. 

Prosim poročevalca odbora za družbenoekonomske odnose tovariša Marka 
Drnovška, da sporoči zboru stališče odbora do pripomb zakonodajno-pravne 
komisije k amandmajem odbora oziroma stališče do amandmajev, ki jih sa- 
mostojno predlaga zakonodajno-pravna komisija. Prosim, tovariš Drnovšek! 

Marko Drnovšek (iz klopi): Nimam pripomb; stališče odbora je 
pojasnjeno v drugem, dodatnem poročilu odbora. 

Predsednik Tone Bole: Želi predstavnik izvršnega sveta zavzeti sta- 
lišče do predloženih amandmajev? (Ne želi.) 

Pred prehodom na razpravo vprašam zbor, ali se strinja s predlogom od- 
bora in zakonodajno-pravne komisije, da se zakon obravnava po skrajšanem 
postopku kot predlog zakona. Kdor je za obravnavo po skrajšanem postopku, 
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da se zbor strinja s predlogom, da se predlog zakona obrav- 
nava po skrajšanem postopku. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Če nihče, zaklju- 
čujem razpravo. 

Ugotavljam, da so predloženi zboru naslednji amandmaji: Iz poročila 
odbora in zakonodajno-pravne komisije je razvidno, da so usklajeni amandmaji 
oziroma stališča do njih, k naslovu, k 4., 6., 8., 17., 33., 36., 37., 41., 50., 52.t 

56., 72., 73., 75. in 79. členu predloga zakona. 
Dajem predlog teh amandmajev na glasovanje. Kdor je za, naj prosim 

dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji sprejeti. 
Prehajamo na amandmaje, ki jih je dala zakonodajno-pravna komisija. 
Iz poročila zakonodajno-pravne komisije in stališča poročevalca odbora je 

razvidno, da so usklajeni amandmaji oziroma stališča do njih k 2., 11., 18., 19., 
22., 24., 25., 32., 34., 47., 51., 53. in 63. členu predloga zakona. 

Dajem predlog teh amandmajev na glasovanje. Kdor je za predlagane 
amandmaje, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Ugotavljam, da so amandmaji zakonodajno-pravne komisije sprejeti z ve- 
čino glasov. 

Iz dodatnega poročila odbora za družbenoekonomske odnose, ki ste ga 
prejeli danes pred pričetkom seje, je razvidno besedilo 1., 28., 48., 49., 54. in 88. 
člena zakona, ki v prečiščeni obliki upošteva amandmaje odbora in zakono- 
dajno-pravne komisije k tem členom zakona. 

Tovariš sekretar, prosim, če pojasnite to zadevo. 
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Boris Sajina: Tovariši poslanci, kot vidite, je k temu zakonu dana 
vrsta amandmajev s strani pristojnega odbora in zakonodajno-pravne komi- 
sije. Nekateri od amandmajev, ki jih je prvotno dal odbor, so bili pozneje 
dopolnjeni z dopolnilnimi predlogi zakonodaj no-pravne komisije. Zato je odbor 
v sodelovanju z zakonodajno-pravno komisijo pripravil prečiščeno besedilo teh 
členov, in sicer zaradi tega, da ne bi bilo treba glasovati o vsaki alinei posebej. 
Nekatere alinee teh členov je namreč dopolnjeval odbor, nekatere alinee pa 
zakonodajno-pravna komisija. V dodatnem poročilu odbora imate prečiščeno 
besedilo teh členov. S tem, ko bomo glasovali o teh členih, bomo hkrati glaso- 
vali tudi o vseh amandmajih tako, da potem preostane le še glasovanje o 
predlogu zakona v celoti. 

Predsednik Tone Bole: Dajem na glasovanje prečiščeno besedilo 1., 
28., 48., 49., 54. in 88. člena. Kdor je za predloženo besedilo teh členov, naj 
prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Ugotavljam, da so amandmaji, predlagani v obliki prečiščenega besedila 
omenjenih členov, sprejeti z večino glasov. 

Prehajam na glasovanje o zakonu v celoti. Kdor je za predloženi zakon, 
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zakon o varstvu pred požarom soglasno sprejet. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih. 

Predlog zakona je predložil izvršni svet, ki hkrati predlaga, da se zakon 
obravnava po hitrem postopku v smislu 298. člena skupščinskega poslovnika. 
Prosim predstavnika izvršnega sveta, če želi še ustno obrazložiti predlog? (Ne 
želi.) 

Vprašam zbor, če se strinja s predlogom, da se zakon obravnava po hitrem 
postopku. Kdor je za predlog, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Ugotavljam, da zbor soglaša s predlogom, da se zakon obravnava po hitrem 
postopku. 

Pred obravnavo zakona prosim za stališče pristojnega odbora, to je odbora 
za proizvodnjo in blagovni promet k predlogu tega zakona. Besedo ima pred- 
sednik tega odbora tovariš Jože Eržen. 

Jože Eržen: Odbor ni razpravljal o tem predlogu. Menim, da gre za 
predlog, o katerem ne kaže posebej razpravljati. Menim, da lahko v imenu 
odbora za proizvodnjo in blagovni promet povem, da se odbor strinja s pred- 
lagano spremembo. 

Predsednik Tone Bole: Prosim predstavnika zakonodajno-pravne ko- 
misije, da se izjavi. 

Ivan Franko: Tudi zakonodajno-pravna komisija ni razpravljala o 
tem predlogu zakona. Ker ni formalno pravnih pripomb, menim, da se predlog 
zakona lahko sprejme. 
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Predsednik Tone Bole: Hvala. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
Ugotavljam, da nihče, zato zaključujem razpravo in dajem predlog zakona 

na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko. (Večina 
poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembi zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o gozdovih sprejet z večino glasov. 

Vračamo se na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o skladih skupnih rezerv. 

Prosim predstavnika izvršnega sveta tovariša Ivana Zupana, da zavzame 
stališče do predloženih amandmajev. 

Ivan Zupan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Iz-' 
vršni svet v zvezi s predlogom zakona o skladih skupnih rezerv in o uporabi 
njihovih sredstev sprejema vse amandmaje odbora za družbenoekonomske od- 
nose republiškega zbora, to je k 1., 7., 10., 13. in 15. členu, odklanja pa amand- 
maje zakonodajno-pravne komisije, odbora za finance in proračun republiškega 
zbora ter odbora za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora. 

Dodatno je bil danes predložen amandma tovariša Vidmarja in skupine 
poslancev, ki v nasprotju s predlogom odbora za družbenoekonomske odnose 
republiškega zbora postavlja vprašanje delitve oziroma plačevanja prispevkov 
občinam od gospodarskih organizacij, ki ne ugotavljajo in ne delijo dohodka. 
Izvršni svet načelno ne odklanja ta predlog, postavlja pa se formalno pravno 
vprašanje, če je sploh mogoče to vprašanje postaviti. Zato menim, da bi bilo 
prav, če bi ostali odbori, zlasti pa odbor za družbenoekonomske odnose do 
tega vprašanja zavzeli svoje stališče. Hvala. 

Predsednik Tone Bole: Prosim poročevalca zakonodajno-pravne komi- 
sije, da zavzame stališče do predloženih amandmajev. 

Ivan Franko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Menim, da ni potrebno, da zavzemam stališče do amandmajev, ki so jih pred- 
ložili odbori republiškega zbora, temveč le do amandmajev, ki jih je predlagal 
odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora. 

Amandma odbora za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora k 
1. členu zakona je v skladu z amandmajem zakonodajno-pravne komisije, zato 
k amandmaju nimam pripomb. 

K amandmaju odbora za družbenoekonomske odnose k 2. členu prav tako 
nimam pripomb, ker je določanje višine stopnje v pristojnosti tega odbora 
in tega zbora. 

K amandmaju odbora za družbenoekonomske odnose k 4. členu nimam 
pripomb. 

Amandma k 7. členu je prav tako v skladu z amandmajem zakonodajno- 
pravne komisije, zaradi tega nimam pripomb. 

Amandma k 10. členu v določenem smislu razširja uporabo sredstev tega 
sklada, vendar, ker gre za sredstva, ki se v skladu zbirajo na podlagi drugih 
predpisov, menimo, da je amandma sprejemljiv. 

K amandmaju k 13. členu nimamo pripomb. 
Glede amandmaja k 15. členu odbora za družbenoekonomske odnose gospo- 

darskega zbora nimamo pripomb, glede na to, da predlog razširja uporabo sred- 
17 
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stev ne le za sanacije in za minimalne osebne dohodke, temveč tudi za infra- 
strukturne in druge gospodarske objekte. Ker gre za prenesena sredstva, to 
je dosedanja sredstva, ne pa za sredstva, ki se ustvarjajo po novem režimu, 
menimo, da je amandma sprejemljiv. 

Prav tako sprejemamo oziroma nimamo pripomb glede amandmaja k 
17. členu. 

Zakonodajno-pravna komisija je dala svoja amandmaja k 1. in k 7. členu, 
glede na določilo splošnega zakona, ki omejuje uporabo teh sredstev za sanacijo 
podjetij in za minimalne osebne dohodke. Menimo, da mora biti republiški 
zakon, ne glede na primernost ali neprimernost zveznega zakona v skladu z 
načeli zveznega splošnega zakona. Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: Če povzamem, tovariš Franko, potem vi ni- 
mate pripomb k amandmajem, ki jih je predložil odbor za družbenoekonomske 
odnose našega zbora. Tovariš Zupan, prosim, da pojasnite, katere amandmaje 
izvršni svet ne sprejema, ker se mi zdi, da pri tem nekaj ni usklajeno. Besedo 
ima tovariš Janko Kolarič. 

Janko Kolarič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Predvsem moram pojasniti, zakaj prihaja do razlik med amandmaji, ki jih je 
sprejel odbor republiškega zbora za družbenoekonomske odnose in našega 
odbora za družbenoekonomske odnose. Odbor republiškega zbora za družbeno- 
ekonomske odnose je 1. člen oblikoval tako, da je na koncu tega člena dodal 
še besedilo »in za druge gospodarske namene«. Ta dodatek je zakonodaj no- 
pravna komisija črtala. Po mnenju odbora za družbenoekonomske odnose repu- 
bliškega zbora bi predlagano besedilo tega člena zadovoljevalo, saj bi v tem 
členu bili zajeti vsi trije viri sredstev, in sicer redni vir, to je 3!°/o in 2°/o 
prispevek; v 10. členu viri dodatnih sredstev in v 15. členu prenesena sredstva. 
Ker je pozneje zakonodajno-pravna komisija te možnosti v svojem amandmaju, 
zaradi splošnega zveznega zakona, odpravila, je odbor za družbenoekonomske 
odnose našega zbora menil, da je potrebno, če se že ne morejo uporabljati 
redna sredstva za širše namene, zaradi razlage zveznega splošnega zakona, da 
je potem nujno, da ostanejo širše možnosti pri 10. členu, to je členu, ki se 
nanaša na dodatne vire, in ki jih, kot je bilo pravilno obrazloženo s strani 
predstavnika zakonodajno-pravne komisije, po našem mišljenju lahko drugače 
obravnavamo. Enaka razlaga velja za 15. člen. To so prenesena sredstva, za 
katera je odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora menil, da 
se ne glede na zvezni zakon lahko širše uporabljajo. To so bistvene razlike. 
Prepričan sem, da je danes, ko je črtan dodatek k 1. členu, stališče odbora za 
družbenoekonomske odnose republiškega zbora drugačno, saj je bilo z bese- 
dilom »in druge gospodarske namene« nedvoumno mišljeno, da se lahko upo- 
rabljajo vsi trije viri na enak način. 

Odbor vztraja pri predloženem besedilu in bo vztrajal tudi naprej. 
Glede dodatnega amandmaja poslancev, katerega nosilec je tovariš Vidmar, 

se ne bi mogel dokončno izreči. Odbor za družbenoekonomske odnose našega 
zbora ni sprejel posebnega stališča, čeprav je o tem razpravljal, zadovoljil pa se 
je z obrazložitvijo, da obveznost plačila velja za samostojne organizacije zdru- 
ženega dela, ki so pravne osebe, kakor tudi za tiste samostojne organizacije 
združenega dela, ki samostojno ugotavljajo in delijo dohodek. Ce predloženi 



20. seja 259 

amandma gre v drugo smer, menim, da bi bilo potrebno, da se odbor po t,em 
vprašanju ponovno sestane in zavzame svoje stališče. 

Predsednik Tone Bole: Ugotavljam, da je tovariš Martin Vidmar, 
poslanec našega zbora, predložil med sejo amandmaje k 1., 2., 4., 5. in 17. členu 
zakona. 

Prosim predstavnika izvršnega sveta, da zavzame stališče do teh amand- 
majev. 

Ivo Klemenčič: KI. členu se izvršni svet strinja z amandmajem 
odbora za družbenoekonomske odnose republiškega zbora s tem, da se besedilo 
glasi: 

»Ustanovijo se republiški sklad skupnih rezerv in občinski skladi skupnih 
rezerv (v nadaljnjem besedilu: skladi). 

Sredstva skladov se uporabljajo za sanacijo samostojnih organizacij zdru- 
ženega dela, s katero se odpravljajo vzroki in posledice izgub in prepreči nji- 
hovo nastajanje ter za kritje minimalnih osebnih dohodkov delavcev.« Do sem 
je besedilo 1. člena enako, izvršni svet pa se ne strinja z dodatkom k temu 
členu, kot ga predlaga odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega 
zbora v besedilu »in za druge gospodarske namene, ki so v zvezi s sanacijo«. 
Izvršni svet meni, da se s tem bistveno razširja namembnost uporabe sredstev, 
ki daje možnost skupščini sklada, da sredstva uporabi tudi za druge namene. 

Z amandmajem k 2. členu se izvršni svet ne strinja, ker meni, da je 
potrebno zagotoviti sredstva približno v enaki višini, kot do sedaj. 

Predsednik Tone Bole: Prvi člen ima pri nas jasno oblikovan amand- 
ma. Ali se izvršni svet strinja s takim amandmajem ali ne? 

Ivo Klemenčič: Izvršni svet se ne strinja s tem amandmajem k 
1. členu. 

Predsednik Tone Bole: Amandma je popolnoma enak amandmaju 
odbora za družbenoekonomske odnose republiškega zbora, s tem da manjka 
»in za druge gospodarske namene, ki so v zvezi s sanacijo«. Manjka le beseda 
»ter«. Potrebno je, da to ugotovimo. 

Ivo Klemenčič: Z amandmajem k 2. členu se izvršni svet ne strinja. 
Z amandmajem k 4. členu se izvršni svet ne strinja, ker meni, da se ob 

zaključnem računu normalno izločajo vsa sredstva in poravnavajo vse obvez- 
nosti, ne pa šele po šestdesetih dneh. 

Z amandmajem k 7. členu se izvršni svet ne strinja, ker je besedilo, ki 
ga je predlagal odbor za družbenoekonomske odnose republiškega zbora, ne- 
koliko drugačno. Izvršni svet se ne strinja s predlogom, da se v 4. vrsti za 
besedo »kredita« doda besedilo »za minimalne osebne dohodke delavcev pa 
lahko tudi.« Izvršni svet se strinja s predlogom odbora republiškega zbora, 
da se besedilo »za minimalne osebne dohodke« črta, namesto tega pa doda 
besedilo: »lahko pa tudi brez obveznosti vračanja po pogojih, ki jih v skladu 
s tem zakonom določi skupščina sklada.« 

Predsednik Tone Bole: Pred seboj imamo amandmaje našega zbora. 
17* 
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Ivo Klemenčič: Izvršni svet se ne strinja z amandmajem, po katerem 
se doda besedilo »za minimalne osebne dohodke delavcev«. Izvršni svet soglaša 
z besedilom: »lahko pa tudi brez obveznosti vračanja po pogojih, ki jih v 
skladu s tem zakonom določi skupščina sklada«. 

Z amandmajem k 10. členu se izvršni svet ne strinja, glede na to, da se 
strinja z amandmajem odbora za družbenoekonomske odnose republiškega 
zbora, ki predlaga spremembo prvega odstavka s tem, da se drugi odstavek 
črta. Amandma odbora za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora 
pa nasprotno pušča prvi odstavek nespremenjen, predlaga pa spremembo dru- 
gega odstavka. 

Z amandmajem k 13. členu se izvršni svet strinja. Z amandmajem k 15. 
členu, ki je v zvezi s 7. členom, se izvršni svet ne strinja. Z amandmajem k 
17. členu se izvršni svet prav tako ne strinja. 

Predsednik Tone Bole: To pomeni, da je izvršni svet zavrnil vse 
amandmaje, razen amandmaja k 13. členu. Ali želi besedo, glede na stališče 
predstavnika izvršnega sveta, poročevalec našega odbora? Besedo ima tovariš 
Janko Kolarič. 

Janko Kolarič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Uvodoma sem že poudaril, da je naš odbor za družbenoekonomske odnose 
obravnaval tudi amandmaje, ki jih je tovariš Klemenčič čital. Glede na to, 
da je besedilo 1. člena, po amandmaju odbora za družbenoekonomske odnose 
republiškega zbora, skupaj z dopolnilnilom zakonodajno-pravne komisije, bi- 
stveno zmanjšal možnost uporabe sredstev, je naš odbor vztrajal na besedilu 
oziroma svojem amandmaju k 10. in 15. členu. V tem je bistvo spora. Zato 
ne moremo sprejeti besedila, ki ga predlaga odbor za družbenoekonomske od- 
nose republiškega zbora k 10. in 15. členu, ki pa je povezano s 1. členom. 

Proti amandmaju našega zbora nima zadržkov tudi zakonodajno-pravna 
komisija. Hvala lepa! 

Predsednik Tone Bole: Ce povzamem razpravo tovariša Kolariča, 
odbor vztraja pri amandmajih k 1., 2., 4., 7., 10., 13., 15. in 17. členu. Iz stališča 
predstavnika izvršnega sveta povzemam, da izvršni svet zavrača vse amand- 
maje, razen amandmaja k 13. členu. 

Preden preidemo na glasovanje, nam preostane še amandma tovariša Vid- 
marja. Tovariša Kolariča prosim, da ostane pri govorniškem odru, saj bo 
potrebno, da poda stališča odbora tudi do tega amandmaja. 

Pred tem prosim predstavnika izvršnega sveta, da poda svoje stališče. 

Ivan Zupan (iz klopi): Glede Vidmarjevega predloga sem se že iz- 
rekel. Amandma ni sprejemljiv. 

Predsednik Tone Bole: Prosim poročevalca odbora za družbeno- 
ekonomske odnose, da zavzame stališče. Besedo ima tovariš Kolarič. 

Janko Kolarič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ponovno moram poudariti, da glede tega amandmaja odbor ni zavzel stališča, 
čeprav je o njem razpravljal. Zahtevano je bilo pojasnilo glede predloga v 
4. členu, in sicer v tem smislu, ali plačujejo v konkretnem primeru obveznosti 
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le samostojne organizacije združenega dela, ki so hkrati pravne osebe, ali pa 
tudi samostojne organizacije združenega dela, ki niso pravne osebe, čeprav 
samostojno ugotavljajo in delijo dohodek. Pojasnjeno je bilo, da za organiza- 
cije, ki samostojno ne ugotavljajo in delijo dohodka, določilo tega člena ne 
more veljati. Člani odbora so s takšnim pojasnilom soglašali. 

Predsednik Tone Bole: Glede na pojasnilo in stališče predstavnika 
odbora, ali amandma še obstaja ali ne? 

Martin Vidmar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Amandma, ki sem ga predložil v svojem imenu in v imenu poslancev Staneta 
Pungerčarja, Ivota Sonca, Jožeta Javornika, Ivana Goleta, Jožeta Pogačnika, 
Jožeta Slaviča, Jožeta Lesarja, Franca Korelca in Janeza Štera, ne umikam. 
Ponovno poudarjam, kar sem že storil ob razpravi osnutka tega zakona, da v 
predloženem zakonu pri zagotavljanju materialne osnove dela niso dovolj upo- 
števani interesi občin. 

Predsednik Tone Bole: Pričenjam razpravo o predlogu zakona o skla- 
dih skupnih rezerv in uporabi njihovih sredstev. Kdo želi besedo? Tovariš 
Jože Lesar, prosim. 

Jože Lesar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Menim, 
da bi bilo prezgodaj pričeti s splošno razpravo o tem dokumentu. Zakaj? Na 
seji odbora za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora smo razpravljali 
in zavzemali načelna stališča, da se prispevki ne plačujejo decidirano povedano 
v sklad tiste občine, kjer ima gospodarska organizacija svoj sedež. Menim, da 
je tovariš Janko Kolarič to pojasnil. To vprašanje je še vedno nerazčiščeno. 
Zaradi tega predlagam in prosim, da se omogoči odboru za družbenoekonomske 
odnose, da se sestane in zavzame stališče. 

Predsednik Tone Bole: Predlog tovariša Jožeta Lesarja sprejemam 
in prosim odbor za družbenoekonomske odnose, da vzame v obravnavo amand- 
ma tovariša Martina Vidmarja. Besedo ima tovariš Vidmar. 

Janez Vidmar: Tovariš predsednik! Menim, da gre za pravno tolma- 
čenje pojma samostojna organizacija združenega dela in bi bilo prav, da o tem 
vprašanju zavzame svoje stališče tudi zakonodajno-pravna komisija. 

Če samostojna organizacija združenega dela namreč ne ugotavlja in ne deli 
dohodka, potem je povsem razumljivo, da tudi ne bo plačevala prispevka v 
sklad skupnih rezerv gospodarskih organizacij. Če pa ga ugotavlja in deli, je 
ta možnost podana. Menim, da bi bilo prav, da glede tega vprašanja zavzame 
stališče tudi zakonodajno-pravna komisija. 

Predsednik Tone Bole: Tovarišu Vidmarju se zahvaljujem za opozo- 
rilo in predlagam, da zakonodajno-pravna komisija in odbor vzameta skupaj 
v pretres amandma tovariša Martina Vidmarja. Predlagam, da nadaljujemo z 
delom, ker nas še čaka postopek usklajevanja, ki ga moramo končati pred sejo 
zbora delovnih skupnosti, ki je predvidena za 16. uro. 

Boris Šajina: Enotni zbor delovnih skupnosti ne more zasedati, 
dokler z republiškim zborom ne uskladimo besedila zakona o republiškem 
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davku od prometa blaga na drobno. Ta zakon je vezan na proračun, enotni 
zbor delovnih skupnosti pa ne more obravnavati proračuna, dokler mi ne 
uskladimo zakona o republiškem davku od prometa blaga na drobno, ki smo 
ga sprejeli v drugačnem besedilu kot ga je sprejel republiški zbor. 

Potrebno bi bilo, da se vsekakor sestanemo pred 16. uro. 

Predsednik Tone Bole: Odrejam pol ure odmora s tem, da delo na- 
daljujemo ob 15.45. 

(Seja je bila prekinjena ob 15.10 in se je nadaljevala ob 15.45.) 

Predsednik Tone Bole: Nadaljujemo z delom. Prosim predstavnika 
odbora za družbenoekonomske odnose, da poda mnenje o amandmaju, ki ga je 
dal tovariš Martin Vidmar v imenu skupine poslancev. 

Janko Kolarič: Odbor za družbenoekonomske odnose je obravnaval 
predloženi amandma skupine poslancev, katerega nosilec je bil poslanec Martin 
Vidmar in ugotovil naslednje: 

Problem, ki ga nakazuje amandma, obstaja, vendar ga iz pravnih razlogov 
ni mogoče vgraditi v predloženi zakon. Tako bi v konkretnem primeru veljala 
obveznost le za samostojne organizacije združenega dela, ki so pravne osebe 
ali samostojne organizacije združenega dela, ki samostojno ugotavljajo in delijo 
dohodek, niso pa pravne osebe. 

Odbor predlaga izvršnemu svetu, da ob predlogu novega zakona poišče 
ustrezne rešitve za vprašanja, ki jih nakazuje amandma. Amandma skupine 
poslancev odbor za družbenoekonomske odnose torej ni sprejel. 

Predsednik Tone Bole: Vprašam predlagatelja oziroma nosilca amand- 
maja tovariša Vidmarja, ali glede na utemeljitev in obrazložitev odbora za 
družbenoekonomske odnose še vztraja pri amandmaju? 

Martin Vidmar: Kolikor amandma ni zakonit, potem ga seveda 
moram umakniti. 

Predsednik Tone Bole: Ce točno povzamem predstavnika odbora to- 
variša Kolariča, potem, tovariš Vidmar, nimate pravne osnove za amandma. 

Martin Vidmar: Menim, da sem bil jasen; kolikor ta amandma ni 
sprejemljiv, ga umikam. 

Predsednik Tone Bole: Amandmaja, ki ga je dal tovariš Vidmar, ni 
več. Prehajamo na glasovanje o amandmajih, ki jih je predložil odbor za 
družbenoekonomske odnose. Glede na to, da so amandmaji vsebinsko po- 
membni, predlagam zboru, da o njih glasujemo posamično. 

Alojz Zokalj: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Glede na to, da 
so se strokovni ljudje precej ukvarjali z amandmaji, bi prosil, da pred gla- 
sovanjem posamezni amandma preberemo tako, da bomo natančno vedeli, o 
čem glasujemo. 

Predsednik Tone Bole: To pomeni, da bomo še enkrat prečitali to, 
kar že imamo v pismeni obliki. 
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Alojz Žokalj: Tovariš predsednik, pol ure smo se prizadevali, da 
smo prišli skupaj. Najbrž bi bilo prav, da se besedilo prečisti oziroma prečita. 

Predsednik Tone Bole: Menim, da nimamo kaj razčiščevati, saj smo 
med postopkom prišli do tega, da so nam ostali le amandmaji, ki jih je pred- 
lagal naš odbor za družbenoekonomske odnose. Kljub temu prosim predstav- 
nika odbora, da pred glasovanjem še enkrat prečita besedilo posameznega 
amandmaja. 

Dajem na glasovanje amandma k 1. členu, ki glasi: 

Janko Kolarič: »Ustanovijo se republiški sklad skupnih rezerv in 
občinski skladi skupnih rezerv (v nadaljnjem besedilu: skladi). 

Sredstva sklada se uporabljajo za sanacijo samostojnih organizacij zdru- 
ženega dela, s katero se odpravljajo vzroki in posledice izgub in prepreči nji- 
hovo nastajanje ter za kritje minimalnih osebnih dohodkov delavcev.« 

Predsednik Tone Bole: Kdor je za predloženi amandma, naj prosim 
dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče;) Se je kdo 
vzdržal? (Dva poslanca.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet z večino glasov. 
Prehajam na amandma k 2. in 17. členu, ki sta vsebinsko med seboj po- 

vezana. Prosim, tovariš Kolarič. 

Janko Kolarič: »Samostojne organizacije združenega dela, ki so 
pravne osebe, odvajajo v republiški sklad 3 °/» in v občinski sklad 2% od do- 
hodka, namenjenega za sklade. 

Za druge samostojne organizacije združenega dela, ki niso pravne osebe, 
vplačuje sredstva v sklad iz njihovega dohodka organizacija, v katere se- 
stavi so.« 

Predsednik Tone Bole: Kdor je za tako oblikovan amandma odbora 
za družbenoekonomske odnose, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev 
dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva poslanca.) 

Ugotavljam, da je amandma k 2. in 17. členu, ki sta med seboj povezana, 
sprejet z večino glasov. 

Prehajam na amandma k 4. členu. ' 

Janko Kolarič: »Samostojna organizacija združenega dela vplačuje 
sredstva občini, v kateri ima sedež. 

Ce ima organizacija v svoji sestavi samostojno organizacijo združenega 
dela s sedežem zunaj občine, v kateri je njen sedež, se izločajo sredstva v sklad 
po stopnji, ki velja v občini, v kateri ima sedež taka samostojna organizacija 
in se v tej občini tudi vplačujejo. 

Sredstva v sklade se vplačujejo najkasneje v 60 dneh po predložitvi za- 
ključnega računa.« 

Predsednik T o n e Bole: Kdor je za amandma, naj prosim dvigne roko. 
(Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(En poslanec.) 

Ugotavljam, da je amandma k 4. členu sprejet z večino glasov. 
Prehajam na amandma k 7. členu. 
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Janko Kolarič: »Sredstva sklada se dajejo v uporabo samo samo- 
stojnim organizacijam združenega dela, ki so po tem zakonu obvezne plačevati 
sredstva v sklad, in sicer v obliki kredita, za minimalne osebne dohodke de- 
lavcev pa lahko tudi brez obveznosti vračanja po pogojih, ki jih v skladu s 
tem zakonom določi skupščina sklada.« 

Predsednik Tone Bole: Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Večina 
poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Ugotavljam, da je amandma z večino glasov sprejet. 
Prehajam na amandma k 10. členu. 

Janko Kolarič: »Poleg sredstev iz 2. člena tega zakona se lahko 
stekajo v sklade tudi druga sredstva, ki jih določajo posebni predpisi. 

Sredstva iz prejšnjega odstavka se v skladu s posebnimi predpisi iz 
prejšnjega odstavka lahko dajo kot kredit ali brez obveznosti vračila v uporabo 
za namene iz 1. člena tega zakona ter se uporabljajo predvsem za preventivne 
sanacije ter za modernizacijo infrastrukturnih in drugih gospodarskih objektov. 

Za sredstva iz prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo določbe 
6. člena tega zakona.« 

Predsednik Tone Bole: Kdor je za tako oblikovani amandma k 10. 
členu, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet z večino glasov. 
Prehajanj na amandma k 13. členu. 

Janko Kolarič: »Republiški sklad upravlja skupščina sklada. 
Skupščino republiškega sklada sestavlja 40 predstavnikov, ki jih izvoli 

skupščina gospodarske zbornice SR Slovenije in 20 predstavnikov, ki jih izvoli 
Skupščina SR Slovenije.« 

Predsednik Tone Bole: Kdor je za amandma, naj prosim dvigne roko. 
(Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Trije poslanci.) 

Ugotavljam, da je amandma k 13. členu sprejet z večino glasov. 
Prehajamo na glasovanje o amandmaju k 15. členu. 

Janko Kolarič: »Pravice in obveznosti sedanjih občinskih in repu- 
bliških skupnih rezerv gospodarskih organizacij ter njihova sredstva se pre- 
nesejo na sklade s 1. januarjem 1971. 

Ce so sredstva iz prejšnjega odstavka večja od obveznosti, se smejo ta 
sredstva uporabljati kot krediti za sanacijo organizacij in za modernizacijo 
infrastrukturnih in drugih gospodarskih objektov ter za izplačilo minimalnih 
osebnih dohodkov delavcev. 

Za sredstva iz prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo določbe 6. člena 
tega zakona.« 

Predsednik Tone Bole: Kdor je za tako oblikovan amandma, naj pro- 
sim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Dva poslanca.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet z večino glasov. 
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Prehajamo na glasovanje o zakonu v celoti. Kdor je za predlog zakona, 
naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Štirje poslanci.) 

Ugotavljam, da je zakon o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih 
sredstev sprejet z večino glasov. 

Predlagam zboru, da se vrnemo k 3. točki dnevnega reda, to je 
k predlogu zakona o republiškem davku od prometa blaga na drobno zaradi 
uskladitve besedila z republiškim zborom, ki je sprejel zakon v drugačnem 
besedilu. 

Prosim predstavnika republiškega zbora, da da poročilo. 

Jože Deberšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Republiški zbor ni.sprejel amandmaja vašega zbora, ki se glasi: »k 6. členu 
v tretji vrsti tega člena se za besedo »Etanola-« vstavi naslednje besedilo: z 
izjemo naravnega vina, pri katerem sme občinski prometni davek znašati naj- 
več 0,50 dinarjev na liter«. Republiški zbor vašega amandmaja ni sprejel 
predvsem iz dveh razlogov. 

Predvsem je nesporna pravica občinskih skupščin, da same predpisujejo 
prometni davek od alkoholnih pijač. Republiški zbor je danes že večkrat 
ugotovil, da se občinske skupščine pogosto omejujejo in jim s tem izraža ne- 
zaupnico do njihovega dela, kot da občinske skupščine niso samoupravni organi, 
v katerih so voljeni predstavniki. Moram poudariti, da to ni poglavitni razlog, 
zaradi katerega je republiški zbor zavrnil vaš amandma. Poglavitni razlog je 
v tem, da v zvezi s predlaganim znižanjem ni nobenega jamstva, da se bo 
kakršnokoli znižanje prometnega davka od naravnega vina poznalo pri ne- 
posrednem proizvajalcu. Iz dosedanjih izkušenj nam je znano, da znižanje 
prometnih davkov na alkoholne pijače nikdar ni šlo v korist neposrednega 
proizvajalca. 

Republiški zbor meni, da je predloženi amandma sicer dobronameren, da 
so vinogradniške organizacije in proizvajalci vina v težkem položaju, da pa 
je to vprašanje potrebno reševati kompleksno, še zlasti zato, ker ni nobenega 
zagotovila, da bo od tega imel koristi tisti, ki je tega najbolj potreben. Zato 
republiški zbor predlaga, da gospodarski zbor uvidi, da je to le parcialni ukrep, 
ki onemogoča občinskim skupščinam samostojno delovanje. Še enkrat naj po- 
novim, da republiški zbor ne vidi nobenega zagotovila, da bi od znižanja davka 
imeli neposredni proizvajalci kakršnokoli korist. Hvala lepa! 

Predsednik Tone Bole: Slišali ste mnenje predstavnika republiškega 
zbora tovariša Jožeta Deberška. Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Tone 
Skvarč. 

Tone Skvarč: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Z 
govornikom pred menoj se ne morem strinjati, ne zaradi tega, ker bi hotel 
uveljaviti svoj amandma, temveč zaradi tega, ker je ta zadeva v številnih 
študijah tako dokumentirana, da njegove utemeljitve v celoti izpodbija. Glede 
pristojnosti občin nisem strokovnjak za ustavna vprašanja, vendar moram po- 
udariti, da je bil premik od nekdanjih nekoliko dinarjev na 150 dinarjev 
izglasovan prav v tem prostoru, čeprav v malo drugačnih časih kot so danes. 
V zvezi z družbenimi odnosi se ne kaže sklicevati na pravice, ki so bile sprejete 
v drugačnih okoliščinah. 
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Glede skupnega obsega dohodkov občinskih skupščin sem poudaril iz- 
sledke študij, da dohodki občin ne bi bili zmanjšani, temveč le preusmerjeni 
na področja špirituos in na področje neobdavčenega vina, ki kroži pri pro- 
izvajalcih, še bolj pa v trgovini oziroma nekontroliranem prometu. 

Te ugotovitve so v študijah tako jasne, da kdorkoli je hotel zadeve pravilno 
zagrabiti, ni mogel iti mimo dokumentiranih dejstev. Še enkrat naj poudarim, 
da je v Sloveniji v prometu nad ena tretjina, v Jugoslaviji pa skoraj dve 
tretjini neobdavčenega vina, in sicer po dokumentaciji zvezne gospodarske 
zbornice. Ob tem dejstvu dejansko nimamo nobene pravice vztrajati na 
takšnem nesorazmerju v obdavčevanju, pri katerem že vsak tretji liter vina 
prehaja v akumulacijo bodisi družbenih bodisi zasebnih prodajalcev, medtem 
ko organizirane proizvajalce kaznujemo s plačilom davka, pa naj gre za vinarske 
zadruge ali družbena posestva. S tem v zvezi ima zadeva o pristojnosti občin 
omejeno vrednost in jo ne kaže preveč poudarjati. 

Glede dvoma o znižanju cen vina je zadeva nevzdržna. Če gre za kruh, 
se mora cena, ki jo odobri občinski zavod za cene, takoj poznati pri proizvajalcu 
kruha ali pšenice, pri vinu, kjer bi šlo tudi do 20 !°/o znižanja pri ceni proizvoda, 
pa se ne bi poznalo ničesar. Nasprotno, zatrjujem, da se bo to poznalo, kajti 
velike proizvajalce lahko v Sloveniji preštejemo na prste, prav ti pa bodo 
lahko z znižanjem cene za 70 ali 80 starih dinarjev prisili tudi druge, da 
bodo šli po njihovi poti. Ne na zadnje imamo tudi tisk, ki je že dve ali tri 
leta naklonjen temu predlogu, in ki bi sprožil val negodovanja do vseh pro- 
dajalcev v trgovini, še bolj pa v gostilnah, če ne bi hoteli uresničiti tega, kar 
bi bilo danes, po predlaganem amandmaju sprejeto. 

Nasprotne in pavšalne trditve so po mojem skrajno netočne, v določeni 
meri celo neodgovorne, saj ima vsak poslanec možnost, da se seznani z 
ugotovitvami strokovnih analiz. Glede našega predloga smo pripravljeni od- 
govarjati pred vsakim, moralno in materialno. 

Poudariti moram, da samo v Halozah živi do 1000 delavcev, ki imajo 
50 000 do 60 000 starih dinarjev mesečnega dohodka, pri pridelku, ki je evropski. 
Ta visoki dom ima v Ljubljani nekaj izvedencev, ki bodo z vso odgovornostjo 
zatrdili, da so vinogradi na Štajerskem, manj na Dolenjskem, po svoji pro- 
izvodnosti in po svoji tehnološki zasnovi itd. enaki vinogradom najproduktiv- 
nejših dežel Evrope. Čeprav za takšno stanje ni kriv le prometni davek, je le 
ta vsekakor eden od poglavitnih vzrokov. Zato ne morem, po svoji vesti in ob 
ugotovitvah strokovnih analiz, odstopiti od tega, kar sem predlagal. Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: Kdo želi besedo v zvezi z mnenjem, ki ga je 
podal predstavnik republiškega zbora? Besedo ima tovariš Ivan Gole. 

Ivan Gole: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Menim, da je sta- 
lišče republiškega zbora umestno, saj je vsa dosedanja praksa bila v nasprotju 
s pričakovanjem ob ukinitvi raznih davkov, bodisi da gre za alkoholne ali 
brezalkoholne pijače. Predlagam, da podpremo predlog republiškega zakona. 
Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: Prosim, kdo še želi sodelovati v razpravi? 
Tovariš Jože Slavič, prosim! 
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Jože Slavič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Tudi 
jaz bom zelo kratek. Menim, da je utemeljitev predloga, da naš zbor sprejme 
sugestijo republiškega zbora, precej pomanjkljiva, saj pri tem ne gre za neko 
nesistemsko ali stihijno zahtevo dela proizvajalcev, temveč za točno in pre- 
mišljeno zahtevo po enakopravnosti nekega prometa, nekega proizvoda v pro- 
metu. V izvajanju tovariša Škvarča je namreč potrebno podčrtati, da je isti 
predmet, ki je v prometu, enkrat obdavčen, drugič pa ne. Kaj bi rekli tekstilci, 
če bi na primer blago od konkurence bilo brez prometnega davka, njihovo 
lastno pa obremenjeno z davki? To pa se danes dogaja. Vemo, da so interesi 
zelo različni ter da obstajajo interesi, da do uresničenja tega predloga ne pride. 
Kljub temu moramo priznati, da je zaradi takšne politike vinogradniška panoga 
prizadeta. Če hočemo govoriti o enakopravnosti, o sistemu, potem naj bo isto 
blago v prometu enako obdavčeno. Pot do tega pa zahteva amandma tovariša 
Skvarča. Hvala lepa. 

Predsednik Tone Bole: Kdo želi besedo? Ugotavljam, da nihče. Glede 
na to, da ste slišali mnenje predstavnika republiškega zbora in razpravo, ki je 
sledila temu mnenju, bomo glasovali o predlogu republiškega zbora, da se 
umakne amandma k 6. členu, ki ga je dal tovariš Skvarč in naš zbor sprejel. 

Kdor je za predlog republiškega zbora, da se amandma umakne, naj 
prosim dvigne roko. (Pet poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Večina po- 
slancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (Pet poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je predlog republiškega zbora zavrnjen z večino glasov. 
Glede na to, da je naš zbor sprejel predlog zakona v drugačnem besedilu kot 
republiški zbor, predlagam v skupno komisijo za usklajevanje spornega besedila 
s strani našega zbora naslednje poslance: Maro Zlebnik, Franca Petauerja, 
Jožeta Slaviča in Toneta Skvarča. Se zbor strinja s tem predlogom? (Poslanci 
se strinjajo.) 

Glede na to, da je s tem naš dnevni red izčrpan, in ker je to naša zadnja 
seja v tem letu, čeprav se bomo morali zaradi usklajevanja tekom današnjega 
dne še sestati, izkoriščam to priložnost, da se pridružim vsem lepim željam za 
prihodnje leto, celotnemu gospodarskemu zboru kot kolektivu pa zaželim, da bi 
v letu 1971 čimbolj uspešno opravljal dolžnosti, ki jih ima v slovenski skupščini. 
Hvala lepa. 

Za besedo je prosil predstavnik izvršnega sveta, tovariš Franc Razdevšek. 

Franc Razdevšek: Opravičujem se, da se k besedi priglašam ne- 
koliko prepozno, vendar sem ves čas bil na seji republiškega zbora. Moral bi 
opozoriti vaš zbor, da je s tem, ko je sprejel amandma tovariša Skvarča, 
onemogočil sprejem proračuna v celoti. Dejansko s tem ni sprejeta nobena 
stopnja prometnega davka tako, da se s 1. januarjem ta davek sploh ne more 
pobirati. 

Menim, da to moramo imeti pred očmi in da moramo o tem zelo trezno 
odločati. Poudaril bi še enkrat, da gre pri tem za precejšnja sredstva, ki jih 
odvzamemo občinam. Po najbolj grobi oceni gre verjetno za okoli milijardo 
in pol starih din. 

Se enkrat poudarjam in izražam bojazen, da se sredstva ne bodo vrnila 
vinogradnikom, kar je nedvomno tovariš Skvarc v svojem amandmaju imel 
namen ter da bo cena vina slej ko prej ostala nespremenjena. Menim, da je 
prav, da sem na to še posebej opozoril. 
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Predsednik Tone Bole: Prosim, da se skupna komisija za usklajevanje 
besedila zakona o republiškem davku od prometa blaga na drobno takoj 
sestane, v sobi številka 110, odbor za družbenoekonomske odnose pa v sobi 
številka 209. 

Prosim, da se ta čas ne razhajate, da lahko skupščina nemoteno nadaljuje 
z delom. 

Odrejam pol ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 16.25 in se je nadaljevala ob 17.15.) 

Predsednik Tone Bole: Predlagam gospodarskemu zboru, da nada- 
ljujemo z delom, to je s 3. točko dnevnega reda. 

Prosim predstavnika skupne komisije, da da poročilo glede usklajevanja 
besedila zakona o republiškem davku od prometa blaga na drobno. Besedo 
ima tovarišica Mara Zlebnik. 

Mara Žlebnik: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Skupna ko- 
misija našega in republiškega zbora se je sestala in sklenila predlagati našemu 
zboru, da amandma tovariša Skvarča, ki ga je naš zbor sprejel v zvezi s 
prometnim davkom od naravnega vina. umakne in da se ta amandma pre- 
kvalificira v zakonsko iniciativo s tem, da bi na prvem zasedanju našega 
zbora v prihodnjem letu bil ta predlog ponovno obravnavan, vendar ne le s 
stališča obdavčitve naravnega vina, temveč s stališča kompleksnejših ukrepov, 
ki bi slovenskemu vinogradništvu pomagali, da prebrodi težko stanje, v katerem 
se sedaj nahaja. 

Komisija je ob upoštevanju vseh dejstev prišla namreč do zaključka, da 
je to bistveno vprašanje, ki posega tudi v pristojnosti občin ter da bi bilo 
smotrnejše, če bi se predlog obravnaval po normalnem postopku s tem, da ga 
obravnavajo tudi na zasedanju delegatov občin. 

Predsednik Tone Bole: To pomeni, da ob tej priložnosti glasujemo 
le o umiku amandmaja. 

Mara Zlebnik: Menim, da sem bila dolžna obvestiti zbor tudi 
o nadaljnji usodi predloga, ki naj obveže skupščino, da to zadevo vzame 
ponovno v obravnavo. 

Predsednik Tone Bole: Tovarišice in tovariši poslanci, slišali ste po- 
ročilo skupne komisije. Dajem predlog skupne komisije na glasovanje. Kdor je 
za predlog komisije, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) 
Je kdo proti? (Trije poslanci.) Se je kdo vzdržal? (Pet poslancev.) 

Ugotavljam, da je predlog skupne komisije republiškega in gospodarskega 
zbora sprejet oziroma, da je s tem sprejet predlog zakona v obeh pristojnih 
zborih v enakem besedilu. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, pri kateri prav tako 
niso usklajeni amandmaji med republiškim in našim zborom. 
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Predlagam, da s strani gospodarskega zbora določimo v skupno komisijo 
naslednje tovariše: Janka Kolariča, Jožeta Lesarja, Štefana Nemca in Janeza 
Vidmarja. Seja skupne komisije bo takoj v sobi 110, razpravo po tej točki 
dnevnega reda pa bomo nadaljevali po seji zbora delovnih skupnosti. 

(Seja gospodarskega zbora je bila prekinjena ob 17.20 in se je nadaljevala 
ob 19.20.) 

Predsednik Tone Bole: Predlagam, da nadaljujemo z delom, in sicer 
s 13. točko dnevnega reda. Prosim poročevalca skupne komisije, da da poročilo. 
Besedo ima tovariš Kolarič. 

Janko Kolarič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Komisija, ki je bila sestavljena iz predstavnikov republiškega in gospodarskega 
zbora, je obravnavala predloge tako republiškega kot gospodarskega zbora in se 
pri tem odločila za naslednja besedila: 

1. člen bi ostal takšen kot je bil predložen v našem zboru s tem, da bi 
ostal tudi dodatek na koncu tega člena. Predlog za besedilo 1. člena je naslednji: 

»Ustanovijo se republiški sklad skupnih rezerv in občinski skladi skupnih 
rezerv (v nadaljnjem besedilu: skladi). 

Sredstva sklada se uporabljajo za sanacijo samostojnih organizacij zdru- 
ženega dela, s katero se odpravljajo vzroki in posledice izgub in prepreči 
njihovo nastajanje, za kritje minimalnih osebnih dohodkov delavcev in za 
druge gospodarske namene, ki so v zvezi s sanacijo.-« 

Predsednik Tone Bole: Predlagam zboru, da glasujemo o posameznih 
amandmajih. Kdor je za amandma, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 1. členu soglasno sprejet. Prosim tovariša 
Kolariča, da preide na 2. člen. 

Janko Kolarič: Pri 2. členu se je komisija odločila za besedilo, ki je 
bilo predloženo v predlogu zakona, in sicer: 

»Samostojne organizacije združenega dela, ki so pravne osebe, odvajajo 
v republiški sklad najmanj 3 °/o in v občinski sklad najmanj 2 % od dohodka 
namenjenega za sklade. 

Za druge samostojne organizacije združenega dela, ki niso pravne osebe, 
vplačuje sredstva v sklad iz njihovega dohodka organizacija, v katere se- 
stavi so.« 

Predsednik Tone Bole: Dajem predlog amandmaja skupne komisije 
k 2. členu na glasovanje. Kdor je za predlog komisije, naj prosim dvigne roko. 
(21 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (13 poslancev.) Se je kdo vzdržal? 
(Dva poslanca.) Tovariš sekretar me je opozoril, da nismo sklepčni. 

Boris Sajina: Skupaj nas je 36 od 75 poslancev. Predlagam, da 
poimensko preverimo navzočnost. (Sekretar Boris Sajina kliče poimensko po- 
slance.) Predlagam, da počakamo na sklepčnost. 

(Seja je bila prekinjena ob 19.40 in se je nadaljevala ob 19.55.) 
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Predsednik Tone Bole: Predlagam, da nadaljujemo s sejo. Na seji 
je navzočih 38 poslancev. Prosim tovariša Kolariča, da nadaljuje z amandmajem 
k 2. členu. 

Janko Kolarič: Po predlogu komisije bi se 2. člen glasil: 
»Samostojne organizacije združenega dela, ki so pravne osebe, odvajajo 

v republiški sklad najmanj 3 % in v občinski sklad najmanj 2'% od dohodka, 
namenjenega za sklade. 

Za druge samostojne organizacije združenega dela, ki niso pravne osebe, 
vplačuje sredstva v sklad iz njihovega dohodka organizacija, v kateri sestavi so.« 

Utemeljitev za takšno besedilo je predvsem v tem, da je treba samo- 
upravnim upravljalcem sklada prepustiti, da lahko sami določijo večji ali 
manjši odstotek v odvisnosti od potreb in razmer. 

Predsednik Tone Bole: Dajem amandma skupne komisije k 2. členu 
na glasovanje. Kdor je za amandma, naj prosim dvigne roko. (23 poslancev.) 
Je kdo proti? (12 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (Dva poslanca.) 

Ugotavljam, da je amandma skupne komisije sprejet. 
Prehajamo na amandma k 4. členu. Prosim, tovariš Kolarič! 

Janko Kolarič: Prvi in drugi odstavek bi se glasila tako kot je v 
predlogu zakona: 

»Samostojna organizacija združenega dela vplačuje sredstva v sklad v 
občini, v kateri ima sedež. 

Ce ima organizacija v svoji sestavi samostojno organizacijo združenega dela 
s sedežem zunaj občine, v kateri je njen sedež, se izločajo sredstva v sklad 
po stopnji, ki velja v občini, v kateri ima sedež taka samostojna organizacija 
in se v tej občini tudi vplačujejo.« 

K temu se doda tretji odstavek, ki ga je predlagal naš zbor, in sicer: 
»Sredstva v sklade se vplačujejo najkasneje v 60 dneh po predložitvi 

zaključnega računa.« 

Predsednik Tone Bole: Dajem na glasovanje amandma k 4. členu. 
Kdor je za amandma, naj prosim dvigne roko. (38 poslancev.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal! (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. Prehajam na amandma k 
7. členu. 

Janko Kolarič: 7. člen se glasi: 
»Sredstva sklada se dajejo v uporabo samo samostojnim organizacijam 

združenega dela, ki so po tem zakonu obvezane plačevati sredstva v sklad, in 
sicer v obliki kredita, lahko pa tudi brez obveznosti vračanja po pogojih, ki 
jih v skladu s tem zakonom določi skupščina sklada.« 

Predsednik Tone Bole: Dajem amandma skupne komisije k 7. členu 
nai glasovanje. Kdor je za amandma skupne komisije, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 7. členu soglasno sprejet. 
Prehajam na amandma skupne komisije k 10. členu. Prosim, tovariš 

Kolarič. 
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Janko Kolarič: 10. člen se glasi: 
»Poleg sredstev iz 2. člena tega zakona se lahko stekajo v sklade tudi 

druga sredstva, ki jih določajo posebni predpisi. 
Sredstva iz prejšnjega odstavka se v skladu s posebnimi predpisi iz 

prejšnjega odstavka lahko dajejo kot kredit ali brez obveznosti vračanja v 
uporabo za namene iz 1. člena tega zakona ter se uporabljajo za preventivne 
sanacije, kakor tudi za modernizacijo infrastrukturnih in drugih gospodarskih 
objektov. 

Za sredstva iz prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo določbe 6. člena 
tega zakona.« 

Predsednik Tone Bole: Dajem na glasovanje amandma k 10. členu. 
Kdor je za amandma skupne komisije, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Prehajamo na amandma k 13. členu. 

Janko Kolarič: 13. člen je ostal v celoti tak kakor je bil prvotno 
izglasovan in se glasi: 

»Republiški sklad upravlja skupščina sklada.« 
Drugi odstavek se glasi: »Skupščino republiškega sklada predstavlja 40 

predstavnikov, ki jih izvoli skupščina gospodarske zbornice SR Slovenije in 20 
predstavnikov, ki jih izvoli Skupščina SR Slovenije.« 

Predsednik Tone Bole: Kdor je za amandma, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Prehajamo na amandma k 15. členu. 

Janko Kolarič: 15. člen se glasi: 
»Pravice in obveznosti sedanjih občinskih in republiških skupnih rezerv 

gospodarskih organizacij ter njihova sredstva se prenesejo na sklade s 1 ja- 
nuarjem 1971. 

Ce so sredstva iz prejšnjega odstavka večja od obveznosti, se tudi ta 
sredstva uporabljajo za namene iz 1. in 10. člena tega zakona. 

Za sredstva iz prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo določbe 6. člena 
tega zakona.« Sprememba je torej samo v drugem odstavku. 

Predsednik Tone Bole: Kdor je za amandma, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma skupne komisije k 15. členu soglasno sprejet. 
Obveščam zbor, da me je predsednik republiškega zbora obvestil, da so 

sprejeli vse amandmaje skupne komisije. S tem je predlog zakona o skladih 
skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev, sprejet v obeh zborih v enakem 
besedilu. 

S tem je izčrpan dnevni red 20. seje. 
Ponovno izražam svoje najboljše želje za novo leto 1971. Hvala za Sode- 

lovanje! 

(Seja je bila zaključena ob 20.10.) 
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16. seja 

(17. decembra 1970) 

Predsedovala: dr. Aleksandra Kornhauser; 
podpredsednik prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 9.15. 

Predsedujoča dr. Aleksandra Kornhauser: Tovarišice in tovariši 
poslanci! Začenjam 16. sejo prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Ker je predsednik zbora zadržan na seji predsedstva skupščine, moramo po 
določilih 63. člena poslovnika prosvetno-kulturnega zbora izvoliti enega od 
poslancev, ki naj pomaga predsedujočemu pri vodenju današnje seje. Predlagam, 
da mesto v predsedstvu zbora zasede poslanec Marjan Tavčar. Se strinjate? 
(Da.) Prosim poslanca Marjana Tavčarja, da zasede svoje mesto v predsedstvu 
zbora. 

Za današnjo sejo so opravičili svojo odsotnost naslednji poslanci: Franc 
Bizjak, Branko Mernik, Vlado Uršič in Dragica Urbas. Ugotavljam, da je 
zbor sklepčen. 

Predlog dnevnega reda za današnjo sejo ste dobili s sklicem zbora; pred- 
lagam, da ta dnevni red razširimo še z dvema točkama, za kateri ste dobili 
gradivo na klopeh, in sicer s predlogom odloka o določitvi števila in o imeno- 
vanju članov začasne skupščine raziskovalne skupnosti Slovenije in s predlogom 
o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v svet višje šole za organizacijo 
dela v Kranju. K obema predlogoma odloka daje naš zbor mnenje, preden ju 
sprejme republiški zbor. 

Tako je za današnjo sejo zbora predlagan tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 15. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. predlog zakona o kulturnih skupnostih; 
4. predlog zakona o sredstvih za financiranje kulturnih skupnosti in kul- 

turne dejavnosti; 
5. predlog zakona o delavskih univerzah, izobraževalnih centrih in drugih 

organizacijah, ki se poleg šol ukvarjajo z izobraževanjem; 
6. predlog zakona o dopolnitvi zakona o višji tehniški šoli v Mariboru; 
7. predlog zakona o dopolnitvi zakona o višji agronomski šoli v Mariboru; 
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8. predlog odloka o določitvi števila in o imenovanju članov začasne' 
skupščine raziskovalne skupnosti Slovenije; 

9. predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v svet 
višje šole za organizacijo dela v Kranju., 

Ima kdo k predlaganemu in razširjenemu dnevnemu redu kak dopolnilni 
ali spreminjevalni predlog? Če nima, ugotavljam, da je predlagani dnevni red 
16. seje prosvetno-kulturnega zbora soglasno sprejet. 

Pred prehodom na dnevni red vas obveščam,, da so na današnjo sejo zbora 
povabljeni predstavniki: izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, republiškega 
sekretariata za prosveto in kulturo, republiškega sekretariata za finance, izobra- 
ževalne skupnosti SR Slovenije, zavoda za šolstvo SR Slovenije, republiškega 
sveta Zveze delavskih univerz Slovenije, gospodarske zbornice Slovenije, repu- 
bliškega sveta Zveze kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije, republiške kon- 
ference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije, republiškega odbora sindikata delavcev družbenih 
dejavnosti, republiške konference Zveze mladine Slovenije, izvršnega odbora 
skupnosti študentov in odbora republiškega zbora za prosveto in kulturo ter 
člani komisije za pripravo zakona o kulturnih skupnostih in o financiranju 
kulturnih dejavnosti. 

Vse povabljene pozdravljam in jih vabim, da aktivno sodelujejo v razpravi. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 15. seje zbora. 

Ima kdo k zapisniku 15. seje zbora kako pripombo oziroma spreminjevalni 
ali dopolnilni predlog? (Nihče.) Če nima, ugotavljam, da je zapisnik 15. seje 
prosvetno-kulturnega zbora soglasno odobren brez sprememb in dopolnitev. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska 
vprašanja. 

Poslanec Peter Finžgar je pismeno zastavil dvoje vprašanj, in sicer prvo 
v zvezi s problematiko kulturnih domov, drugo pa v zvezi z možnostjo nada- 
ljevanja šolanja nadarjenih absolventov v poklicnih šolah, na gimnaziji in na 
tehniških šolah. 

Izvršni svet je sporočil, da bo na prvo poslansko vprašanje odgovoril 
dr. Branko Berčič, pomočnik republiškega sekretarja za prosveto in kulturo. 
Prosim! 

Dr. Branko Berčič: Poslansko vprašanje poslanca prosvetno-kul- 
turnega zbora Skupščine SR Slovenije tovariša Petra Finžgarja se glasi: »Ali 
bomo kdaj sistematično začeli reševati problematiko razpadajočih domov (da 
bi začeli namenjati sredstva za investicijsko vzdrževanje), ali bomo sposobni 
urediti status lastniških odnosov kulturnih in drugih domov (na kakšni ravni) 
in ali niso razprave in priprave ob formiranju kulturnih skupnosti izredna 
priložnost, da reševanje tega problema rešimo?« 

Odgovor: Republiški sekretariat za prosveto in kulturo je v preteklih 
6 letih nekajkrat zapored opozoril na neustrezne prostore za kulturno dejavnost 
na podeželju in v argumentacijo svojih opozoril citiral raziskavo z naslovom: 
Materialne osnove kulturne dejavnosti v Sloveniji, ki jo je leta 1964 po naročilu 
sekretariata izdelal inštitut za sociologijo in filozofijo v Ljubljani. Raziskava je 
ugotovila, da je več kot petina naselij z več kot 500 prebivalci brez prostorov 

18 



274 Prosvetno-kulturni zbor 

za kulturne dejavnosti, da samo 10 '°/o občinskih skupščin namenja nekaj pro- 
računskih sredstev za vzdrževanje in obnovo kulturnih domov, da so družbena 
sredstva za kulturno življenje na podeželju vse bolj pičla, kar je vplivalo tudi 
na obseg in kvaliteto kulturnih prireditev, in da v kulturnih domovih zunaj 
občinskih središč dosežejo poprečno le po 8 prireditev na leto, pa tudi v ob- 
činskih središčih je polovica takih, ki se ne morejo pohvaliti z relativno 
razgibanim življenjem. 

Vse od tedaj, pa tudi že od prej, se je v statusu, številu in opremljenosti 
kulturnih domov izpričevala vsa neurejenost gmotne osnove kulturne dejavnosti 
in neusklajene družbene skrbi zanjo. Mnogi kulturni domovi so prešli v last 
in upravljanje gospodarskih organizacij in kmetijskih zadrug. Mnogi zadružni 
domovi, kjer so bile predvidene dvorane za kulturne prireditve, so ostali nedo- 
grajeni. Številne dvorane so postale skladišča kmetijskih pridelkov ali pa so 
ostale nevzdrževane, mrzle in temne ter s tem za kulturno življenje mrtve. 
Kulturno-prosvetna društva so morala ali plačevati visoko najemnino ali pa so 
dobršen del svoje iz leta v leto skromnejše dotacije dajale za vzdrževanje 
kulturnega doma. 

Malone nikjer ni bilo doseženo stanje, ki si ga želimo; namreč, da bi 
občinske skupščine .sistematično skrbele za vzdrževanje kulturnih domov, 
s čimer bi bila dana temeljna možnost za prireditve amaterskih skupin in za 
gostovanje poklicnih ansamblov. Niti ni prišlo, razen redkih izjem, do načrto- 
vanja novih kulturnih domov. 

Skrb za kulturne domove je sestavni del družbenega in komunalnega 
standarda občanov. Da bi imele kulturne skupnosti raven tega standarda kar 
najbolj pred očmi, je republiški sekretariat za prosveto in kulturo uvrstil 
v svoj delovni program za prvo polovico leta 1971 popis vseh prostorov kul- 
turnih zavodov in s tem tudi tistih kulturnih domov, ki imajo status zavoda. 
Hkrati s tem popisom je sprožil popisno akcijo republiški svet zveze kulturno- 
prosvetnih organizacij Slovenije, ki bo zajel prostore kulturno-prosvetnih 
društev. 

Popolnoma soglašam s poslancem Petrom Finžgarjem,. da so priprave za 
ustanavljanje kulturnih skupnosti izredna priložnost, ko bi lahko pospešeno 
začeli reševati problem statusa, lastništva, načrtovanja in novih gradenj kul- 
turnih domov v Sloveniji. To bo verjetno ena izmed osnovnih nalog kulturnih 
skupnosti, ki bodo mogle le-te izvesti samo ob tesnem in zainteresiranem 
sodelovanju občin in vseh drugih družbenih dejavnikov. 

Predsedujoča dr. Aleksandra Kornhauser: Hvala lepa! Želi 
poslanec zastaviti v zvezi s prvim vprašanje še dopolnilno vprašanje? (Ne.) Na 
drugo vprašanje poslanca Finžgarja bo po sporočilu izvršnega sveta odgovoril 
dr. Vladimir Bračič, član izvršnega sveta. Prosim! 

Dr. Vladimir Bračič: Spoštovana tovarišica predsedujoča, tovari- 
šice in tovariši poslanci! Poslanec tovariš Finžgar je vprašal, ali se v Socialistični 
republiki Sloveniji pripravlja kakšen ukrep, ki bi nadarjenim učencem iz 
revnejših slojev omogočil vpis na gimnazije in s tem visoko izobrazbo. 

Odgovor: Takšen ukrep že dve leti izvaja republiška izobraževalna skup- 
nost, ki dodeljuje štipendije in posojila dijakom srednjih šol, med njimi tudi 
dijakom gimnazij. Po podatkih republiške izobraževalne skupnosti dobiva v 
letošnjem šolskem letu štipendije 1356 gimnazijcev. Od teh jih študira na 
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gimnazijah zunaj Ljubljane 1222, na ljubljanskih gimnazijah pa 184. Med 
štipendiranimi gimnazijci je 233 dijakov pedagoške gimnazije. 

Drugo vprašanje: »Ali ne bi predmetnika in programe tehniških in poklic- 
nih šol tako poenotili, da bi bil prehod po končani šoli v četrti ali vsaj tretji 
letnik tehniške šole nekaj normalnega?« 

Odgovor: Nedvomno je naš sedanji sistem tako imenovanega drugostopenj- 
skega šolstva izredno tog, nesocialen in tudi neekonomičen. Morali ga bomo 
spremeniti in prilagoditi zahtevam sodobne tehnologije in organizacije dela. 
Premagati bomo morali sedanjo togost in škatličasto zaprtost posameznih 
izobraževalnih poti in institucij. Sedanji sistem ustvarja dualizem, ki velikemu 
delu mladine zaradi ustvarjenih zaprek preprečuje ali vsaj močno otežkoča 
nadaljnje šolanje. Zato bomo morali tak dualizem v prihodnje odpraviti in 
postaviti sistem tako, da bo dajal v začetni stopnji mlademu človeku enake 
startne osnove in mu kasneje omogočil, da bo po svojih sposobnostih, nagnje- 
njih in prizadevnostih lahko nadaljeval izobraževanje do samega vrha ali pa se 
bo na posamezni stopnji vključil v delovni proces, na mesto, za katerega bo 
usposobljen. Vsem zaposlenim pa naj tako, v obliki piramide izgrajen sistem 
omogoči, da se ponovno vključijo v redni, izredni, dopolnilni in parmanentni 
izobraževalni proces na tisti ravni, na kateri so ga predhodno zaključili oziroma 
prekinili. Tako zamišljen sistem bi moral biti v skladu s stopnjo delitve dela v 
naši družbi in v vseh pogledih povezan z njo. Zato bo moral imeti tako pro- 
gramsko in organizacijsko strukturo, da si bo človek na vseh ravneh in na 
različnih oblikah izobraževanja pridobil znanja, ki razvijajo osebnost in spo- 
sobnost za vključevanje v delo na potrebni stopnji strokovnosti, pa tudi tista 
znanja in sposobnosti, ki so potrebna za neposredno ali poznejše nadaljevanje 
izobraževanja. Bodoči sistem srednjega izobraževanja naj bi z razširjeno skupno 
splošno izobrazbeno osnovo omogočil prehajanje z ene na drugo izobraževalno 
pot, hkrati pa omogočil tudi permanentno izobraževanje vseh kadrov v skladu 
z vsakokratnimi družbenimi potrebami. Sicer pa nam že dosedanja določila 
drugega odstavka 5. člena zakona o srednjem šolstvu omogočajo, organizacijo 
ustreznejših oblik izobraževanja. Tega so se že poslužili nekateri šolski kolek- 
tivi in organizirali posebne oblike šolanja tehnikov. Naj navedem samo nekaj 
primerov: 

V mlekarskem šolskem centru v Kranju imajo dvoletno tehniško mlekarsko 
šolo, v katero se vpisujejo le absolventi dvoletne poklicne šole. V zavodu za 
strokovno izobraževanje združenega železniškega transportnega podjetja v Ljub- 
ljani imajo šolo za prometne tehnike. Šolanje na tej šoli traja od septembra 
do decembra naslednjega leta; v to šolo se razen diplomantov štiriletnih sred- 
njih šol vpisujejo tudi najboljši absolventi dvo- in triletne poklicne železniške 
prometne transportne šole. V šolskih centrih za blagovni promet v Celju, Kra- 
nju, Ljubljani in Mariboru so organizirane dvoletne komercialne šole, v katere 
se vpisujejo absolventi triletnih poklicnih šol. V šolskem centru tovarne avto- 
mobilov v Mariboru izobražujejo industrijske tehnike. V tem centru je organi- 
zirana triletna poklicna šola za industrijske kovinarje in risarje. Po končanem 
drugem razredu te šole lahko nadaljujejo učenci šolanje v tretjem, četrtem in 
petem razredu šole za industrijske tehnike, in sicer tisti, ki imajo iz vseh 
predmetov, razen iz matematike in fizike, poprečno oceno 3,5, iz matematike 
in fizike pa oceno 4. Od skupnega števila vpisanih učencev v prvi razred po- 
klicne šole nadaljuje šolanje na šoli za industrijske tehnike od tretjega razreda 
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naprej približno 10 °/o vpisanih učencev. Ostali učenci zaključijo šolanje po 
programu triletne poklicne šole. 

Praksa je torej že sama izoblikovala bolj življenjske in sodobnejše oblike 
šolanja srednjih strokovnih kadrov. Izkušnje teh prizadevanj bo potrebno 
temeljito ovrednotiti in uporabiti pri naših nadaljnjih pripravah za bistveno 
reformo srednjega šolstva. Odlagati pa tega ukrepa ne bomo smeli več dolgo. 

Predsedujoča Aleksandra Kornhauser: Hvala! Zeli morda po- 
slanec zastaviti dopolnilno vprašanje? (Ne želi.) 

Poslanec Jože Melanšek je na prejšnji seji zbora zastavil dopolnilno vpra- 
šanje v zvezi z ustanavljanjem celoletnih malih šol in uvajanjem varstvenih od- 
delkov na podružničnih šolah. Izvršni svet je sporočil, da bo na to dopolnilno 
vprašanje odgovoril tovariš Roman Oberlintner, namestnik republiškega sekre- 
tarja za prosveto in kulturo. Prosim! 

Roman Oberlintner: Tovarišice in tovariši poslanci! Poslanec 
Melanšek je postavil dodatno vprašanje, in sicer, ali je možno vse tisto, kar je 
bilo zadnjič v odgovoru povedanega, upoštevati pri sestavi srednjeročnega na- 
črta razvoja naše republike in v zakonu o pospeševanju razvoja manj razvitih 
območij SR Slovenije. 

Odgovarjam: Srednjeročni načrt razvoja Slovenije bo vsekakor obravna- 
val tudi področje vzgoje in izobraževanja. Pri tem pa bo moral izhajati iz tega, 
kar danes vendar že imamo. Kakšen obseg razvoja malih šol in otroškega var- 
stva bo načrt predvidel, bo pokazala debata, ki bo v prihodnjih mesecih tekla 
v skupščini. Takrat bo tudi priložnost za širše razprave o tem problemu. 

Predlog zakona o pospeševanju razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji 
obravnava tudi področje vzgoje in izobraževanja; in sicer določa 6. člen predloga 
zakona naslednje: »Izobraževalna skupnost Socialistične republike Slovenije in 
republiška skupnost otroškega varstva razporedita s svojimi srednjeročnimi in 
letnimi programi, ki jih potrdi Skupščina SR Slovenije, ustrezna dopolnilna 
sredstva za izobraževanje in vzgojo, za zgraditev šolskega in vzgojno-varstve^ 
nega prostora na manj razvitih območjih, ter za štipendiranje kadrov s teh 
območij v skladu s srednjeročnim planom družbenega razvoja Slovenije. Pri 
tem zajemata območja, ki ne bodo obsežena z odlokom iz drugega člena tega 
zakona, so pa po merilih te skupnosti prav tako manj razvita ali na meji 
nerazvitosti.« 

Predsedujoča dr. Aleksandra Kornhauser: Je poslanec tovariš 
Melanšek zadovoljen z odgovorom? (Je.) Poslanka Lojzka Gostenčnik-Žmavc je 
na prejšnji seji zbora zastavila vprašanje v zvezi z zaposlitvijo 21 nekvalifici- 
ranih učiteljev na stopnji razrednega pouka. Izvršni svet je sporočil, da bo na 
poslankino vprašanje odgovoril tovariš Roman Oberlintner, namestnik repu- 
bliškega sekretarja za prosveto in kulturo. 

Roman Oberlintner: Tovarišica poslanka Lojzka Gostenčnik-Žmavc 
je postavila vprašanje v zvezi s tem, ker je bilo zadnjič rečeno, da 21 ljudi po- 
učuje na stopnji razrednega pouka, pa za to niso kvalificirani. Postavila je 
vprašanja: kakšno izobrazbo imajo ti delavci, kako je to sploh mogoče, da ne- 
kvalificirani učitelji na stopnji razrednega pouka poučujejo in kdo je za to 
odgovoren? 
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Odgovor: V začetku šolskega leta 1970/71 je na stopnji razrednega pouka 
v osnovnih šolah poučevalo 21 učiteljev brez ustrezne strokovne izobrazbe. 
Problema ne kaže predimenzionirati, saj predstavlja to le 0,4 % vseh učiteljev 
razrednega pouka, čeprav se seveda zavedamo, da je ta razvojna stopnja zelo 
pomembno obdobje za oblikovanje otroka. Skoraj v vseh primerih delajo taki 
učitelji na podružničnih šolah, v zelo odročnih krajih, kjer ni bilo mogoče 
dobiti ustrezno strokovno usposobljenih pedagoških delavcev. Vsi ti nekvali- 
ficirani učitelji imajo srednjo izobrazbo. Končali so pedagoško gimnazijo ali 
gimnazijo splošne smeri, eden ima kmetijsko srednjo šolo, eden pa ekonomsko 
srednjo šolo. Razen enega vsi izredno študirajo na pedagoški akademiji, pred- 
vsem na oddelku za razredni pouk, in predvidevajo, da bo večina med njimi 
diplomirala v prihodnjih dveh letih in si tako pridobila ustrezno strokovno 
izobrazbo. Pedagoški svetovalci zavoda za šolstvo, ki posebno pozorno sprem- 
ljajo delo teh učiteljev, ugotavljajo, da so se razmeroma dobro vživeli v svoje 
delo in ga po svojih močeh vestno opravljajo. Dva izmed njih sta se zaposlila 
že leta 1961 in sta v delovnem razmerju za nedoločen čas. Če ne bosta diplomi- 
rala do leta 1972, jima bo delovno razmerje prenehalo po zakonu. Vsi ostali 
so v delovnem razmerju za določen čas, ki ga zakon dopušča, in so se zaposlili 
predvsem v zadnjih dveh letih. Sole so se torej ravnale' v okviru zakonskih 
predpisov in so po svojih močeh reševale probleme pomanjkanja razrednih 
učiteljev. 

Kot smo že ugotovili v odgovoru na vprašanja o pomanjkanju učiteljev 
razrednega pouka, bo ta problem mogoče rešiti, ko bomo imeli nekaj več uči- 
teljev, zlasti pa, ko bodo tako materialno stimulirani, da bodo pripravljeni 
zaposliti se tudi na težjih delovnih mestih, v odročnih krajih in da bodo imeli 
tam zagotovljene normalne življenjske in delovne pogoje. Že sedaj je namreč 
na razpolago nekaj nezaposlenih učiteljev in predmetnih učiteljev, še več pa je 
zaposlenih na drugih sektorjih družbenega življenja v središčih kot je Ljub- 
ljana, Maribor itd. Ti imajo ustrezno izobrazbo, pa ne gredo na delovna mesta 
v odročnih krajih. 

Problema pomanjkanja učiteljev razrednega pouka na podeželju, ki bo 
vedno bolj aktualen, se dobro zavedamo in smo dali že več pobud za povečanje 
vpisa rednih študentov na oddelek za razredni pouk na obeh pedagoških akade- 
mijah in za nekatere druge ukrepe. 

Predsedujoča dr. Aleksandra Kornhauser: Želi tovarišica Go- 
stenčniikova postaviti dopolnilno vprašanje? (Ne želi; prosi za pismeni odgovor.) 

Poslanec Miran Hasl je na prejšnji seji zbora zastavil več vprašanj v zvezi 
z uresničevanjem sanacijskega programa na področju vzgoje in izobraževanja, 
predvsem glede osebnih dohodkov prosvetnih delavcev. Izvršni svet je sporočil, 
da bo na vprašanja odgovoril tovariš dr. Vladimir Bračič, član izvršnega sveta. 

Dr. Vladimir Bračdč: Na obširna in komentirana vprašanja poslanca 
Hasla bom skušal dati tudi nekoliko obširnejše odgovore. 

Prvo vprašanje: Ali bo izvršni svet podal našemu zboru ob zaključku 
sanacije pregled sprejetih in s sanacijskim načrtom izvršenih, izpolnjenih skle- 
pov, povezan z oceno uspešnosti sanacijskega načrta. Če bo, kdaj? 

Odgovor: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dne 29. 5. 1968 sprejel 
znana stališča o materialnem položaju vzgoje in izobraževanja. V njih je napo- 
vedal sanacijski program, ki bi ga naj izvršili v letih 1968—1970. Stališča 
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izvršnega sveta je Skupščina SR Slovenije julija 1968 s svojimi sklepi in pri- 
poročili potrdila. Izvršni svet je začel izvajati sanacijski program že jeseni 
leta 1968, ko so republika in občine dodelile republiški in temeljnim izobraže- 
valnim skupnostim dodatna sredstva v višini okrog 50 milijonov dinarjev. S tem 
so bili vsem prosvetnim delavćem v republiki zagotovljeni od 1. septembra 
1968 enotni minimalni poprečni dohodki za redno delo v višini 850 dinarjev za 
srednjo, 1000 dinarjev za višjo in 1150 dinarjev za visoko izobrazbo. Dejansko 
pa so bili doseženi skupni poprečni mesečni dohodki 890 dinarjev za srednjo, 
1189 dinarjev, za višjo in 1307 dinarjev za visoko (izobrazbo. Pred tem so znašali 
najnižji osebni dohodki za srednjo izobrazbo 650 dinarjev. V zadnjem trime- 
sečju so bili za okrog 30l0/o izboljšani tudi osebni dohodki učiteljem na visoko- 
šolskih zavodih. 

Za leto 1969 je bilo s stališči izvršnega sveta določeno, da se zagotovijo 
prosvetnim delavcem za redno delo poprečni osebni dohodki, ki so jih v poprečju 
dosegli delavci s srednjo, višjo in visoko izobrazbo v drugih dejavnostih 
leta 1967. Na podlagi tega določila so, bila določena za redno delo naslednja 
poprečja: 1005 dinarjev za srednjo izobrazbo, 1200 dinarjev za učitelje s sred- 
njo izobrazbo, ki učijo predmetno, 1350 dinarjev za višjo izobrazbo in 1600 
dinarjev za visoko izobrazbo. Tako so se zvišali v letu od 1969 v odnosu na 
leto 1968 poprečni osebni dohodki za 27'% pri srednji, za 31% pri višji in za 
30 % pri visoki izobrazbi. Skupno s honorarnim delom so bili leta 1969 skupni 
poprečni osebni dohodki: 1243 dinarjev za srednjo, 1445 dinarjev za višjo in 
1775 dinarjev za visoko izobrazbo. S tem so bili skoraj povsem izenačeni 
osebni dohodki v republiki, prej neopravičljive razlike so bile odpravljene. 
Izrazito nizki razpon med srednjo in visoko izobrazbo, ki je znašal leta 1968 
okrog 300 dinarjev in je bil posledica pomanjkanja sredstev, je bil povečan, 
saj je dosegel razpon 550 dinarjev. 

Delno so bila zvišana tudi sredstva za materialne izdatke. Sprejet je bil 
zakon o obveznem plačevanju amortizacije šolskih zgradb. Njegov ekonomski 
pomen pa bo prišel do pomembnejše veljave šele v nekaj letih, ko bo združena 
amortizacija pomenila krepko osnovo za tekoče vzdrževanje zgradb. 

Stališča izvršnega sveta za leto 1970 so predvidela, da bodo poprečni osebni 
dohodki prosvetnih delavcev zagotovljeni na višini poprečnih osebnih dohodkov 
delavcev drugih dejavnosti iz leta 1969. Po tem kriteriju smo predvideli v 
bilanci sredstev za leto 1970 poprečne osebne dohodke za redno delo, in sicer 
za srednjo izobrazbo 1247, za višjo 1586 dinarjev in za visoko 1923 dinarjev. 
Upoštevajoč ugotovljeno poprečno nadurno delo pa naj bi dosegli skupni po- 
prečni mesečni osebni dohodki za srednjo izobrazbo 1371 dinarjev, za višjo 
1824 dinarjev in za visoko 2307 dinarjev. Podatki zavoda za statistiko SR Slo- 
venije, ocenjeni na podlagi 7-mesečnih dohodkov v letu 1970, pa kažejo, da 
bodo dosegli skupni poprečni mesečni dohodki za srednjo izobrazbo 1600, za 
višjo 1960, medtem ko za visoko izobrazbo primerjava ni mogoča, ker so všteti 
v to kategorijo tudi visokošolski učitelji. Podatki nam torej kažejo, da so bila 
predvidevanja realizirana. 

V letu 1970 so bila bistveno povečana sredstva za materialne izdatke. 
Posebej želim omeniti, da smo v letih 1968—1970 močno povečali sredstva 
republiške izobraževalne skupnosti za štipendije in posojila dijakom in štu- 
dentom. Leta 1968 je bilo na razpolago 4,5 milijona dinarjev, leta 1969 8,6 mili- 
jona dinarjev in leta 1970 15 milijonov dinarjev, alii v indeksih, če je leto 
1968 100, je indeks 1969 190 in leta 1970 330. 
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Celotna sredstva za potrebe izobraževanja so v letih 1967—1970 naraščala 
takole: leta 1967 480 milijonov, 1968 559 milijonov, leta 1969 so bila planirana 
v višini 760 milijonov, realizirana v višini 837 milijonov; leta 1970 so bila 
planirana z bilanco v višini 969 milijonov, predvidoma pa bodo realizirana v 
višini 1005 milijonov dinarjev. Indeksni kazalci so: 1967 100, 1968 116,15, 
1969 planirana 158,7, realizirana 161, in leta 1970 planirana 207,5 predvidoma 
realizirana 209. Leta 1970 so torej občine namenile izobraževanju 60 milijonov 
dinarjev več sredstev, kot smo to predvidevali v letošnji republiški bilanci. 

Nominalna vrednost sredstev za izobraževanje se je torej več kot podvojila 
oziroma v odnosu na leto 1968 skoraj potrojila. Žal moramo pri tej ugotovitvi 
pristaviti, da so bili ti napori zaradi znanih inflacijskih gibanj bistveno zmanj- 
šani in razvrednoteni. Ce pripišemo inflacijskim procesom letno poprečno 
zmanjšanje realne vrednost za 13 do 15%», kar je sorazmerno visoko, pa nam 
še vedno ostane okrog 60°/o realni porast sredstev za izobraževanje. 

V času izvajanja sanacijskega programa je bila dana tudi pobuda za gradnjo 
novega osnovnošolskega prostora pod geslom »za 100-letnico 100 šol«. Akcija 
je dobila zelo široko podporo pri občanih, občinskih skupščinah in delovnih 
skupnostih. Po nepopolnih podatkih, ki smo jih zbrali letos v jeseni, je večina 
občinskih skupščin že sprejela srednje ali dolgoročne programe izgradnje 
osnovnošolskega prostora. Iz teh podatkov zvemo, da imajo v načrtu zgraditi 
131 novih osnovnih šolskih zgradb, 23 telovadnic pri že obstoječih šolskih 
zgradbah, 217 zgradb pa nameravajo prenoviti ali dograditi. Na osnovi sprejetih 
sklepov o samoprispevkih predvidevajo v prihodnjih 5 letih zbrati 164 milijonov 
dinarjev. Občinske skupščine so se obvezale iz svojih sredstev prispevati 
193 milijonov dinarjev, delovne organizacije pa bodo posebej prispevale 83 mili- 
jonov dinarjev. Nadalje nam povedo zbrani podatki, da v občinah pričakujejo, 
da bodo banke odobrile 190 milijonov dinarjev dolgoročnih kreditov in da bo 
republika prispevala prek republiške izobraževalne skupnosti 170 milijonov di- 
narjev dolgoročnih kreditov. Temeljne izobraževalne skupnosti bodo investirale 
50 milijonov dinarjev. Druga že zagotovljena sredstva pa bi naj dala skupaj 55 
milijonov dinarjev. Skupno po teh podatkih občine predvidevajo zbrati v nasled- 
njih letih 905 milijonov dinarjev za akcijo »za 100-letnico 100 šol«. Vsota, kakršne 
zgodovina slovenskega šolstva ne pozna. Naj pri tem povem, da je izvršni svet 
že razpravljal o predlogu odloka, s katerim bo določena večletna obveznost 
republike v tej akciji, in sklenil, da bo to obveznost obravnaval in predložil 
skupščini v odločitev skupaj z gradivom srednjeročnega načrta razvoja Socia- 
listične republike Slovenije v letih 1971/75. To bo v prvih mesecih leta 1971. 
V tem času smo za izgradnjo visokošolskih ustanov in študentskih domov iz 
republiških sredstev že prispevali 44 milijonov dinarjev. 

Menim, da navedem podatki opravičujejo trditev, da je leta 1968 zastav- 
ljeni triletni sanacijski program v globalu uspešno izvršen in da pomeni nje*- 
gova izvršitev enega od svetlih obdobij v zgodovini slovenskega šolstva. In prav 
ob tej ugotovitvi se zdi, da trenutno ni najbolj modro dlakocepiti o posameznih 
procentih v bistvu malenkostnih neskladij. Trezno velja upoštevati celotno da- 
našnjo družbeno situacijo in po njej pogojeno vzdušje. Pri tem pa kaže tudi 
povedati, da smo s sanacijskim programom nadomestili ali popravili samo del 
zaostanka, del nesorazmerij, ki so nastala v slovenskem šolstvu v zadnjih 5 do 
10 letih. V naslednjem obdobju bomo morali skladno z našimi možnostmi in 
podprti z večinskim spoznanjem o vlogi in pomenu izobraževanja za naš 
nadaljnji gospodarski in splošni družbeni razvoj postopoma odpravljati pre- 
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ostali zaostanek in hkrati graditi izobraževalni sistem jutrišnjega dne stremeč 
pri tem predvsem za uveljavljanje kvalitete in uspešnosti. Naloga prav gotovo 
ne bo lahka in razprave o šolstvu bodo še lep čas pomembna preokupacija 
poslancev tega doma, odbornikov občinskih skupščin, članov samoupravnih 
skupnosti, gospodarstva kot celote in drugih družbenih dejavnosti na vseh 
ravneh naše samoupravne družbene skupnosti. 

Drugo in tretje vprašanje: Koliko občin in katere so uspele realizirati v 
letu 1970 po družbenem dogovoru 28% povečanje sredstev za vzgojo in izobra- 
ževanje? Ali so znani podatki o tem, v katerih občinah so prosvetni delavci 
dosegli, presegli oziroma bili izpod po družbenem dogovoru sprejetih poprečij? 
Se je razlika med osebnimi dohodki v šolstvu in osebnimi dohodki v drugih 
dejavnostih v letu 1970 zmanjšala, ostala enaka ali povečala? 

Odgovor: Dokler ne bodo na razpolago zaključni računi temeljnih izobraže- 
valnih skupnosti, ni mogoče v celoti odgovoriti na vprašanje poslanca; zato 
lahko posredujem le podatke za planirana sredstva. Od 60 občin so po spre- 
jetem dogovoru povišale sredstva za vzgojo in izobraževanje vse nedopolnje- 
vane občine, v 33 dopolnjevanih občinah pa je bilo doseženo poprečno povišanje 
sredstev za 23%. Ni nam znano, da bi bil sprejet družbeni dogovor o 28% 
povečanju sredstev za vzgojo in izobraževanje. Doslej ni še nobena temeljna 
izobraževalna skupnost sporočila, da na sve jem območju ne bi mogla zagotoviti 
po družbenem dogovoru sprejetih poprečij. 

Iz odgovora na prvo vprašanje je razvidno, da so poprečni osebni dohodki 
v letu 1970 dosegli in celo presegli predvideno višino. V izhodiščni oceni gibanj 
osebnega dohodka v letu 1970 smo ocenili njihovo poprečno rast za 13 % in to 
porabili tudi za naše izračune; kasnejša popolnejša analiza pa kaže 15'% dvig. 

Četrto in peto vprašanje: Ali bo in kako bo uresničeno načelo sanacije o 
uskladitvi osebnih dohodkov na področju vzgoje in izobraževanja z drugimi 
dejavnostmi oziroma njegovo enoletno zaostajanje za gospodarstvom v letu 
1971 in naprej? Se bo področje vzgoje in izobraževanja spričo ekonomskega 
položaja ter stabilizacijskih ukrepov zopet moralo sprijazniti z nadaljnjim za- 
ostajanjem in, kot že tolikokrat doslej, potrpeti in vse razumeti? 

Odgovor: Poslanec se v svojem vprašanju opira oziroma dela primerjave s 
podatki prvega in drugega kataloga Zveze sindikatov. Že nekajkrat smo ugoto- 
vili, da pri izdelavi republiške bilance sredstev nismo mogli upoštevati podatkov 
iz omenjenih katalogov. Zato tovrstnih primerjav ne moremo uporabljati. 

V zadnjem predlogu izvršnega sveta naj bi se v letu 1971 sredstva republi- 
ške izobraževalne skupnosti v odnosu na potrošnjo v letu 1970 povečalo za 
21 %, kar pomeni za 10,2'% več, kot je to določeno po limitu zvezne skupščine. 
Izvršni svet je s tem svojim predlogom izrazil svoj poseben odnos do izobraže- 
vanja, čeprav zaradi nastale situacije to ni tisto, kar smo želeli. Kolikor bo 
skupščina ta predlog sprejela, bo morala republiška izobraževalna skupnost 
v tako danih okvirih razporediti sredstva, upoštevajoč pri tem vse elemente 
današnjega trenutka. 

Sredstva republiške izobraževalne skupnosti pomenijo le nekaj nad 50% 
vseh sredstev, s katerimi v republiki financiramo vzgojo in izobraževanje. Ostali 
del ali skoraj celo drugo polovico bodo morale zagotoviti občinske skupš~cine 
in deloma tudi delovne organizacije. Ob že omenjenem zveznem limitu, ki 
dovoljuje družbeno-politični skupnosti, torej tudi občinam, v letu 1971 globalni 
porast vseh sredstev potrošnje samo za 10,8 %, občinskim skupščinam ta na- 
loga prav gotovo ne bo lahka. V občini se bodo lahko še bolj neposredno srečali 
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vsi različni interesi, vsi interesenti, tam se bodo v vsej ostrini konfrontirala 
stališča, problemi in argumenti in prav tu je nevarnost, da pri napenjanju 
loka s strani izobraževanja povzročijo njegov zlom; to pa bi imelo nezaželene 
in neprijetne posledice. Bodimo optimisti, da bodo občine, podobno kot v pre- 
teklih dveh letih, tudi v letu 1971 naredile vse, kar bo v njihovi moči. 

Šesto vprašanje: Kako si torej zamišljamo stabilizacijo in, če bi sanacija 
uspela, vsaj ohranitev doseženega, v nasprotnem pa nadaljnji razvoj celotnega 
področja vzgoje in izobraževanja s posebnim oziroma na splošni materialni 
položaj in osebne dohodke prosvetnih delavcev? 

Odgovor: Osnovni smoter in cilj stabilizacije je ustaviti sedanja močna 
inflacijska gibanja, preprečiti stagnacijo proizvodnje in ustvariti pogoje za njeno 
nadaljnjo zdravo rast, spraviti celotno potrošnjo v take okvire, da bodo v 
bodoče trosili samo toliko, kolikor ustvarijo. V tako bistveno spremenjeni 
situaciji bo moralo najti svoje ustrezno mesto tudi izobraževanje. 

Predsedujoča Aleksandra Kornhauser: Želi poslanec zastaviti 
dopolnilno vprašanje? (Ne.) 

Poslanec Jože Dolar je na prejšnji seji zastavil več vprašanj v zvezi z 
uresničevanjem zakona o poklicnem izobraževanju in urejanju učnih razmerij. 
Na ta vprašanja bo po sporočilu izvršnega sveta odgovoril tovariš Dušan 
Kompare, pomočnik republiškega sekretarja za prosveto in kulturo. 

Dušan Kompare: Tovarišica predsedujoča, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Poslanec Jože Dolar je postavil niz vprašanj, ki se tičejo strokovnega 
izobraževanja, zlasti v zvezi z uresničevanjem zakona o poklicnem izobraže- 
vanju in urejanju učnih razmerij, pa tudi zakona o srednjem šolstvu. Dovolite 
mi, da vprašanj zaradi njihove obsežnosti ne ponavljam, zlasti še, ker so v 
gradivu, ki ste ga dobili za sejo zbora. Odgovori so naslednji: 

K 1. točki: Izobraževanje po 2. členu zakona o poklicnem izobraževanju in 
o urejanju učnih razmerij je treba razumeti kot izobraževanje, določeno s 
prvim odstavkom 1. člena ter s členi od 2 do 24 tega zakona. Poglavitne zna- 
čilnosti izobraževanja po tem zakonu so tele: izobraževanje je omejeno le na 
poklice, za katere je v nomenklaturi poklicev določeno, da se izobražujejo po 
zakonu o poklicnem izobraževanju in o urejanju učnih razmerij. Kot sprejemni 
pogoj se z zakonom določa izpolnjena osnovnošolska obveznost ter zdravstvena 
sposobnost za opravljanje poklica, za katerega se učenec izobražuje. Predizo- 
brazba z zakonom ni določena; za določanje predizobrazbe se z zakonom po- 
oblašča organ, ki je pristojen za dolgočanje predmetnikov in učnih načrtov za 
osnovne in srednje šole. Za to izobraževanje torej ne velja zahteva, da morajo 
učenci ob vpisu imeti predizobrazbo končane osnovne šole. Tudi trajanje 
izobraževanja z zakonom ni določeno; trajanje izobraževanja se bo za vsak 
poklic posebej določilo z izobraževalnim programom. Dopušča se torej možnost, 
da bo za posamezne poklice izobraževanje krajše kot dve leti. 

Glede drugih zahtev, ki določajo fiziognomijo izobraževanja, kot so usta- 
navljanje šol in njihov pravni položaj, organizacija vzgojno-izobraževalnega 
procesa, pedagoško svetovanje in nadzor itd., vsebuje zakon o poklicnem izo- 
braževanju in o urejanju učnih razmerij podobne določbe kot so zakon o 
srednjem šolstvu. Uzakonjene so le manjše razlike glede obremenitev učencev, 
glede izobrazbe učiteljev ter glede opravljanja izpitov. Izraz izobraževati se 
iz 27. člena zakona o poklicnem izobraževanju in o urejanju učnih razmerij 
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pomeni: a) izobraževati se za poklic, za katerega se z nomenklaturo določi, da 
se izobražuje po zakonu o poklicnem izobraževanju in o urejanju učnih raz- 
merij; b) izobraževati se za poklic, za katerega izobražujejo poklicne šole v 
skladu z zakonom o srednjem šolstvu. Člen 27 je namreč uvrščen v tisto po- 
glavje zakona o poklicnem izobraževanju in o urejanju učnih razmerij, ki se 
v skladu s prehodnimi določbami uporablja tudi za učence poklicnih šol; to je 
49. člen. 

Ker se v 27. členu izraz »izobraževati se« uporablja v zvezi z določbo, da 
sme skleniti učno pogodbo tisti, ki je dopolnil osnovnošolsko obveznost, je 
potrebno glede na pomen izraza »izobraževati se« še naslednje pojasnilo: Do- 
polnjena osnovnošolska obveznost je splošen pogoj, ki ga morajo izpolniti tako 
tisti, ki.se želijo izobraževati za poklice po zakonu o poklicnem izobraževanju 
in o urejanju učnih razmerij, kakor tudi tisti, ki se želijo izobraževati za po- 
klice po zakonu o srednjem šolstvu. Pojem dopolnjena osnovnošolska obveznost 
ne opredeljuje razreda osnovne šole, v kateri je učenec dopolnil to obveznost, 
oziroma zadnjega razreda osnovne šole, ki ga je učenec uspešno končal. Zato 
oba navedena zakona vsebujeta glede predizobrazbe, ki se zahteva za vpis, 
posebne določbe. Zakon o srednjem šolstvu določa, da se v prvi razred srednjih 
šol lahko vpiše, kdor je končal osnovno šolo; zakon o poklicnem izobraževanju 
in o urejanju učnih razmerij pa prepušča odločitev glede predizobrazbe organu, 
ki je pristojen za določanje učnega programa, 

K 2. točki: Uspešno izobraževanje v srednjih šolah, med katere štejemo 
tudi poklicne šole, zahteva predizobrazbo končane osnovne šole. Zato menimo, 
da je končana osnovna šola neobhoden pogoj za vpis v srednje šole, kot to 
določa drugi odstavek 27. člena zakona o srednjem šolstvu. Spričevalo o uspeš- 
no končani osnovni šoli je po veljavnih predpisih edino dokazilo, da si je učenec 
pridobil znanje in sposobnosti v skladu s smotri osnovne šole in s tem izobrazbo, 
ki zagotavlja uspešno nadaljevanje izobraževanja v srednjih šolah. 

K 3., 4., 5. in 6. točki: Vprašanja od tretje do šeste točke se nanašajo na 
tako imenovano priučevanje za poklice. V zvezi s tem ugotavljamo, da niti 
zakon o poklicnem izobraževanju in o urejanju učnih razmerij niti zakon o 
srednjem šolstvu ne uporabljata izraza »priučevati se za poklic«. V skladu s 
strokovnimi izrazi, ki jih ta zakona uporabljata, se tako učenci poklicnih šol 
kot tudi učenci šol po zakonu o poklicnem izobraževanju in o urejanju učnih 
razmerij izobražujejo za poklic. Izraz »priučevati se za poklic« po našem mne- 
nju pomeni usposobiti se za poklic ob delu in to mimo rednega izobraževalnega 
sistema. Priučevanje za poklic s sedaj veljavnimi predpisi ni urejeno, zato 
tudi nimamo nobenih pravnih norm, kako dolgo naj traja priučevanje za posa- 
mezne poklice. 

Ker se vprašanja, kot je razvidno iz dodatne obrazložitve, nanašajo tudi na 
predizobrazbo, ki jo zahteva zakon o srednjem šolstvu z vpisom v poklicnp 
šolo, pripominjamo še naslednje: 

Zakonska določba, da se v poklicno šolo lahko vpiše, kdor je končal 
osnovno šolo, na splošno ni povzročila težav. Težji problemi so nastajali le pri 
vpisu na rudarsko, metalurško in gradbeno poklicno šolo; za te in še za neka- 
tere druge poklice se namreč ne prijavi toliko učencev s končano osnovno šolo, 
kolikor bi jih gospodarske organizacije potrebovale. 

Po mnenju republiškega sekretariata za prosveto in kulturo bi si morali 
učenci z nedokončano osnovno šolo pridobiti z zakonom predpisan vpisni pogoj 
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s študijem na oddelkih osnovnih šol za odrasle oziroma v osnovnih šolah za 
odrasle. Problematika vpisa v poklicne šole bo pa seveda lažja takrat, ko se 
bo zmanjšal osip v osnovni šoli. Zato je treba prizadevanja za rešitev te pro- 
blematike usmeriti predvsem na področje osnovnega šolstva. 

Predsedujoča dr. Aleksandra Kornhauser: Želi poslanec posta- 
viti dopolnilno vprašanje? (Zeli.) Prosim. 

Jože Dolar: Z odgovorom se strinjam; edino nisem dobro razumel, 
ali 1. člen zakona o poklicnem izobraževanju smatra pod izobraževanje širših 
ali ožjih profilov. 

Predsedujoča dr. Aleksandra Kornhauser: Tovariš Kompare, 
lahko, prosim, odgovorite še na to? 

Dušan Kompare : Če mi dovolite, samo na kratko; zakon o poklic- 
nem izobraževanju in o urejanju učnih razmerij nikjer ne govori o ozkih in 
širokih poklicih, temveč samo pravi, da se po tem zakonu organizira izobraže- 
vanje za tiste poklice, za katere bo v nomenklaturi tako določeno. Moram pa 
reči, da smo v razpravah ob pripravi tega zakona seveda mislili pret-ežno na 
poklice ozkega profila; zato je tudi razumljivo, da bo mogoče organizirati to 
izobraževanje v krajšem času kot je to v poklicnih šolah. 

Predsedujoča dr. Aleksandra Kornhauser: Poslanec Dolar, ste 
zadovoljni z odgovorom? (Da.) 

Poslanec dr. Vlado Benko je zastavil pismeno vprašanje v zvezi z restitu- 
cijo arhivov s področja Spodnje Štajerske oziroma razdelitev arhivov glede na 
njihov izvor. Na njegovo vprašanje bo po sporočilu izvršnega sveta odgovoril 
dr. Ernest Petrič, član izvršnega sveta. 

Dr. Ernest Petrič: Tovariš poslanec dr. Vlado Benko je zastavil 
vprašanje v zvezi z restitucijo arhivov s področja Avstrije, predvsem Spodnje 
Štajerske. Točno je, kot uvodoma ugotavlja tovariš poslanec, da nasproti Jugo- 
slaviji niso izvršene vse določbe, ki jih nalaga Avstriji bilateralni sporazum z 
Jugoslavijo iz leta 1923, ki se nanaša na restitucijo arhivov. K temu je pri- 
pomniti, .da se temeljno določilo za obveznosti te vrste nahaja, v senžermenski 
pogodbi in da je Avstrija v letih okoli 1923 sklenila ustrezne bilateralne spo- 
razume z vsemi tako imenovanimi nasledstvenimi državami, ki so nastale ali 
bile razširjene po razpadu Avstro-Ogrske. Avstrija je obveznosti nasproti vsem 
ostalim državam izpolnila že pred drugo svetovno vojno, edino nasproti Jugo- 
slaviji ni bila pogodba iz leta 1923 izpolnjena v celoti. 

Leta 1958 je bilo vprašanje arhivskega sporazuma predmet razprav posebne 
medvladne jugoslovansko-avstrijske komisije; tedaj je bila veljavnost spora- 
zuma med obema državama iz leta 1923 ponovno potrjena in so bile dogovor- 
jene posebne modalitete glede pristopa k arhivom; določen je bil rok glede 
možnosti ponovne prijave, dogovorjen pa je bil tudi sestanek ekspertov obeh 
držav glede določitve gradiva, ki prihaja v poštev za izročitev. Končno so bile 
sprejete določbe glede razsodišča za sporne primere. Te sklepe mešane komisije 
sta odobrili vladi obeh držav. 
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Leta 1961 se je sestala prej omenjena mešana komisija ekspertov; tedaj se 
je z avtrijske strani začelo zastopati stališče, da so jugoslovanske zahteve pre- 
tirane oziroma neutemeljene. 

Na postavljena tri konkretna vprašanja si dovoljujem dati naslednji od- 
govor: 

Prvo vprašanje: Kakšne zadržke navaja avstrijska stran glede na to, da 
stvar še ni realizirana? Ali gre samo za razloge tehničnega oziroma administra- 
tivnega značaja, ali pa pa za kaj drugega? 

Odgovor: Pri sedanjih diferenciacijah ne gre samo za razloge tehničnega 
oziroma administrativnega značaja. Avstrijska stran se brani izpolnjevati zlasti 
tiste določbe, ki se nanašajo na ozemlje bivše Štajerske, ki je pripadalo Jugo- 
slaviji. Navajali so se različni razlogi, med drugim tudi ta, da je deželni arhiv 
Štajerske last dežele Štajerske, pa tudi to, da so listine sestavljene večinoma v 
nemškem jeziku. Ti razlogi so neutemeljeni, ker so določbe senžermenske po- 
godbe kot tudi določbe bilateralnega sporazuma iz leta 1923 povsem jasne; 
Jugoslavija zahteva izročitev samo tistega gradiva, ki po provenienci izhaja z 
našega ozemlja in ki se izključno nanaša na ozemlje današnje Jugoslavije. 

Drugo vprašanje: Kakšno važnost prisojajo odgovorni organi pri nas temu 
vprašanju? 

Odgovor: Odgovorni organi pri nas, zlasti sekretariat za zunanje zadeve 
kot tudi izvršni svet Skupščine SR Slovenije, pripisujejo temu vprašanju ustre- 
zen pomen, ker gre za arhivsko gradivo, ki je pomembno ne samo za Sociali- 
stično republiko Slovenijo, temveč tudi za druge jugoslovanske republike. Vpra- 
šanje pa je tudi načelnega pomena, ker gre za izpolnjevanje pogodb senžer- 
menske mirovne pogodbe o likvidaciji bivše Avstro-Ogrske. Pri tem je upoštevati 
še to, da je Avstrija ustrezne obveznosti nasproti vsem drugim: Čehoslovaški, 
Poljski, Romuniji, Madžarski, Italiji izpolnila. 

Tretje vprašanje: Stiki med predstavniki Socialistične republike Slovenije 
in dežele Štajerske so dokaj pogosti. Ali je upravičena domneva, da je tudi 
restitucija arhivov eden od predmetov razprav? 

Odgovor: Vprašanje arhivov je bilo predmet mnogih razprav in razgovorov 
med Jugoslavijo in Avstrijo po letu 1961, tako na zvezni ravni kot tudi v 
razgovorih med predstavniki izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in dežele 
Štajerske. Avstrijska stran je večkrat nudila rešitev na ta način, da bi se 
Jugoslaviji izročilo fotokopije tega gradiva, ne pa gradivo samo. Vprašanje je 
zato ostalo odprto. 

Vsekakor lahko tovarišu poslancu zagotovim, da se bo to vprašanje po- 
novno pokrenilo; o tem je bil sprejet ustrezen sklep 26. 11. t. 1. v izvršnem 
svetu Slovenije, ko se je širše ocenilo stanje in perspektiva odnosov z republiko 
Avstrijo. Upam, da bo spričo dobrih odnosov, ki obstajajo med obema drža- 
vama, kot tudi med SR Slovenijo in Štajersko, mogoče doseči glede tega 
vprašanja zadovoljivo rešitev, ki bi ustrezala določbam veljavnih sporazumov 
in bila dokaz obojestranske pripravljenosti, da se urede še neurejena vprašanja 
med državama. Gre vsekakor za vprašanje, čigar rešitev je jasna in možna; 
ob iskreni volji po vsestranskem sodelovanju pot do realizacije določil pogodbe 
iz leta 1923 ne bi smela biti po naši oceni ne dolga, ne težka. 

Predsedujoča dr. Aleksandra Kornhauser: 2eli poslanec zasta- 
viti dopolnilno vprašanje? (Ne želi.) 
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Poslanec Janez Svajncer je zastavil pismeno vprašanje v zvezi z večjezič- 
nostjo v jugoslovanski ljudski armadi. Izvršni svet je sporočil, da bo na 
poslančevo vprašanje odgovoril na prihodnji seji zbora. 

Želi morda kdo od poslancev ustno zastaviti kako poslansko vprašanje? 
Prosim, poslanec dr. Demetrij Brodar. 

Dr. Demetrij Brodar: Tovarišice in tovariši poslanci! Zvezni skup- 
ščini je predložen predlog zakona, s katerim bo ukinjen zvezni sklad in ustrezni 
zvezni zakon, s katerim so se zbirala sredstva za znanost. V bodoče bo finan- 
ciranje znanosti prepuščeno republiškemu skladu, sredstva pa bo treba zbrati 
z ustreznim republiškim predpisom. Pozdravljam spremembo, saj bo prav go- 
tovo republiki lažje sistematično planirati znanstveno delo in ga smotrno fi- 
nancirati. To ne pomeni zapiranja v svoje meje, saj bodo pri širših raziskovalnih 
nalogah resnični interesi omogočili uspešno sodelovanje na podlagi republiških 
dogovorov. Poleg makroprojektov so še nekatere dosedanje teme zveznega 
značaja. Tako obstajajo pri akademijah znanosti posebni odbori, ki so organi- 
zirali raziskovalno delo za celotno Jugoslavijo; na primer: slovenska akademija 
znanosti in umetnosti ima štiri take odbore. Dela ni mogoče začasno prekiniti, 
ker so iz dosedanjih zveznih sredstev nastavljeni tudi nekateri sodelavci. Pro- 
blem je tembolj aktualen, ker naloge še trajajo, nekatere pogodbe pa so bile 
občasne in bi jih bilo treba z začetkom leta 1971 obnoviti. 

Nedvomno je, da bodo pričakovane spremembe povzročile določeno pre- 
strukturiranje raziskovalnega dela. Po splošnem mnenju pa je kljub organi- 
zacijskim spremembam treba zagotoviti kontinuiteto raziskovalnega dela. Novi 
sistem, od katerega mnogo pričakujejno, zdaj zelo hitro prihaja, ni pa jasno, 
koliko bo v prihodnjem letu sredstev in kakšen bo prihodnji režim, ki naj 
pripelje do pravilnega delovanja novega sistema. Zato sprašujem: 

Kakšen bo odstotek narodnega dohodka v letu 1971, namenjen v SR Slo- 
veniji za znanost, če upoštevamo sredstva, ki se zbirajo po sedanjem republi» 
škem zakonu in sredstva, ki bodo na novo zbrana? Koliko bo teh sredstev in 
koliki del teh sredstev bo odpadel na pokritje že sprejetih obveznosti zveznega 
sklada? Koliko bo približno sredstev, ki jih dajejo podjetja in drugi" za raz- 
iskovalno delo? 

Ali je že ugotovljeno, kako bo ohranjena kontinuiteta delovanja razisko- 
valnih institucij, ki so do sedaj prejemale sredstva tudi iz zveznega sklada? 

Kako je že zagotovljeno nemoteno sodelovanje med republikami za iz- 
vršitev že sprejetih nalog? 

Predsedujoča dr. Aleksandra Kornhauser: Na to vprašanje bo 
takoj odgovoril član izvršnega sveta dr. Ernest Petrič. 

Dr. Ernest Petrič: Tovarišica predsedujoča, ker je vprašanj cela 
vrsta, ne bi odgovarjal decidirano na vsako posamezno vprašanje; nanje od- 
govarjam predvsem zato, ker odgovor po 14 dneh ali pa po treh tednih ne bo 
več aktualen. Mislim, da lahko rečem, da bodo vse stare obveznosti zveznega 
fonda prevzete po republikah, saj je koncepcija zakona, kakršen je predložen 
zvezni skupščini, taka, da bodo v pogodbah določene obveznosti realizirane. 
Menim, da tu problema ne more biti, ker gre za dogovarjanje, za modalitete, 
kako bomo v Sloveniji tiste obveznosti, ki jih bomo po teritorialnem načelu 
prevzeli od zveznega fonda, vzeli na naša pleča in jih realizirali. 
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Glede tega, kakšna bodo sredstva za znanost v prihodnjem letu v odstotku 
od narodnega dohodka v Sloveniji, bi tovarišu poslancu ta hip težko odgovoril. 
Povsem odprto je vprašanje, koliko bodo narasla tista sredstva, ki jih v Slo- 
veniji dajejo neposredni interesenti, to je predvsem gospodarstvo. 

Sredstva, ki jih bo dala republika za raziskovalno delo, bodo, lahko rečem, 
po prvih zasnovah proračuna, kakršen je, naraščala, kot to določa zakon o 
stalnih sredstvih republike za financiranje raziskovalnega dela. Izvršni svet 
predlaga dosledno realizacijo tega zakona tudi v prihodnjem letu, kar je za 
raziskovalno delo izredno ugodno. Predlog sredstev, ki gredo direktno iz pro- 
računa za SAZU, bo tudi v nekaj dneh pred vami, tako da bo tovariš poslanec 
lahko konkretno videl, koliko sredstev izvršni svet opredeljuje za SAZU. 

Sredstva, ki bi se prenesla iz federacije na republiko, se bodo v glavnem 
formirala takole. Federacija se bo, kot je poslancu znano, odpovedala 0,4% 
prispevka od osebnega dohodka; republike bodo imele možnost dati teh 0,4% 
od prispevka osebnega dohodka za znanost. Mi bomo takoj, ko bo federacija 
ta svoj zakon sprejela, predlagali naši skupščini ustrezno spremembo našega 
republiškega zakona o stalnih sredstvih za financiranje raziskovalnega dela. 
Ali se bo naša republiška skupščina opredelila za to, da zajame v celoti teh 
od federacije odstopljenih 0,4%, ali nekaj manj ali nekaj več, to je njena 
presoja; osebno upam, da bo izvršni svet predlagal zajetje vseh 0,4%, kolikor 
se je dosedaj odvajalo v zvezni fond. To pa praktično pomeni relativno pre- 
cejšnja sredstva. Tudi to si poslanec lahko izračuna, če vzame kot izhodišče to, 
kar je federacija doslej zajemala. To je približno 30 milijard starih dinarjev, 
od česar je na Slovenijo odpadlo približno 15% teh sredstev. 

Kar zadeva kontinuiteto opravljanja nalog, menim, da bo to pred nami 
vsemi resna naloga. V okviru te kontinuitete bo še posebno aktualno vprašanje, 
kako realizirati vsaj nekatere od makroprojektov, kar z drugimi besedami 
pomeni velik napor za usklajevanje stališč med posameznimi republikami. 
Torej, treba bo storiti energične napore, da bo sodelovanje in združevanje sred- 
stev, kar smo imeli ves čas pred očmi, ko smo govorili o ukinitvi zveznega 
fonda, prišlo do realizacije. To bo verjetno v prvi fazi nekoliko naporno, ne 
sme nas pa plašiti, da še naprej vztrajamo na principialni rešitvi, za katero 
smo se opredelili in ki jo je, če sem prav razumel, potrdil tudi tovariš poslanec. 

Predsedujoča dr. Aleksandra Kornhauser: Tovariš dr. Brodar, 
ste zadovoljni z odgovorom; želite postaviti dodatno vprašanje? (Ne. Prosim 
le za pismeni odgovor.) 

Dalje je prosil za besedo poslanec Vinko Habjan. 

Vinko Habjan: Spoštovano predsedstvo, tovariši poslanci! Nimam 
nekega posebnega vprašanja; prosim le, če lahko odgovor, ki ga je dobil po- 
slanec Hasl na svoje vprašanje, dobimo v celoti vsi poslanci, ki zastopamo 
izobraževalne skupnosti in ki smo dnevno soočeni s temi vprašanji. 

Predsedujoča dr. Aleksandra Kornhauser: Za to bo gotovo 
poskrbljeno. Kot tretji se je prijavil za poslansko vprašanje poslanec Hasl. 
Prosim! 

Miran Hasl: Tovarišice in tovariši poslanci; moje vprašanje morda 
ne bo spadalo v okvir poslanskih vprašanj, vendar naj le vprašam: 
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2. decembra je republiška izobraževalna skupnost imela svojo skupščino; 
tam smo izvedeli, da na sestanku posebne komisije enotnega zbora delovnih 
skupnosti naše skupščine ni sodeloval niti en član našega zbora. Kljub temu, 
da se zavedam, da bi predimenzioniral pomembnost dela te komisije, bi me 
kljub vsemu le zanimalo, kako je do tega prišlo; ali je bil to kratek stik, ali 
je do tega prišlo popolnoma slučajno? 

Nadalje sprašujem, ali ne bi kazalo pri imenovanju takšnih komisij ime- 
novati tudi namestnike članov oziroma predsednika? Tako bi le zagotovili so- 
delovanje poslancev našega zbora. 

Predsedujoča Aleksandra Korhauser: Na vprašanje poslanca 
Hasla lahko neposredno odgovorim. 

Člani komisije enotnega zbora smo tovariš Kuhar, tovariš Šinigoj in jaz. 
Na dan, ko je zasedala komisija, je bila razporeditev takale: tovariš Kuhar 
je bil v Afriki, tovariš Šinigoj je imel posvet v Novi Gorici, jaz pa sem para- 
lelno vodila sejo komisije za proučitev visokošolskih statutov, ki ji predse- 
dujem. Ker je bila ta seja sklicana pred sejo komisije enotnega zbora in ker 
je bilo nanjo vabljenih 70 ljudi, je ni bilo mogoče odpovedati. 

Skupina poslancev našega zbora pa se je sestala dan prej in je dala komisiji 
enotnega zbora pismeno mnenje in stališče k predlogu ekonomske politike za 
leto 1971. Zato domnevam, da je tovariš dr. Bračič obsodil, če smem tako reči, 
neudeležbo ne iz nekorektnosti, ampak iz neinformiranosti, kajti komisija je 
imela pred seboj pismena stališča in material, ki ga je prosvetno-kulturni zbor 
oziroma njegovo predsedstvo pravočasno posredovalo. Se tovariš Hasl in ostali 
zadovoljujejo z odgovorom? 

Miran Hasl: To bom posredoval na sestanku republiške izobraževalne 
skupnosti, da ne bodo člani te skupnosti imeli slabega mnenja o poslancih 
našega zbora. 

Predsedujoča Aleksandra Kornhauser: Mislim, da je predlog 
tovariša Hasla, da imajo člani komisije tudi svoje namestnike, zelo primeren 
in ga bo treba posredovati naprej. 

Dalje se je za poslansko vprašanje prijavila poslanka Novakova. Prosim! 

Mira Novak: Spoštovano predsedstvo, spoštovani tovariši poslanci in 
poslanke! Sonce zadreg okoli šolskih problemov stoji v zenitu. Predsednik 
Zveze mladine Slovenije Mitja Gorjup je v intervjuju z novinarjem Dnevnika 
dejal, da so naše šole slabe. Ob ta prilastek je dodal še marsikaj žolčnega, kar 
je z vso težo in bridkostjo padlo na mojo pedagoško dušo. 

Vprašujem, ali je možno, da takoj brez odlašanja pristopimo k delu, ki 
ga je danes v odgovoru na poslansko vprašanje poslanca Finžgarja orisal to- 
variš dr. Vladimir Bračič. V kolikem času lahko opravimo to delo v splošno 
zadovoljstvo vseh, da nas ne bo več sram pred mladino, ki vidi tudi tiste stvari, 
pred katerimi se mi marsikdaj zastiramo oči? 

Predsedujoča Aleksandra Kornhauser: Na citirano vprašanje 
poslanca Finžgarja je odgovarjal dr. Vladimir Bračič; ali lahko zdaj takoj 
odgovori tudi na to vprašanje? 
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Dr. Vladimir Bračič: O orisani problematiki bo v naslednjem ob- 
dobju veliko govora. Tako bo imel to problematiko na dnevnem redu komite 
izvršnega sveta za strokovno izobraževanje kadrov, hkrati pa bo o širši pro- 
blematiki izobraževanja govoril na enem od svojih prvih plenumov tudi 
centralni komite ZKS. Seveda se vključujejo v to delo tudi sekretariat, izobra- 
ževalna skupnost in ostali, tako da bo intenzivno steklo v prvih mesecih na- 
slednjega leta. 

Predsedujoča Aleksandra Kornhauser: Želi še kdo izmed po- 
slancev zastaviti vprašanje? Prosim, poslanec Jože Melanšek. 

Jože Melanšek: Tovarišica predsedujoča, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Na osnovi prvega poslanskega vprašanja poslanca Petra Finžgarja, 
katerega odgovor smo slišali danes, ter drugega in tretjega vprašanja Mirana 
Hasla prihajamo predvsem ob stabilizacijskih ukrepih in predvidevanjih za 
leto 1971 vse bolj do spoznanja, da je problem ekonomskih zmogljivosti občin 
in njihove gospodarske moči v Sloveniji vse bolj aktualen. To pa predvsem 
zaradi tega, ker Se kažejo raznolikosti in različne možnosti. Zadovoljevanje 
minimalnih potreb za šolstvo, zdravstvo, kulturo, pokojninsko zavarovanje, 
družbeni standard itd., vse to je pravzaprav razlog, zaradi katerega postavljam 
naslednja vprašanja: 

1. Ali je možno izdelati analizo ekonomske zmogljivosti in moči slovenskih 
občin, s tem da bi bila ta analiza na vpogled vsem poslancem Skupščine SR 
Slovenije? 

2. Ali je. možno, da bi se splošna nacionalna potreba v vseh občinah pri- 
bližala kolikor toliko enakim kriterijem in izhodiščem za zadovoljevanje mini- 
malnih potreb v šolstvu, kulturi, zdravstvu in vsemu temu, kar sem navedel 
v prvi točki? 

Vprašanji postavljam zaradi tega, ker vse bolj prihajamo do spoznanja, 
da narodni dohodek pravzaprav ni edino merilo, na osnovi katerega bi lahko 
tretirali, da je gospodarska moč in zmogljivost občine dosežena. Vprašanje pa 
zastavljam tudi zaradi tega, da bi lahko v enotnem zboru delovnih skupnosti 
skupno zastopali enotna stališča za reševanje problemov v letu 1971. 

Predsedujoča dr. Aleksandra Kornhauser: Ali lahko poslancu 
Melanšku predstavnik izvršnega sveta že danes odgovori? (Ne, šele na prihodnji 
seji.) 

Zeli še kdo izmed poslancev postaviti kako poslansko vprašanje? (Ne želi.) 
Potem lahko to točko dnevnega reda zaključimo. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o kulturnih skupnostih. 

Predlog zakona je pripravila in predložila skupščini v obravnavo komisija 
republiškega in našega zbora za pripravo zakona o kulturnih skupnostih in o 
financiranju kulturnih dejavnosti. Zeli predstavnik te komisije še ustno ob- 
razložiti predlog zakona? (Da.) Prosim, besedo ima dr. Boris Kuhar, predsednik 
te komisije. 

Dr. Boris Kuhar: Tovarišica predsedujoča, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Spet je pred nami zakon o kulturnih skupnostih in zakon o sredstvih 
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za financiranje kulturnih skupnosti in kulturne dejavnosti; tokrat že kot 
predloga. 

Komisija, ki ji je bilo naloženo, naj ta predloga izdela, je upoštevala vsa 
naročila obeh zborov, našega in republiškega, ki sta letos 14. julija soglasno 
sprejela osnutka zakonov. Takrat nam je bilo naloženo, da upoštevamo pri- 
pombe iz razprav na obeh zborih in na zasedanju delegatov občin, pripombe 
skupščinske zakonodajno-pravne komisije ter mnenja iz javne razprave. Naša 
želja je bila, da izdelamo in vam predložimo tak predlog zakona, ki bo zago- 
tovil res pravo samoupravno integracijo vseh interesov na področju kulture. 
S tem zakonom smo želeli omogočiti življenje kulturni skupnosti, temu samo- 
upravnemu organizmu, v katerem naj bi enakopravno odločali in sodelovali 
kulturni delavci, delovne organizacije in društva s področja kulture ter občani 
in organizacije, ki so in bi morali biti zainteresirani za kulturne dobrine, in 
družbeno-politične skupnosti. 

Nadalje smo želeli z obema zakonskima predlogoma, predvsem z drugim, 
to je z zakonom o financiranju, zagotoviti stabilnost družbenih sredstev za 
kulturne dejavnosti ter njihovo trajno poviševanje, ki naj bi bilo odvisno od 
splošnega družbenega razvoja. S tem naj bi bili zagotovljeni tudi materialni 
pogoji za začetek sanacije v kulturi, za njen skladni nadaljnji razvoj. Koliko 
smo v tem uspeli, to boste presodili, tovariši poslanci, danes tu sami. 

Naša komisija je delala prek delovne skupine, katere člani so bili posa- 
mezni člani komisije; sama pa je imela kot celota 10 sej. Lahko rečem, da smo 
oba predloga zakonov izpopolnjevali s konkretnimi predlogi in mnenji iz javne 
razprave, s predlogi posameznih institucij, ki so dajale svoje pripombe, pred- 
vsem še ob koncu, skoraj vse dotlej, dokler nismo zakonska predloga dali v 
skupščinski postopek. Sproti smo vse pripombe in mnenja vrednotili in jih 
vključevali v zakonski predlog. Tako je nastajala varianta za varianto; lahko 
rečem, da je to eden izmed naših redkih zakonov, ki ga je dobesedno pisala 
javna razprava. Več kot 3000 ljudi je na več kot 100 sestankih sodelovalo v 
javni razpravi, ki jo je organizirala Socialistična zveza, pa tudi sindikati, 
zveza kulturno-prosvetnih organizacij in tudi naša komisija. 

Zakonski predlog je tudi rezultat pripomb in mnenj številnih kulturnih 
institucij in posameznikov, ki so komisiji posredovali svoje pripombe, pismeno 
ali ustno. Na razpolago nam je bila tudi posebna analiza javne razprave, ki jo 
je pripravil glavni organizator te razprave, Socialistična zveza. Ce bi hotel 
v nekaj stavkih analizirati to razpravo, kako se odraža v zakonu, moram reči, 
da je večina stališč in pripomb javne razprave vsebovanih na ta ali drug 
način, v tem ali drugem členu zakonskega predloga. Kakšna stvar pa, jasno, 
tudi ni bila zapisana tako, kot je to zahtevala javna razprava; na primer za- 
hteva, da bi predpisali občinam stopnjo prispevka oziroma višino sredstev, ki 
jih mora nameniti za kulturo, nadalje obvezno združevanje občin v regionalne 
kulturne skupnosti, obveznost glede investicij itd. Vse to bi bile določbe, ki 
močno presegajo v samoupravo občin in s katerimi bi prišli navzkriž tudi z 
našo ustavo. 

Dosledno smo skušali govoriti o kulturni dejavnosti, za kar v smislu tega 
zakonskega predloga štejejo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varstva 
kulturnih vrednot od književnosti do založništva ter radia in televizije. Širok 
je spekter vseh teh dejavnosti, ki jih kot samostojni družbeni dejavniki, po- 
klicno ali ljubiteljsko, opravljajo posamezni ustvarjalci, delovne organizacije, 
društva ali skupine. Zaradi tega komisija tudi ni mogla sprejeti mnenj posa- 
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meznih kulturnih institucij, ki so zahtevale, da bi v zakonskem predlogu go- 
vorili tudi o posameznih večjih kulturnih institucijah, ki naj bi jih v zakonu 
neposredno podredili kulturni skupnosti Slovenije in jim tudi neposredno za- 
gotovili republiško financiranje. Takega predloga komisija ni sprejela. 

Komisija se tudi ni mogla spuščati v probleme glede ustanoviteljstva 
osrednjih kulturnih institucij, saj je bila imenovana za pripravo zakona, usta- 
noviteljstvo pa urejajo drugi zakoni in dogovori. Jasno pa je, da je bil ves 
čas pri delu komisije prisoten pereč problem mesta Ljubljane in kulturnih 
institucij, ki tu delujejo. Toda to je problem, ki ga bo moral prav gotovo bolj 
aktivno kot doslej reševati sedanji ustanovitelj teh institucij, to je republika 
in samo mesto Ljubljana, seveda v sodelovanju s prizadetimi kulturnimi in- 
stitucijami. 

Ob tem je ostala v zakonu tudi nerešena zahteva iz javne razprave, da bi 
morali že v predlogu zakona jasno povedati, katere kulturne dejavnosti so 
nosilci nacionalnega pomena in bodo zato deležne posebne pozornosti republike. 
V komisiji je prevladalo prepričanje, da takšni nosilci niso in ne morejo biti 
določljivi za vse večne čase, ampak da se tako opredeljene dejavnosti in njihovi 
nosilci menjajo, se pojavljajo in izginjajo, in da je odločanje o tem predvsem 
naloga in pravica bodoče kulturne skupnosti, saj je to vprašanje tudi del nacio- 
nalnega kulturnega programa in družbenega dogovora. Problem nacionalne 
pomembnosti pa prav gotovo še ni razčiščen med nami. Javna razprava ga je 
tako kot številne druge nerešene probleme naše kulture načela, toda za njegovo 
razreševanje se bodo morale angažirati bodoče kulturne skupnosti. Te so za 
to najbolj poklicane in tudi edine kvalificirane, da to avtoritativno razrešijo. 

Marsikaj, kar je zahtevala javna razprava, da bi morali zapisati v zakonski 
predlog, bo prišlo v statut kulturne skupnosti. Zato predlog navaja samo 
zadeve, ki jih statut mora urediti. Tako določila v zakonu o nalogah kulturnih 
skupnosti ne naštevajo podrobno in dokončno vseh vprašanj, ki jih bodo morale 
le-te obravnavati. Naloge v zakonskem predlogu so oblikovane dovolj široko, 
da zaobsežejo celotno problematiko kulturnega dogajanja. 

Kulturna skupnost Slovenije še posebej opravlja nekatere naloge; med nje 
predlog zakona na novo uvršča skrb za oblikovanje in uresničevanje nacional- 
nega kulturnega programa. Posebej je poudarjena tudi obveznost kulturne 
skupnosti Slovenije glede vrhunskih umetniških in kulturnih dosežkov in akcij, 
ki so še posebno pomembne za uveljavljanje slovenske nacionalne kulture. 
Izredno pomembna naloga kulturne skupnosti Slovenije je nedvomno tudi ta, 
da bo povezovala in usklajevala delo temeljnih kulturnih skupnosti. 

Vsa razprava o obeh zakonih je tudi odločno podprla zahtevo, da moramo 
hkrati z zakonom o kulturnih skupnostih sprejeti tudi zakon o sredstvih za 
financiranje kulturnih skupnosti in kulturne dejavnosti, torej, da mora zakon 
urediti tudi vprašanje materialne osnove kulture. Drugi zakonski predlog za- 
gotavlja tako za temeljne kulturne skupnosti kot za delo kulturne skupnosti 
Slovenije materialno osnovo. Za financiranje programa kulturne dejavnosti 
temeljnih kulturnih skupnosti prepušča Socialistična republika Slovenija ves 
republiški dohodek od avtorskih pravic in stopnjo 0,5 "/o republiškega davka od 
prometa blaga na drobno. Ta sredstva pa se prepustijo temeljni kulturni skup- 
nosti le, če občina na ustrezen način zagotovi svojo udeležbo pri trajnem zago- 
tavljanju trdne materialne podlage za delo kulturne skupnosti. Pri tem višina 
teh sredstev v letu 1971 ne more biti manjša od sredstev za kulturo v letu 1970, 
povečanih za stopnjo zvišanja proračunskih dohodkov občine. 
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Za delo kulturne skupnosti Slovenije rezervira SR Slovenija stalna sred- 
stva iz svojega proračuna in jih tej dodeli na podlagi družbenega dogovora. 
Za leto .1971 prispeva Slovenija kulturni skupnosti Slovenije 0,084 ®/o od druž- 
benega proizvoda. Tega pa bi v obdobju do leta 1975 vsako leto zviševali tako, 
da bi pomnožili s faktorjem 1,02. In to zaradi izvedbe materialne sanacije 
kulture v Sloveniji. 

Republika tako odstopa temeljnim kulturnim skupnostim 21 milijonov 294 
tisoč dinarjev. Ce pregledamo te številke po posameznih občinah, vidimo v teh 
zneskih, da posamezne temeljne kulturne skupnosti dobe dober začetni kapital. 
Predvsem je ta napredek opazen v večjih gospodarskih središčih, kjer se zbere 
več prometnega davka. Toda tu so tudi bili vsa leta prisotni pereči problemi 
financiranja večjih kulturnih institucij pomembnejših kulturnih dejavnosti, ki 
delujejo na širše območje. Sedaj bodo dobili ti kraji, ta središča regij toliko 
dodatnih sredstev, da bodo lahko začeli sanirati svoje dolgoletne finančne pro- 
bleme v svojih kulturnih institucijah. Tudi v manjših, predvsem gospodarsko 
manj razvitih občinah, kjer so tudi naša kulturno najmanj razvita področja, bodo 
pomenila ta sredstva možnosti, da bodo kulturne skupnosti tudi na teh pod- 
ročjih začele izpolnjevati naloge tega zakona. To pa bo hkrati prvi korak, da 
bomo tudi v teh krajih začeli odpravljati veliko kulturno zaostalost. 

Kar zadeva posredovalno vlogo kulturne "skupnosti Slovenije, bo ta za 
prihodnje leto znatno zmanjšana s tem, ko republika velik del sredstev, ki jih 
je namenila za kulturo, decentralizira na vse občine. S tem pa ne želim reči, 
da se je republika otresla vseh skrbi za našo kulturo; nasprotno, kulturni 
skupnosti Slovenije nalaga zakon številne naloge na kulturnem področju, za 
katere je zaradi skladnosti družbenega razvoja in celovitosti slovenskega kul- 
turnega prostora zainteresirana vsa naša nacionalna skupnost. 

Sredstva, ki jih pridobijo kulturne skupnosti z novim zakonom, so za 
kulturno področje, kjer smo, kot nam je znano, navajeni delati z minimalnimi 
sredstvi, precejšnja; lahko rečemo, da je teh sredstev toliko, da bomo lahko 
z dobrim gospodarjenjem začeli postopoma sanirati našo kulturo. Vsa naša 
javnost, vsi, ki so na tak ali drugačen način že doslej razpravljali o zakonskih 
predlogih, so dali temu predlogu vso podporo. Dobili smo jo v večjih kulturnih 
središčih pa tudi v manjših občinah. Dobili smo jo na zasedanju delegatov 
občin, dal nam jo je izvršni svet. Pred dnevi pa je vso podporo zakonu dala 
tudi Socialistična zveza, ko je na seji svoje sekcije za probleme samoupravljanja 
v kulturi pri republiški konferenci v celoti podprla oba zakonska predloga. 

Tovarišice poslanke, tovariši poslanci! Prepričan sem, da danes sprejemamo 
v našem zboru za našo kulturo zgodovinsko odločitev. Naša kultura se prvič 
organizira v svojevrstno samoupravno skupnost kulturnih delavcev in vseh, 
ki delajo na področju kulture, vseh, ki so zainteresirani za kulturo in ki bi 
morali biti zainteresirani za kulturo. Ta zakon bi moral pomeniti prelomnico 
v odnosu naše družbe do kulture in tudi obratno prelomnico v odnosu kulturnih 
delavcev in kulturnih ustanov do ostale družbe. Torej kultura se organizira 
in ta zakon daje za to vse možnosti. 

Zakon sam je prav gotovo pustil odprta mnoga nerešena in pereča vpra- 
šanja naše kulture. Toda zakon daje pogoje za njihovo razreševanje. Moramo 
se zavedati, da četudi bi bil zakon še tako idealno zapisan, bi še vedno ostal 
samo lepo zapisana deklaracija, če se vsi kulturni delavci, vsi ostali zaintere- 
sirani za kulturo aktivno ne vključimo in storimo vse, da naše kulturne skup- 
nosti zaživijo. Začeto akcijo, to dobro klimo za kulturo, ki smo jo ustvarili 
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v javni razpravi o zakonu, moramo nadaljevati v široki in dolgotrajni kulturni 
akciji, katere nosilci bodo prav gotovo v prvi vrsti novoustanovljene kulturne 
skupnosti. 

Prepričan sem, da je v kulturni skupnosti dana osnova, da začnemo reše- 
vati tudi vsa dosedaj nerešljiva vprašanja naše kulture. To bo prva samouprava 
na področju kulture, ki se bo lahko zares kvalificirano in organizirano borila 
za našo kulturo, saj doslej je kulturi krivo sodil večkrat in skoraj v glavnem po 
krivdi tudi pasivnosti samih kulturnih delavcev — vse preveč nekdo drugi ali 
pa celo nekdo tretji. To lahko odpravijo le kulturne skupnosti. Le v njih lahko 
nastane program kulturnega razvoja in le kulturna skupnost se lahko bori, 
da pride ta program tudi v načrt družbenega razvoja. Vse to pa je lahko le 
rezultat skupnega napora vseh kulturnikov, ki delajo v kulturi, gospodarstve- 
nikov in vseh ostalih, ki bodo združeni v kulturni skupnosti. Vse to bo lahko 
rezultat širokega družbenega dogovora za uresničevanje programa kulturne 
dejavnosti, družbenega dogovora, ki ga zakon uvaja v številnih svojih členih. 
V tem je velika prednost te nove samoupravne institucije, ki jo uveljavljamo 
in ji dajemo začetno osnovo s predlogoma zakonov, o katerih danes raz- 
pravljamo. 

Na koncu samo nekaj besed k amandmajem zakonodajno-pravne komisije 
in izvršnega sveta. Amandma izvršnega sveta je naša komisija sprejela, prav 
tako tudi amandmaje zakonodajno-pravne komisije s tem, da se pri amandmaju 
k 11. členu iz besedila črtata besedi »in merila«, s čimer se tudi zakonodajno- 
pravna komisija strinja. Merila se bodo verjetno spreminjala in bodo morala 
biti določena s posebnimi akti, ne pa z zakonom. V celoti smo sprejeli tudi 
amandma k staremu 37. in 38. členu. K staremu 38. členu smo dodali še nov 
amandma, po katerem se v prvi vrsti tega člena črtajo besede: »uveljavitve 
tega zakona« in nadomestijo z besedami »ko je ustanovljena kulturna skupnost 
Slovenije«. 

Ta amandma je potreben zaradi tega, ker s 37. členom odpravimo zakone 
o skladih in s tem tudi finančna sredstva teh skladov, medtem pa še ne bomo 
imeli ustanovljene kulturne skupnosti Slovenije, ki bi lahko sklenila družbeni 
dogovor, v katerem bi določili, katere pravice in dolžnosti odpravljenih skladov 
preidejo'na kulturno skupnost Slovenije. Zato predlagamo amandma, po katerem 
šele z dnem, ko je ustanovljena kulturna skupnost Slovenije, prenehajo veljati 
zakoni o skladih. S tem vsaj delno omogočimo, da ti skladi še naprej redno 
opravljajo svojo vlogo in delajo programe za kulturne dejavnosti v prihodnjem 
letu ter razdelijo v prvi fazi sredstva za tekoče uresničevanje tega programa. 
S tem ti skladi odvzamejo del bodoče kulturne skupnosti Slovenije, toda v 
nasprotnem primeru bi lahko nastal prevelik večmesečni zastoj v delu mnogih 
kulturnih področij, ki so bila doslej na tak ali drugačen način odvisna od 
skladov. 

Se vedno ostaja ob tem odprt problem sredstev teh skladov, saj bo ta 
sredstva izvršni svet rezerviral, dokler ne bo sklenjen družbeni dogovor. Ta 
pa bo lahko sklenjen šele, ko bo ustanovljena kulturna skupnost Slovenije; do 
takrat pa lahko preteče, če količkaj realno gledamo, še nekaj mesecev. Zato 
bo to stvar na tak ali drugačen način moral razrešiti izvršni svet, verjetno 
najlažje tako, da bo dal na razpolago iz rezerviranih sredstev, ki jih zakon 
zagotavlja kulturni skupnosti Slovenije, nek predujem, morda v obliki dva- 
najstin, kot je to dajal skladom tudi doslej. Tako določilo pa bo tudi prav 
gotovo močan pritisk, da čimprej ustanovimo kulturno skupnost Slovenije, ki 
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bo lahko sklenila z izvršnim svetom in ostalimi zainteresiranimi družbeni do- 
govor, ki bo zagotovil kulturni skupnosti Slovenije vsa z zakonom določena 
sredstva in bo ta lahko tudi izpolnjevala zakon, o katerem boste še vi, tova- 
rišice in tovariši poslanci, danes izrekli svojo dokončno besedo. Hvala! 

Predsedujoča Aleksandra Kornhauser: Predlog zakona je ob- 
ravnaval tudi izvršni svet in sporočil, da se s predlogom strinja. Želi morda 
predstavnik izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Predlog zakona je obravnavala 
skupščinska zakonodajno-pravna komisija in o tem predložila pismeno poročilo. 
Zeli morda njen predstavnik poslanec Suhadolnik poročilo komisije še ustno 
dopolniti? (Ne želi.) 

Začenjam razpravo, kdo želi besedo? K besedi se prijavlja predsednik na- 
šega zbora tovariš Poljanšek. 

Miloš Poljanšek: Tovarišica predsedujoča, tovarišice in tovariši 
poslanci! Ker sem v zadregi s časom, se javljam kot prvi, to pa z željo, da vas 
vendarle opozorim na situacijo, kakršna je ob sprejemanju zakona. Mislim, 
da se boste strinjali z mano, da je že čas, da opravimo tudi končno fazo in da 
zakon sprejmemo. Porabili smo dobri dve leti in marsikatero uro, da smo se 
dokopali do dokumenta, kakršen je danes pred nami in o katerem velja zavzeti 
dokončno odločitev. Res pa je, da je hkrati ob tem našem uspehu, do katerega 
smo prišli, vendarle odprtih še nekaj dokaj tehtnih problemov, prek katerih 
pa nam kaže priti čimprej, če hočemo, da bo zakon po svoji intenciji in svojem 
namenu doživel svojo dosledno vsebino, obliko in prakso. 

Namreč, pogovori med predstavniki republike in mesta niso prišli do tiste 
zaključne faze, ki bi nam že omogočila konkretno predstavo prenosa ustano- 
viteljskih pravic, bodisi v celoti, bodisi vsaj glede financiranja republiških 
kulturnih Ustanov. Sam zakon o sredstvih za financiranje kulturnih skupnosti 
in kulturne dejavnosti v obrazložitvi pa govori o tem, kako se hkrati z usta- 
noviteljstvom prenašajo tudi sredstva na ljubljansko skupščino oziroma ljub- 
ljansko kulturno skupnost. 

Mislim, da bo potrebno iniciativo, ki jo ima v rokah izvršni svet, pohiteno 
zaključiti z dovolj avtoritativnim družbenim dogovorom, ki bo povsem do konca 
razjasnjeval tako programski kot materialni odnos, razjasnjeval tudi vprašanje 
investicij in tistih akcij republiških kulturnih ustanov, ki presegajo interes 
in tudi materialne obveznosti skupščine mesta Ljubljane oziroma ljubljanske 
kulturne skupnosti. To so v tem trenutku še nerešene reči. 

Menim tudi, da ne bi smeli stvari komplicirati tudi na ta način, da bi 
striktno vztrajali ob razpoloženju, kakršno je, in ob delnem nezaupanju, ka- 
kršno je v tako imenovanih republiških kulturnih ustanovah. Tudi naj ne bi 
postavljali v prvi plan in do te mere akcentuirali pravni odnos, ker bi onemo- 
gočalo povezovanje teh kulturnih ustanov v skupnost ljubljanske kulturne 
skupnosti. Kajti, če bi storili to, bi se lahko v praktični konsekvenci zgodilo, 
da bo republika zadržala 0,5 fl/o in financirala te ustanove kot doslej, medtem 
ko bomo teh 0,5 °/o v vseh ostalih primerih v naši republiki prenesli prek 
občinskih skupščin na temeljne kulturne skupnosti. V tem primeru bi ne samo 
s praktične plati, marveč tudi s plati neke doslednosti, ki jo želimo v izvajanju 
zakona v kulturnih skupnostih, storili slabost, ki bi se nam kasneje v praksi 
dovolj resno očitovala. Ljubljana vendarle predstavlja najpomembnejši kulturni 
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center in če nismo razrešili v tem centru odnosov v smislu samoupravnih načel, 
potem smo seveda v marsičem v praksi degradirali vsebino in smisel zakona. 

Zaradi tega apeliram na izvršni svet, da vendarle stori vse potrebno, da 
pride do koncepta takšnega družbenega sporazuma, kot je predviden v zakonu 
in da zakon s 1. januarjem v resnici doživi tudi svojo praktično uresničitev, 
svojo praktično rezultanto. Hvala lepa. 

Predsedujoča dr. Aleksandra Kornhauser: K razpravi se pri- 
javlja republiški sekretar za prosveto in kulturo tovariš Slavko Bohanec. 

Slavko Bohanec: Tovarišica predsedujoča, tovarišice in tovariši 
poslanci! Dovolite mi, da se sedaj, ko gre prva faza samoupravnega urejanja 
kulturnih dejavnosti nekako h kraju, ko je tako rekoč na poslanskih klopeh 
že zakon z vso zamišljeno družbeno samoupravno koncepcijo, zaustavim in z 
vami vred razmišljam o nalogah in o vsem tistem, kar bomo morali storiti, da 
bo z zakonom zamišljeni sistem postajal praksa. Čeprav smo ves čas priprav 
imeli pred očmi tudi praktični aspekt novega sistema, smo se doslej vendarle 
morali ukvarjati predvsem s koncepcijo samo. Sedaj smo torej neposredno v 
drugi fazi, ki bo, če bomo hoteli v kulturni praksi bistveno napredovati, za- 
htevnejša in morda celo težja kot prva. 

Najprej bi želel ugotoviti, da je zamisel, ki je vsebovana v zakonu, mnogo 
bolje zasnovana in oblikovana, kot smo si to lahko predstavljali in pričakovali 
pred približno dvema letoma, ko smo se lotili tega vprašanja. Mislim celo, da 
smo se s tem zakonom močno približali tistemu hotenju, ki si sicer na moč 
prizadeva graditi nove samoupravne odnose, a se hkrati ne oddaljuje in ne 
zanikuje samoupravne stvarnosti, njenega razvojnega začetka z vsem vrednim 
in z vsem slabim. Pri tem ne mislim toliko na sistem financiranja in na spo- 
znanje, da je materialna podlaga eden izmed osnovnih problemov kulture in 
da jo je treba normalizirati, mislim predvsem na tisto vrednoto tega zakona 
in te zamisli, ki ravnavanje s kulturo in odločanje o nji približuje ali, bolje 
rečeno, prepušča interesom ljudi, združenim in angažiranim v demokratičnih 
oblikah delovanja. Pri tem seveda mislim tudi na vso izpeljavo te zamisli, 
izključno in predvsem na oblikovanje nacionalnega kulturnega programa in 
drugih programov kulturnega razvoja na vseh ravneh ter na njih zasnovano 
družbeno dogovarjanje in financiranje kulture. 

Zdaj je pred nami, kako to uresničiti in vpeljati v življenje. Ni dvoma, 
da so s tem zakonom pred kulturne skupnosti postavljene velike zahteve, rekel 
bi celo, da so z njim časovno zadolžene za nekatere naloge, ki jih že leta 
čutimo kot neodložljive, pa jih doslej še nismo uspeli dodobra zaznati, kaj 
šele uresničiti. 

Mislim, da je najzahtevnejša in hkrati tudi najpomembnejša naloga izobli- 
kovati program kulturnega razvoja. V nekaj občinah so to že storili, v nekaterih 
drugih se tega že lotevajo. Čeprav smo v republiki že pripravljali nekaj zasnov 
programa, delno se bo moč opreti na dosedanje delo republiških kulturnih 
skladov, pa vse to še zdaleč ne zadošča, ker se s tem zakonom ustvarja povsem 
nova situacija, nova in drugačna vloga republike v kulturnem razvoju, ki bo 
terjala nova kulturna programska izhodišča in nove načine delovanja repu- 
bliške kulturne skupnosti. Prevrednotiti bo treba dosedanjo prakso in izobli- 
kovati nov odnos do ključnih gibal kulturne aktivnosti in razvoja v vsem slo- 
venskem nacionalnem prostoru, zlasti pa pospeševati in spodbujati kulturno 
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najvrednejše in vse tisto, kar je družbeno in kulturno kvalitetno, pa še danes 
v globalnih strukturah družbe ni v celoti zaznano kot resnično pomembno. 
V tem okviru mislim, da je treba imeti pred očmi tudi dejavnost vseh kulturnih 
ustanov, zlasti tistih, ki se jim skladno z zakonom spreminja ustanoviteljstvo. 

Naslednja pomembna naloga je izpeljava družbenega in samoupravnega 
dogovarjanja. Na tej osnovi oziroma na tej novi samoupravni instituciji po 
zamisli predloženega zakona praktično sloni vsa aktivnost kulturnih skupnosti. 
Družbeni dogovor je tista vez med kulturnimi dejavniki v družbi, ki ustvarja 
program in ga uresničuje, ki sega na osnovi interesov v vse družbene orga- 
nizme, kulturne, gospodarske, politične, ki je torej oblika in pot družbeno- 
samoupravnega ravnanja s kulturo in to v vseh pogledih, vsebinskih, organi- 
zacijskih in finančnih. Pomembnosti te institucije za delo kulturnih skupnosti 
se moramo zavedati; to so nova pota, s tem šele začenjamo. Prav zategadelj 
menim, da se moramo z vso družbeno odgovornostjo, a to pomeni tudi z vso 
strokovnostjo, lotevati tega novega načina medsebojnega sporazumevanja, pri 
čemer bo moral vsakdo, ne le kulturne skupnosti, ki so zadolžene, da dajejo 
pobude in predlagajo osnutke dogovorov, prispevati svoje in iskati alternative 
najboljših rešitev. 

Ta trenutek pa so seveda najpomembnejše tiste naloge, ki se nanašajo na 
ustanovitev kulturnih skupnosti. Priprave potekajo po vsej Sloveniji že dalj 
časa. Glede ustanovitve republiške kulturne skupnosti naj omenim le troje nalog, 
ki so pred nami in iniciativnim odborom. Pripraviti je treba statut kulturne 
skupnosti, ki bo moral vsebovati vse tisto, kar ni bila materija zakona oziroma 
razdelati ali nadaljevati vse tisto, kar je materija zakona. Posebno skrb bo 
potrebno posvetiti kadrovski sestavi skupnosti in vodstvenih organov, saj bo 
uspešnost dela skupnosti, v to sem trdno prepričan, odvisna predvsem od njih. 
Hkrati pa moramo ob tej skupnosti zagotoviti takšno strokovno službo, ki bo 
zmogla številne nove naloge, ki so pred skupnostjo. 

Dovolite mi še, da na zelo tehtno opozorilo predsednika tega zbora Miloša 
Poljanska glede prenosa ustanoviteljstva z republike na mesto Ljubljana, dam 
temu zboru nekaj informacij. Ni dvoma, da je prenos ustanoviteljstva kultur- 
nih ustanov na mesto ena izmed osrednjih nalog in vprašanj in hkrati tudi 
osrednja sestavina uresničitve z zakonom zastavljene koncepcije. S tovarišem 
Rikom Jermanom, republiškim sekretarjem za finance sva bila od republiškega 
izvršnega sveta zadolžena, da vodiva konkretne razgovore s predstavniki mesta. 
Iz razgovorov, ki sva jih imela, lahko ugotavljava, da je pripravljenost pred- 
stavnikov mesta za prenos prav tolikšna kot pripravljenost republiških organov; 
logično pa je, da pri praktični izpeljavi tega prenosa prihaja do še nekaterih 
nerazjašnjenih in nerazčiščenih problemov, ki so pa bili predmet naših raz- 
govorov. 

Omenil bi samo troje problemov, ki so bili v razpravi in hkrati tudi 
posredoval predloge, ki bi jih predložili predstavnikom mesta in ki so nedavno 
tega bili tudi sprejeti na seji izvršnega sveta. 

Prvi problem se nanaša na investicije v kulturnih ustanovah, katerih 
ustanovitelj je bila republika. Menili smo, da bi v pogodbi, ki jo pravkar 
sestavljamo v novi vsebini in obliki in ki jo bomo predložili predstavnikom 
mesta, problem investicij zaustavili takoj. Pri tem naj bi začeto investicijo 
v Slovenskem narodnem gledališču, kjer adaptiramo Dramo, do konca prevzela 
republika, medtem ko bi se za vse večje investicije v naslednjih petih letih, 
se pravi v razdobju 1971—1975, v vrednosti nad 20 milijonov starih dinarjev 
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dogovorili tako, da nosi polovico takšnih investicij oziroma stroškov teh inve- 
sticij mesto, polovico pa republika. 

Drugi problem se nanaša na prenos sredstev, ki so jih dosedaj republiški 
skladi dajali za financiranje posameznih kulturnih akcij na Slovenskem. Pred- 
stavniki mesta so namreč menili, da bi tudi ta sredstva kazalo prenesti na 
mesto, zlasti tisti del, ki je šel na račun prenesenih oziroma predvidoma 
prenesenih institucij. Vendar smo v razgovorih kasneje ugotovili, vsaj naše 
stališče je bilo tako, da teh sredstev za akcije ne moremo prenesti na mesto, 
ker so to sredstva, ki po sedanjem izračunu praktično skorajda v celoti 
pripadajo bodoči kulturni skupnosti. Če bi vsa sredstva na ta naslov prenesli 
na temeljne kulturne skupnosti — mislim, da bi lahko tudi druge temeljne 
kulturne skupnosti isto zahtevale kot ljubljanska — potem bi praktično ostali 
v praznem finančno materialnem prostoru za udejstvovanje republiške kulturne 
skupnosti. Zato smo torej menili, da tega prenosa ne moremo zagotoviti, zdi 
se mi, da se tudi predstavniki mesta približujejo temu stališču. 

Kot tretji problem, ki se je pokazal ob prenosu, pa je izplačevanje osebnih 
dohodkov. Vse mestne kulturne institucije namreč plačujejo osebni dohodek za 
nazaj, medtem ko vse republiške kulturne institucije plačujejo osebni dohodek 
vnaprej. Zelo neugodno bi bilo, ko bi takšno ureditev prenesli na ljubljansko 
temeljno kulturno skupnost; zato smo menili, da bi ta zaostanek skušali 
nadomestiti z republiškimi sredstvi, ki se sučejo okrog 150 milijonov dinarjev. 

To je torej troje problemov in troje predlogov, na osnovi katerih bodo 
zdaj tekli pogovori s predstavniki mesta in na osnovi katerih bo sestavljen tudi 
naš koncept pogodbe. Trdno sem prepričan, da bodo ti razgovori uspešni, 
kolikor pravilno ocenjujem pripravljenost predstavnikov mesta Ljubljane; 
hkrati upam, da bomo v relativno kratkem času uspeli ta dogovor sprejeti. 
Seveda pa ne izključujem tudi drugih možnosti. 

Menim, da bodo naloge, ki jih zakon prinaša, dokaj velike in v nekem 
smislu tudi težavne; vendar sem trdno prepričan, da bodo kulturne skupnosti 
uspele te probleme razrešiti in uresničiti naložene naloge. Uspele pa bodo le 
tedaj, če se bo ob njih sprožilo takšno družbeno kulturno gibanje, ki bo 
uresničevalo zamisli zakona o kulturnih skupnostih. Vsak formalizem, ki bi 
izviral ali bil prisoten pri uresničitvi tega zakona, pa bi nas lahko pripeljal na 
stranpot in bi bil zelo škodljiv. 

Predsedujoča dr. Aleksandra Kornhauser: Besedo ima tovariš 
Janez Svajncer. 

Janez Svajncer: Cenjeno predsedstvo, tovarišice in tovariši! Dejstvo 
je, da vsa Slovenija — zelo poznam njen severovzhodni del — z odobravanjem 
sprejema oba predloga zakonov. Kljub uvodnim besedam predsednika našega 
zbora in republiškega sekretarja za prosveto in kulturo mislim, da se ne sme 
današnja razprava omejiti samo na vprašanje prenosa ustanoviteljskih pravic 
sedanjih republiških institucij, čeprav bo tale rahlo boleča operacija resnično 
prizadela Ljubljano; to pa ni edino vprašanje, ki bi ga morali obravnavati 
v zvezi z zakonom o kulturnih skupnostih, ker končno vsi pričakujemo, da bo 
vsej Sloveniji prinesel, če že ne drugega, vsaj enakomernejšo porazdelitev tako 
imenovane kulturne dejavnosti. 

Ne oglašam se zaradi tega, da bi podprl ta dva potrebna zakona, ker to ni 
potrebno, zanima pa me drugo vprašanje, ki ga moramo rešiti danes, to je 
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vprašanje slovenskega kulturnega prostora, kamor sodijo tudi zamejski Slo- 
venci. Obrazložitev k predlogu zakona na strani 8 namreč pravi, da zaradi 
mednarodno-pravnih razlogov na eni strani in zaradi ohranitve svobodnejše 
akcije na drugi v predlogu zakona ni bilo mogoče še bolj poudariti skrbi za 
kulturno delo med slovenskim življem onstran državnih meja, ki je sicer 
mišljeno kot sestavni del celovitega slovenskega kulturnega prostora. 

Ustavil bi se pri mednarodno-pravnih razlogih. Prepričan sem, da bi 
pravniki komisije, ki je pripravljala akt, našli ustrezne formulacije, s katerimi 
bi vključili v predlog zakona tudi naše zamejske Slovence. Lahko bi se naslonili 
na kakšno deklaracijo OZN ali na kaj drugega, vsekakor bi se tole dalo še vedno 
vključiti. Kar pa zadeva ohranitev svobodnejše akcije, vemo, da smo jo imeli 
kljub nekaterim republiškim institucijam tudi doslej. Poznamo pa vse tiste 
bodice, včasih že kar sulice, ki so letele iz zamejstva na matično državo 
Slovencev, zaradi njenega odnosa do zamejcev. Zadnji čas je sicer prinesel 
marsikaj novega, celo demonstrirali smo lahko zaradi njihovega položaja, kljub 
temu pa je tale predlog zakona enostavno obšel razvoj, ki gre v to smer. Ne 
vem, če s pravnega stališča ustreza formulacija v obrazložitvi, namreč da je 
naša zamejska skupnost mišljena kot sestavni del celovitega slovenskega 
kulturnega prostora. V zakonskem predlogu je namreč povsem jasno rečeno, 
da se kulturne skupnosti ustanavljalo za območje občin, ene občine in za 
območje Socialistične republike Slovenije. Gre torej za dejavnosti, ki jih bodo 
razvijale kulturne skupnosti v okviru Socialistične republike Slovenije, saj ni 
nikjer posebej rečeno, da zamejski Slovenci sodijo v kulturni prostor Slovenije. 
Kulturno dejavnost Slovencev zunaj Slovenije in Jugoslavije pa kulturne 
skupnosti spodbujajo in podpirajo, kot to velja tudi za povezovanje z drugimi 
nacionalnimi kulturami v Jugoslaviji. Se pravi, da smo slovenske zamejce, naše 
etnične skupine, ki žive v Italiji, Avstriji in na Madžarskem, izenačili s Slovenci, 
ki žive v Ameriki, ki delajo v Nemčiji ali kjerkoli drugod v Evropi. To pa 
mislim, nekako ne gre. Zamejski Slovenci so omenjeni pri kulturni skupnosti 
Slovenije v 16. členu zakona, ki pravi, da ta kulturna skupnost spodbuja in 
razvija kulturno sodelovanje z obmejnimi pokrajinami. Mislim, da se s takimi 
formulacijami mednarodno-pravno nič ne zaobide, ampak sami sebi tudi v 
tujini mečemo pesek v oči. Sicer sem rahlo pozen, toda prepričan, da je še čas, 
da še danes, če je potrebno, s spremembo določenih členov povemo o tem 
svoja stališča. Hvala! 

Predsedujoča Aleksandra Kornhauser: Hvala lepa! K razpravi 
se je nadalje prijavil tovariš Kocijan, predstavnik republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije. Prosim! 

Gregor Kocijan: Tovarišica podpredsednik, tovariši poslanci, tova- 
rišice poslanke! Dovolite, da povem nekaj besed v imenu republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije in republiškega odbora sindikata družbenih de- 
javnosti Slovenije. Sindikati smo bili ves čas snovanja zakona o kulturnih 
skupnostih in zakona o sredstvih za financiranje kulturnih dejavnosti dejavno 
prisotni in smo skušali po svojih močeh, bodisi v komisiji, ki je pripravljala 
zakon, bodisi z razpravami na sejah organov sindikalnih organizacijah in aktivih 
prispevati svoj delež k čim boljšemu oblikovanju izhodišč in rešitev. 

Ze v uvodnih razpravah smo se zavzeli, da bi bil zakon tak, da bi kar 
najbolj spodbujal in omogočal uresničevanje samoupravljanja v kulturi in 



208 Prosvetno-kulturni zbor 

s tem zagotavljal tudi uveljavljanje socialističnih družbenoekonomskih odnosov, 
zlasti pa spodbudno vplival na kulturno in umetniško ustvarjalnost. Izrekli 
smo se tudi za demokratičen vpliv čim večjega kroga delovnih ljudi in občanov 
na kulturno politiko v ožji in širši družbeni skupnosti, da bi se tako lahko 
izrazile njihove potrebe in ustvarjalna hotenja. Menimo, da je o obeh predlogih 
zakonov mogoče trditi, da bosta pospeševala že začete samoupravne procese 
v kulturi in hkrati spodbujala tudi ustrezno uravnavanje razmerij do kulture. 
Močno bi se slepili, če bi menili, da bodo z zakonsko pomočjo vsa pereča 
vprašanja razrešena. Prav gotovo je bolje, če si vso stvar zamislimo nekoliko 
drugače, da se bo namreč treba po sprejetju zakona lotiti dela s podvojeno 
zavzetostjo in smotrno organizirati za nadaljnje urejanje razmer v kulturi. 

V samoupravnem delu, kakršnega predlaga zakon o kulturnih skupnostih, 
je mogoče videti, vsaj za sedaj, pot, ki bo peljala k združevanju interesov in 
teženj v kulturi in sicer tako ustvarjalcev in nosilcev kulturne dejavnosti kot 
vseh drugih ljudi. Razumljivo je, da kulturne skupnosti ne bi smele biti vase 
zaprte strukture, ki bi ščitile koristi ozkih skupin, marveč odprte in za pobude 
sprejemljive samoupravne družbe, ki jim bo cilj kulturni napredek in rast 
kulturne ravni. Kulturne skupnosti morajo postati prostor, kjer se bodo 
osnovali programi kulturne ustvarjalnosti in programi splošne kulturne akcije, 
ki naj nas vse skupaj mobilizira, da bomo v kulturi hitreje napredovali, 
hitreje premagovali neosveščenost in ustvarili kulturi naklonjeno ozračje. Po- 
sebna skrb pa naj bi veljala spodbujanju ustvarjalnosti v kulturi, ki je prav 
gotovo eden od najpomembnejših kazalcev narodove duhovne moči in njegove 
zmožnosti za nadaljnje življenje. 

Ob uresničevanju zakona naj bi se določneje izrazil kulturni interes 
občinskih skupnosti, ki bi si morale v okviru programa nacionalnega kulturnega 
razvoja izoblikovati predstavo o svoji kulturni rasti. Tako spoznanje naj bi 
vodilo do tesnejšega sodelovanja, povezovanja in združevanja posameznih 
kulturnih skupnosti in enotne programske usmerjenosti. Posamezna območja 
naj bi se v skladu s svojimi programi odločala za sodelovanje s kulturno 
razvitejšimi središči in si poiskala tudi primerno mesto v nacionalni kulturni 
politiki in narobe, razvitejša kulturna središča naj bi spodbujala manj razvite 
k čim tesnejšemu sodelovanju. Občinske skupnosti, ki se bodo v kulturi zdru- 
ževale, bodo morale biti pri dogovarjanju v enakopravnem položaju. To pa 
bodo lahko le takrat, če bodo jasne njihove usmeritve na kulturnem področju 
in če bodo gradile na dogovorjenih programih kulturnega razvoja na svojem 
območju. 

S tem v zvezi naj omenim tudi vlogo republike v kulturi. Izhodišča za 
njeno dejavnost so v zakonu zadovoljivo opredeljena, čaka pa nas konkreti- 
zacija, ki mora predvideti materialne, moralne in strokovne spodbude republiške 
kulturne skupnosti povsod tam, kjer je nujen in nepogrešljiv interes širše 
družbene celote. Ob tem naj zaveza v zakonu glede republiškega kulturnega 
programa čimprej dobi svojo stvarno podobo in sicer v obliki vizije kulturnega 
razvoja slovenske skupnosti. Republika seveda nikakor ne bi smela biti obrnjena 
samo k posameznim kulturnim zavodom, temveč k splošnim kulturnim hotenjem 
in potrebam na Slovenskem. 

Velikokrat smo že rekli, da je dosedanji način financiranja kulturne 
dejavnosti izpričal nič koliko slabosti in da ni spodbujal razvijanja naprednejših 
družbenoekonomskih razmerij. Vse to je nedvomno res. Hkrati pa je tudi 
resnica, da je ustrezna gmotna podlaga eden najpomembnejših pogojev za 
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razvoj tako dejavnosti kot samouprave v kulturi. Menimo, da materialne 
podlage kulturne dejavnosti ne moremo zagotavljati samo s sredstvi družbene 
skupnosti, pred očmi imamo namreč celotnost izgrajevanja gmotnih temeljev, 
to pa posamezne vrste kulturne dejavnosti lahko uresničuje na najrazličnejše 
načine. Pomembno pri tem je, da mora biti plačilo ustrezen ekvivalent za 
opravljeno delo. 

S tem da zakon o financiranju kulturne dejavnosti določa sredstva v okviru 
planskega proporca od družbenega proizvoda in da republika odstopa, s čimer 
se popolnoma strinjamo, del svojih sredstev občinam, pa so dani relativno 
solidni okviri za trdnejšo gmotno podlago kulture. 

Način sporazumevanja med družbeno skupnostjo in kulturnimi skupnostmi 
z družbenimi dogovori za tisti del sredstev, ki jih skladno s programom in 
svojimi interesi družbene skupnosti namenja kulturi, se kažeta tienutno kot 
najbolj primerna rešitev in možnost za nadaljnje pospeševanje samoupravnih 
razmerij v kulturi. Ob vsem tem je jasno, da se morajo posamezne vrste 
kulturnih dejavnosti, kulturni zavodi pridobivati gmotna sredstva tudi s pove- 
zovanjem in z neposrednimi odnosi z drugimi nosilci združenega dela in občani 
sploh. Nismo za mehanično prenašanje tržnih mehanizmov iz gospodarstva 
v kulturo, zavzemamo pa se za danim razmeram in razvitosti družbenoekonom- 
skih odnosov primerna in optimalna družbenoekonomskih odnosov primerna in 
optimalna družbenoekonomska razmerja med ustvarjalci in porabniki. 

Družbeni dogovori in usmeritev k omenjenim odnosom, večja obrnjenost 
k občanom in njihovim potrebam naj bi bili v prihodnje podlaga za hitrejši 
razvoj takih družbenoekonomskih razmerij v kulturi, ki bodo ustreznejši 
uresničevalci samoupravljanja in obenem močni spodbujevalci napredka kul- 
turne dejavnosti. Razumljivo je, da bodo za vse to potrebni precejšnji napori 
pa tudi večja pripravljenost ukvarjati se z ekonomiko kulture, s proučevanjem 
potreb in teženj ljudi in tako naprej. Zmotna je misel, da so neposrednejša 
razmerja med ustvarjalci in porabniki možna le na račun kakovosti. Raje 
poskusimo kvalitetne programe smotrno prilagajati različnim potrebam m na ta 
način premagujmo lažno kulturo. Prepričani smo, da je mogoče najti skladnost 
med obstoječimi kulturnimi potrebami in razvojnimi težnjami, ki so imanentne 
posameznim vrstam kulturne dejavnosti. Menim, da od kulturne skupnosti 
lahko pričakujemo, da bodo tako usmeritev posameznih vrst kulturnih de- 
javnosti pri odmerjanju plačila za njihovo delo spodbujala z ustreznimi merili. 

Sindikati se bodo v prihodnjem močno zavzeli, da bi posamezne kulturne 
skupnosti izoblikovale programe kulturnega razvoja in da bi se v praksi čim 
dosledneje uveljavilo načelo povračila za opravljeno delo na podlagi dogovor- 
jenih programov. Povračilo za opravljeno delo mora vsebovati vse prvine 
dohodka, tako da bodo posamezne vrste kulturne dejavnosti lahko zadovoljile 
vse svoje potrebe1, od osebnih dohodkov do sredstev za skupne namene in 
reprodukcijo. Obenem pa ne smemo pozabiti, da smo že sprejeli načela o enako- 
pravnem družbenoekonomskem položaju kulturne dejavnosti z drugimi področji 
družbenega dela. Ena izmed posledic tega je, da morajo tudi povračila delavcev 
v kulturi zagotavljati enak družbenoekonomski položaj, kot ga imajo delavci 
na ustreznih delovnih mestih v drugih dejavnostih. Zato bi se morali zavzeti, 
da bi vrednotenje, ki ga predlaga Katalog nekaterih osnovnih meril za vred- 
notenje dela družbenih dejavnosti, čimprej našel svojo popolnejšo uresničitev. 
Predlogi Kataloga so gotovo stvarna podlaga tudi za družbeno dogovarjanje 
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v kulturi in sprejemljivo izhodišče za pravilnejše vrednotenje dela na tem 
področju. 

Sindikati bomo s svojo akcijo prisotni tako pri ustanavljanju kulturnih 
skupnosti kot pri njihovem nadaljnjem delu. Boj z ostalimi najrazličnejšimi 
stranskimi gledanji in lokalizmi ne bo lahek, zato bomo morali biti bolj dejavni. 
Poleg tega seveda sindikati ne bomo odrekli svoje pomoči in spodbude pri pri- 
pravljanju ustreznih aktov in meril, zlasti pa bomo posvetili vso skrb druž- 
benemu in samoupravnemu dogovarjanju. 

S tem mislim, da sem dovolj izčrpno povedal, da se strinjamo s sprejetjem • 
zakona. 

O prejšnjih dveh razpravah samo kratka pripomba: Nelagodnost, ki je 
morda prisotna v zboru in je nastala po razmišljanju predsednika zbora in 
republiškega sekretarja za prosveto in kulturo, bi verjetno ne bila potrebna, 
če bi bilo to že prej urejeno. Tako bi lahko zakon hitreje in uspešneje uresni- 
čevali že v prihodnjih mesecih. S tem mislim, da gre morda za pomanjkanje 
odgovornosti tistih dejavnikov, ki bi morali na to prej pomisliti in te stvari 
učinkoviteje uresničevati. Hvala lepa! 

Predsedujoča dr. Aleksandra Kornhauser: Hvala! K razpravi 
se je prijavil tovariš Marjan Tavčar. Prosim! 

Marjan Tavčar: Spoštovani poslanci! Danes, ko smo pred sprejetjem 
zakona o kulturnih skupnostih in zakona o financiranju kulture, lahko z vso 
upravičenostjo trdimo, da v Sloveniji v zadnjih nekaj letih nismo sprejemali 
zakonskih odločitev, ki bi bile za področje kulture sistemsko pomembnejše. 
Čeprav bi nas moral danes zaradi tega obhajati nekoliko bolj svečan občutek, 
pa le ne moremo ubežati manj prazničnemu dejstvu, da je tudi tokrat kultura 
tista, ki je prišla zadnja na vrsto, da jo družbeno ustrezno ovrednotimo, smotrno 
samoupravno povežemo in gmotno potrdimo. Kakorkoli že, danes ne bi iskali 
globljih vzrokov za tako sistematično zaostajanje sistemskega urejanja kulture. 

Zakon o kulturnih skupnostih je sedaj vendarle pred nami in naša naloga 
je predvsem ta, da razmišljanje in delovanje usmerimo naprej. Kaj ta zakon 
danes v resnici pomeni za slovensko kulturo? Katera pričakovanja nam bo 
zakon izpolnil v kratkem času, katera pa ostajajo še vedno za naprej nekoliko 
bolj oddaljena vizija? 

Mnenja sem, da zakon tak, kakršnega smo si zamislili, že danes pomeni 
začetek globljega spreminjanja globalnega položaja kulture pri nas. Družbeno- 
politično dejstvo, da bo področje kulture končno le oblikovalo svoje suvereno 
in enotnejšo, samoupravno institucijo, bo slej ko prej začelo ugodno vplivati na 
celotno vrednotenje družbenega pomena kulture. Slovenci se kot majhen narod 
ne smemo in ne moremo odreči kategorični resnici, da je za nas kultura ena 
najpomembnejših konstituant družbenega in nacionalnega življenja. Prav v tem 
je tudi velika vrednost zakona, saj kulturo opredeljuje kot enakopravno in 
nepogrešljivo sestavino, ki jo moramo z večjo odgovornostjo za našo prihodnost, 
z večjim posluhom za globlji pomen socialistične skupnosti vgrajevati v samo 
substanco naše družbe. Tega doslej nismo delali. Ali točneje, kulturi nismo 
prisojali pravega pomena, ampak le pomen največkrat drugo ali tretjerazred- 
nega dejavnika, ki se je le obrobno pojavljal v naših republiških ali občinskih 
programih družbenega razvoja. Držali smo jo v položaju, ko je kultura visela 
v praznem prostoru med državo in trgom. Loviti je morala ravnotežje na 
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ozkem prostoru med odtujeno birokratsko proračunsko odvisnostjo ter stihijno 
in mnogokrat antikulturno usodo v svetu komercialno-potrošniških, vulgarno- 
profitnih interesov in nagonov. Zakon o kulturnih skupnostih si je naprtil v 
prvi vrsti ta cilj, da položaj kulture globalno premakne s tega nevarnega 
območja med Scilo in Karibdo. Novi položaj naj bi kulturi odmeril samostojen, 
samoupravno urejevan, povezan in ustrezno moralno, politično ter gmotno 
ovrednoten prostor. 

Takšne ugotovitve morda zvenijo nekomu preveč načelno optimistične, 
posebno še, če pričakujemo od zakona, da bo že jutri, naslednje leto kulturi 
zagotovil vso potrebno veljavo. Zenitna bala, ki jo omenjeni zakon zagotavlja 
kulturi, ko stopa le-ta v legitimnejšo zakonsko razmerje z družbeno skupnostjo, 
danes namreč še ni tolikšna, da bi kulturo rešila vseh skrbi. Za sedaj je še 
vedno največjega pomena pridobitev, da kultura ne bo več nekakšna nezakonska 
mati, ki se je sramežljivo preživljala s skromnimi alimenti in s krvavo za- 
služenimi dinarji. Zakon daje upanje, da se ji bo vendarle bolje godilo. Naj 
odslej ne bo več dekla, kot tudi še dolgo ne bo gospa, pač pa naj postane z 
vsemi ostalimi enako upoštevana in enako plačana delavka. 

Če z zakonom to dosežemo, potem smo poleg drugega, in ne nazadnje, 
precej prispevali k rešitvi ne majhnega političnega problema, ki je zadnja 
leta vse bolj vztrajno in neprijetno silil na površje naše družbene kulturne 
resničnosti. Konfliktnost, naelektrenost odnosov, apatičnost, nezadovoljstvo, 
stihijnost, tu in tam pa še splošna zmešnjava so le pojavne oblike političnega $ 

problema, ki je vkoreninil v družbeno neustrezne položaje kulturo in ljudi, 
ki delajo v njej. 

Ko sem že ravno pri političnem vrednotenju tega zakona, naj omenim še 
drug vidik politične implikacije, ki ga utegne imeti zakon. Mnenja sem, da 
kulturna skupnost pomeni bistveno okrepitev družbeno-političnega vpliva kul- 
ture. Njen akcijski prostor, organiziranost in tudi sredstva bodo večja. Naše 
politične strukture bodo morale odslej bolj računati s tem, zame vse pozitivnim 
dejstvom. Kultura bo poslej v raznih dialogih, prepričevanjih in tudi prerekanjih 
bržkone vsebolj močnejši in vse bolj suvereni partner. Z njo se bo treba po- 
govarjati na enakopravnejši podlagi kot doslej in verjetno opustiti nekatere 
ostanke jerobskih, arbiterskih in ultimativnih metod pri reševanju in preso- 
janju stvari in dogajanj v kulturi. Mislim, da je takšna razsodba uveljavljena 
avtomizacija kulture od politike ena od dragocenih implikacij obravnavanega 
zakona, ki bo samo blagodejno vplivala na ustvarjalnost umetnosti in kulture 
pri nas. Zakon pomeni torej tudi v tem smislu uresničevanje stališč Zveze 
komunistov o kulturi, ki so bila sprejeta na kongresu in na zadnjem plenumu. 

Seveda pa je prav, da razmišljamo tudi v drugo smer. Kultura se bo 
namreč v kulturni skupnosti družbeno še bolj institucionalizirala. Ustvarjamo 
enotnejši družbeni mehanizem, prek katerega bo lažje usmerjati in vplivati 
na družbeno področje. Zgrešeno zamišljen namen tega mehanizma pri napačno 
enostransko in ozko izbranih ljudeh, ki ga bodo upravljali, kaj lahko na novo 
pridobljeno institucijo zlorabi za namene in cilje, ki ne bodo šli zmeraj v prid 
kulturi. 

Ko govorimo o kulturi, kulturnih delavcih in kulturni politiki, se je treba 
namreč zavedati nekaterih posebnosti, ki veljajo za to področje družbenega dela. 
Samoupravljanje se v kulturi doslej še ni pridobilo domicila. Samoupravne 
formule z drugih, morda manj subtilnih družbenih področij, smo hoteli v 
njihovi, ne zmeraj najbolj plemeniti obliki, mehanično vcepiti na očitno nekoliko 
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drugačno kulturno vejo družbenega drevesa. Vemo, da se cepiči niso vedno 
prijeli. Zato si delajo utvare tisti, ki govorijo, da se je treba pri oblikovanju 
kulturnih skupnosti zgledovati enostavno pri izobraževalnih skupnostih. 

Cesa se je potem treba bati? Tega, da bi tudi kulturna skupnost stagnirala, 
na ravni zgolj finančnega obračunavanja in delitve denarja institucionalnim 
posameznikom — uporabnikom, tega, da bi prepir med kulturnimi zavodi, 
koliko bo kdo dobil, zadušil skrbi tudi za druga poslanstva, ki jih bomo 
zaupali kulturni skupnosti in ki so tako lepo in izčrpno našle odraz v 15. in 
16. členu predlaganega zakona. Bati se je treba tudi potencialne nevarnosti, 
da kulturna skupnost osiromaši svoj namen, če bo postala združenje zgolj 
profesionalnih kulturnih zavodov, ne bo pa uspevala in želela povezovati in 
podpirati kompletne kulturne ustvarjalnosti na svojem območju, pa naj ta izvira 
od profesionalnih, amaterskih, skupinskih ali individualnih, ljudskih ali elitnih 
kulturnih sposobnosti in pobud. 

In še na neko posebnost kulture ne smemo pozabiti. Odslej bodo kulturna 
skupnost oziroma njeni organi tisti, ki bodo držali v rokah škarje, s katerimi 
bodo odmerjali položaj tej ali oni kulturni akciji in panogi. Ljudje v teh organih 
bodo nosili veliko odgovornost za dogajanja na kulturnem področju. Kaj, če bo 
kje ta odgovornost in z njo povezana moč odločanja napačno razumljena? 
V kulturi je bilo, je in bo zmeraj precej eksperimentiranja. Nenehno iskanje, 
eksperimentalnost, nestereotipnost, nekonformnost in brezkompromisna kritič- 

• nost in spreminjanje obstoječega so in morajo biti imanentne lastnosti vsakega 
resničnega kulturnega in umetniškega dela. Kaj se bo zgodilo s takimi priza- 
devanji, če se bo, recimo, občinsko vodstvo kulturne skupnosti etabliralo z ljudmi, 
katerih idejna nekonstanca, zavezanost zgolj tradiciji in klasično uhojeni ne- 
konfliktni kulturni tvornosti ne bosta dopuščali prostora za idejno in estetsko 
pluralistično in kritično angažirano kulturno dejavnost? Če bodo ti okviri 
o konceptu v kulturni skupnosti preozki, se bo pač takšna nekonvencionalna 
kulturna ustvarjalnost še zmeraj porajala, vendar pa zunaj kulturne skupnosti 
in morda celo proti njej. Novi zakon torej terja preverjanje in dozorevanje 
kulturnosti, odprtosti in družbene odgovornosti vseh, ki delajo v kulturi in s 
kulturo. 

Na kraju samo še komentar k vprašanju integriranosti slovenske nacionalne 
kulture. V tem. pogledu, tako vsaj vidim stvari jaz, nismo z zakonom štorih 
bistvenega koraka naprej. Klasični, od zgodovine podedovani problem slo- 
venskega religionalizma nam je tudi tokrat obležal še za naprej tudi na področju 
kulture. Vsa znamenja namreč kažejo, da bo le redkokje prišlo do oblikovanja 
regionalnih skupnosti. Ustanovili bomo torej večinoma občinske kulturne skup- 
nosti, čeprav vsi na ves glas pripovedujemo, kako kulturo in kulturne načrte 
ni mogoče utesnjevati v občinske plane. Upam, da to ne pomeni začetka 
drobljenja naše tolikokrat očitane pokrajinske slovenske zavesti na še številnejše 
občinske slovenske zavesti. Škoda, zakaj korak, ki ga ne storiš danes, se rad 
jutri še kako otepa. Zakon sicer pušča odprta vrata za vsa horizontalna, 
vertikalna in diagonalna povezovanja v kulturi. A kaj, ko se je bati, da bodo 
še naprej prevladovale v naših občinskih liliputih osebniško domačinske težnje 
obdržati domačega polža na občinski verigi, da le ne bi zbezljal v sosednjo 
občino. 

Zakon o kulturnih skupnostih, ki naj bi ga danes sprejeli, je bil deležen 
temeljite javne razprave, kakršne imamo redko pri nas. Res je bila ta razprava 
o prvih osnutkih nekoliko nervozna, naostrena, kritična in se je kasneje gibala 
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celo v nezaupanje in pesimizem; vendar pa je navrgla precej dobrih pripomb 
in vsebinskih dopolnitev, ki so bila, kar ni zmeraj primer, res v veliki meri 
dosledno upoštevana. Tudi to je razlog, da zakon takšen, kakršen je danes pred 
nami, uživa v kulturni javnosti razmeroma naklonjeno podporo in kljub 
posameznim pomanjkljivostim in bojaznim pri kulturnih delavcih budi mnoge 
upravičene upe in spodbude. Hvala lepa! 

Predsedujoča dr. Aleksandra Kornhauser: Hvala lepa! Besedo 
ima tovariš Marijan Javornik, predstavnik republiške konference Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Slovenije. 

Marijan Javornik: Tovarišica podpredsednica, spoštovane tovarišice 
poslanke in tovariši poslanci! Dovolite mi, da se oglasim k besedi kot gost ali 
kot aktiven delavec v Socialistični zvezi, ki je nosila dobršno težo v organi- 
ziranju javne razprave o predloženem zakonu in v razčiščevanju mnogih 
vprašanj, ki jih je ta razprava odprla. 

Ne nameravam vam citirati povzetkov in stališč, ki so jih v tej zvezi 
sprejela razna telesa Socialistične zveze, ustavil pa bi se rad le ob nekaterih, 
ki so hkrati, če jih prav pojmujem, tudi že opozorilo za nadaljnjo politično 
akcijo in jih morda opremil še z nekaterimi osebnimi komentarji. To lahko 
storim predvsem iz dveh razlogov. 

Prvič, mnenja sekcije pri republiški konferenci Socialistične zveze Slo- 
venije bodo objavljena v biltenu Socialistične zveze, ki ga dobijo vse občine 
in ki vam je, mislim, na razpolago pri občinskih konferencah Socialistične 
zveze. Po enaki poti vam je dostopen tudi kratek informativni prikaz poteka 
javne razprave. 

In drugič, verjetno lahko kaj upravičeno domnevam, da poznate stališča 
iz razprav v vaših volivnih družbeno-političnih skupnostih, saj ste v njih več 
ali manj sodelovali ali pa bili o njih vsaj obveščeni. Imate torej stik s proble- 
matiko, ki vam daje oporo za sprejemanje odločitev. 

V političnem obračunu o javni razpravi velja poleg vsebinskih vidikov 
v zvezi z zakonsko obravnavo omeniti vsaj še dvoje, troje elementov. Ni nam 
treba ugotavljati, kajti o tem zgovorno priča že površen pogled na datume, da se 
je javna razprava, od formalno načrtovane na dva meseca, dejansko razširila 
na celo leto ali celo nekoliko čez. Življenje samo nas je torej spet korigiralo 
v tem smislu, da so javne razprave o sistemskih vprašanjih, zasnovane na 
izjemno kratek rok, nerealne, neuresničljive, in če hočete, v posledici tudi ne 
dovolj demokratične. 

Toda zdaj za ta zakon to ni več bistveno. Daleč pomembneje je, da je bilo 
organiziranje razprave v načelu zasnovano tako, da bi imeli na zakonske 
odločitve možnost vplivati vsi poglavitni nosilci interesa. Res je, tu smo šele 
na začetku, ni nam še do kraja prodrla v zavest misel o realnosti takih 
možnosti in tudi organizacijsko in materialno še nismo dovolj usposobljeni, da 
bi jo do kraja izpeljali. Res je tudi to, da mnoge organizacije ali samoupravni 
organi niso izpeljali razprave in niso izkoristili priložnosti za vpliv. Toda ne 
glede na to postaja močan kvalifikator vrednosti te razprave dejstvo, da je v 
organizacijah Zveze kulturno-prosvetnih organizacij, sindikatih, raznih dru- 
štvih, nekaterih samoupravnih telesih in seveda v Socialistični zvezi organizirano 
razpravljalo nad 3000 ljudi. Ne samo to. Stališča oziroma pripombe iz teh 
razprav so prav tako organizirano prihajale do skupščinske komisije. S povsem 
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mirno vestjo lahko rečemo, da so te pripombe, presejane na rešetu realnosti, 
smotrnosti, progresivnosti in seveda tudi usmerjenosti komisije same, neposred- 
no vplivale na besedilo zakona, ki je pred nami. To ne velja samo za formalno 
obdobje razprave, temveč vse do danes, kajti razne korekture osnutka zakona 
so bile prav tako, kot je bilo že omenjeno, v določenih oblikah sproti preverjene 
v javnosti. Sekcija republiške konference Socialistične zveze je na seji pred 
dnevi ugotovila to možnost vplivanja in odmev razprave o zakonu. 

Javna razprava je nadalje sprožila začetek širšega gibanja za drugačen 
položaj kulturnega področja v družbi. To gibanje še ni dalo rezultatov, ki bi 
bili že vidni v kulturnem delovanju, prav tako pa tudi sam zakon ne bo mogel 
biti več kot začetek sistemskega spreminjanja mesta kulture. Kdor se z dru- 
gačno predpostavko bliža zakonu, bo po vsej verjetnosti grešil. Toda že zdaj 
je mogoče reči, da že dolgo v Sloveniji ni bilo toliko organiziranega lotevanja 
kulturne problematike. V različnih oblikah, vendar v vseh občinah so v tem 
letu obravnavali vprašanje kulture, lotevali so se analiz, začeli so snovati 
izhodišča za razvojne programe v občinah in tako naprej. 

Skratka, začela se je politična kulturna akcija. To gibanje se ni predstavilo 
samo v zunanji organizacijski podobi, premiki so se začeli v nekaterih vse- 
binskih vidikih, čeprav rahli, sicer pa prve lastovke že naznanjajo pomlad. 

Poglavitni razlog, da se razprava ni močneje in širše razvila v odpiranje 
razvojni, strukturalnih, vsebinskih vprašanj kulture same in njene samoupravne 
organiziranosti, je v sedanji gmotni osnovi za kulturno delovanje. To je tudi 
vzrok, da je bilo in je v marsičem še zdaj, zlasti med poklicnimi kulturnimi 
delavci, precej rezerviranosti do zakona, rezerviranosti, ki jo je deloma oblažilo 
dejstvo, da je zdaj pred skupščinskimi telesi dvoje zakonov. To je bila tudi zelo 
soglasna zahteva na vseh teh javnih razpravah in seveda tudi dejstvo, da je 
v drugem zakonu predvideno povečanje sredstev v občinah za ta namen. 
Kljub vsem pomislekom, predvsem takšne narave, je javna razprava kot celota 
potrdila prepričanje, da bomo s kulturnimi skupnostmi dobili telesa, ki bodo 
sčasoma sposobna oblikovati kulturno politiko, programirati in hkrati tudi za 
sprejete programe zagotavljati sredstva iz različnih virov. Ta pot ne bo ne v 
eni ne v drugi smeri lahka. Narava kulturnih dejavnosti in kulturnega ustvar- 
janja je tako heterogena, različnosti v kulturnem življenju so po organizacijski 
strani kot po hotenjih in kriterijih notranje rasti tako velike, da jih ni mogoče 
brez škode avtomatično spravljati v en sam model. 

Edina pot, ki pa je trdno odprta, je pot programiranja dolgoročnega, 
srednjeročnega koncipiranja in družbenega dogovarjanja. A tudi ta pot ni zelo 
preprosta, kajti še danes je na primer vrsta neznank, kako planirati razvoj 
kulture v moderni družbi. Za nas je torej trdno predvsem to, da je program 
lahko samo sad samoupravno-družbenega dogovora, ki v njem sodelujejo poleg 
kulturnih delavcev samih tudi drugi subjekti družbenega življenja. Prav zaradi 
te najtesnejše povezanosti raznih vidikov se bo kulturna skupnost morala 
takoj v začetku ukvarjati kot s primarno svoio nalogo z vsemi temi vsebinskimi 
vprašanji razvoja in na nekaterih premisah razvojne politike zgraditi tudi 
sanacijski program, ki bo moral postopoma odpraviti zaostajanje gmotnega 
položaja kulture v družbi. Koristno bo, da si republiška kulturna skupnost za 
te naloge postavi tudi ustrezen rok. V okviru teh programov bo potrebno 
določiti tudi tiste konstante rasti kulture v razmerju do drugih dejavnosti 
družbe, ki jih navadno pojmujemo z narodnim dohodkom, družbenim proizvo- 
dom in podobno. 
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Republiška kulturna skupnost se bo morala za izvedbo teh nalog ustrezno 
organizirati. Razprava na vseh omenjenih telesih je med drugim zelo določno, 
direktno ali indirektno opozorila na to, da bi morale biti pri republiški kulturni 
skupnosti sekcije ali odbori s povsem določenimi nalogami in pristojnostmi. 
V teh odborih, organiziranih po področjih, to je po njihovi vsebini, bi se 
morali srečevati interesi vseh, od kulturnih delavcev pa do ljudi, ki so, naj 
uporabim ta izraz, uporabniki kulture. Razprava v organizacijah Socialistične 
zveze je ugotovila, da predloženi zakon na temelju splošno sprejemljivih 
izhodišč, kot so na primer odnos do kulturnega prostora, usmerjevalna vloga 
republiške kulturne skupnosti, graditev samoupravnega sistema, integracija 
kulture v družbi in tako naprej, odpira možnosti za nadaljnje urejanje v 
nakazanih smereh. 

Seveda pa je sprejem zakona šele začetek sistemskega reševanja, začetek, 
ki ga bo potrebno trajno uresničevati z živo kulturno in politično akcijo. V tem 
smislu postavlja tudi novo aktivno odgovornost ne samo pred druge družbene 
subjekte, temveč predvsem pred kulturne delavce same. 

Naj končam z naslednjim. S sprejemom tega zakona bomo storili pomemben 
korak za uresničitev tistega, kar smo zapisali v programskih izhodiščih ob 
zadnjih skupščinskih volitvah. Zapisali smo naslednje: »Vzgoja in izobraže- 
vanje, kultura, znanstveno raziskovalna dejavnost in telesna kultura morajo 
dobiti ustreznejše mesto in delež v družbenem razvoju. Družbenoekonomski 
položaj prosvetnih, kulturnih in znanstvenih delavcev naj se hitreje izenačuje 
s položajem delovnih ljudi na drugih področjih.« Hvala lepa! 

Predsedujoča dr. Aleksandra Kornhauser: Ker se je prijavilo 
še več razpravljalcev, predlagam, da nadaljujemo z razpravo po polurnem 
odmoru, tako da bi, z delom nadaljevali natančno ob 12.30 in ne bi podaljševali 
seje brez potrebe. Prosim, da se vsi, ki žele še razpravljati, predhodno pri- 
javijo, da bomo lahko razporedili razpravo. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.55 in se je nadaljevala ob 12.45.) 

Predsedujoča dr. Aleksandra Kornhauser: Nadaljujemo s raz- 
pravo o predlogu zakona o kulturnih skupnostih. Po zaporedju ima besedo 
poslanec tovariš Bohinc. Prosim! 

Jože Bohinc: Spoštovano predsedstvo, tovarišice in tovariši poslanci! 
V svoji razpravi bi želel opozoriti na nekatere stvari, na katere je javna 
obravnava najpogosteje opozorila in jim posvetila posebno pozornost. Zakon 
je našel zanje v večini primerov ustrezne in sprejemljive rešitve, saj v svojih 
določilih ni nikjer preozek ali preveč konkreten, da bi tako zoževal oziroma 
omejeval možnosti v eni ali drugi smeri glede na specifične pogoje ali razmere 
v raznih krajih in na različnih področjih dejavnosti. 

V 6. členu zakon izključuje tolikokrat načeto dilemo občinskih ali regio- 
nalnih skupnosti, ker odpira seveda obe rešitvi. Obenem pa omogoča in 
spodbuja hkrati tudi novo obliko povezovanja in sodelovanja in tudi kasnej- 
šega združevanja, kar se bo seveda pokazalo kot smotrno in naravno potrebno in 
kot nova kvalitetnejša oblika kulturnih skupnosti. Uzakonitev ene ali druge 
rešitve bi kvečjemu zavrla iniciativo, obenem pa prav gotovo otežkočala raz- 
prave in morda celo onemogočila usmerjevalni proces k oblikovanju kulturnih 
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skupnosti. Zato menim, da rešitev, kakršna je precizirana z zakonskim dolo- 
čilom, nekako ustreza tudi doseženi stopnji našega komunalnega sistema in 
hkrati samoupravljanja. 

Zakon na primer določa, da bi kulturne Skupnosti ustanavljali po vsej 
Sloveniji, izjemoma pa bi naloge kulturne skupnosti opravljale tudi druge 
družbene organizacije bodisi Zveza kulturno-prosvetnih organizacij, bodisi 
temeljna izobraževalna skupnost. To besedo »izjemoma« pa bi zares morali 
razumeti v pravem pomenu, da nasprotno ne bi postala pravilo. Če bodo v 
kakem kraju menili, da v nobenem primeru ni potrebno ustanoviti posebnega 
samoupravnega telesa, torej temeljne kulturne skupnosti, marveč bodo njeno 
vlogo zaupali bodisi zvezi kulturnih organizacij bodisi temeljni izobraževalni 
skupnosti, bo takšna rešitev v skladu z zakonom. Vendar pa menim, da bi bili 
v takem primeru dolžni poskrbeti, da se organizacija, ki bi prevzela nalogo 
posredovalca in usmerjevalca kulture, samoupravno konstituira po zgledu 
kulturne skupnosti. To naj bi bil tudi pogoj, da bi lahko prevzela tako funkcijo. 
Vemo, da na primer sestav organov Zveze kulturno-prosvetnih organizacij 
ponekod doslej ni takšen, da bi zveza lahko resnično predstavljala samoupravno 
organizacijo vseh kulturnih področij pa tudi uporabnikov kulture. 

Sam sestav skupščine kulturne skupnosti je zelo pomembno jamstvo za 
njeno učinkovitost in za njeno hitrejše vraščanje v vse plasti javnega življenja. 
Zakon seveda posebej ne določa, katere delovne in družbene organizacije naj 
bi sestavljale bodoče temeljne kulturne skupnosti, marveč poleg organizacij 
s področja kulture predvideva tudi predstavnike družbeno-političnih organizacij 
in občin ter druge zainteresirane delovne in družbene organizacije. 

Odločitev o tem, predstavniki katerih družbenih oziroma drugih zainteresi- 
ranih delovnih organizacij bodo sestavljali kulturno skupnost, je torej v veliki 
meri prepuščena ustanoviteljem kulturnih skupnosti. Menim, da je tako splošno 
določilo ustrezno, ker bo le tako mogoče upoštevati vse specifične razmere v 
različnih območjih Slovenije. Vsekakor bodo, zlasti v razvitejših območjih zelo 
pomembni činitelji v skupščini temeljne kulturne skupnosti predstavniki gospo- 
darstva in samoupravnih skupnosti s področja družbenih služb. Ce bodo 
sodelovali kot aktivni predstavniki samoupravnih kulturnih skupnosti, ne bodo 
ostali samo potrošniki kulturnih dobrin, marveč bodo tudi sooblikovalci skup- 
nega programa in pomembni udeleženci pri sklepanju družbenih dogovorov. 

Praksa je pokazala, da je bil učinek sleherne kulturne akcije večji, če so 
iniciatorji in tvorci programa pritegnili k sodelovanju vse zainteresirane pa 
včasih tudi manj zainteresirane občane in organizacije, posebej še, če so jih 
znali spodbuditi za dejanja in za odločitve. Le široko samoupravno telo, mislim, 
široko glede različnih predstavnikov, ne po številu, lahko zagotovi odprtost dela 
skupščin temeljnih kulturnih skupnosti pa tudi njenega izvršnega odbora. 
Prav zato je pomembno, da kulturne skupnosti zajamejo vse strukture, vključno 
z gospodarstvom, ki je zaradi svoje raznolike sestave zaposlenih najbolj intere- 
santen uporabnik kulturnih dobrin in hkrati njihov soustvarjalec. V takem 
sestavu bodo kulturne skupnosti dovolj sposobne in avtoritativne, da bodo 
lahko sproščale ustvarjalni potencial poklicnih in nepoklicnih kulturnih insti- 
tucij ter posredovale v vsa območja in kraje, koder si ljudje to želijo, kvalitetne 
predstave in bogatejša kulturna dogajanja. 

Pri tem naj poudarim, da bo morala republika oziroma njena kulturna 
skupnost še vedno držati usmerjevalno in spodbudno vlogo v prid splošnemu 
nacionalnemu kulturnemu programu. Tu ne mislim samo na to, da bo bodoča 
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republiška kulturna skupnost uveljavila svoje pristojnosti in obdržala ustano- 
viteljske pravice nad določenimi institucijami nacionalnega pomena, marveč 
naj se ta usmerjevalna vloga vidi tudi na oblikovanju koncepta razvoja kulture 
v Sloveniji. Pri tem menim, da bi bogate izkušnje Zveze kulturno-prosvetnih 
organizacij Slovenije, ki opravljajo pomembno vlogo na področju kulture in je 
najbolj množična organizacija kulturnih delavcev v Sloveniji, lahko zelo ko- 
ristno služile bodoči republiški samoupravni organizaciji. 

Splošno dolgoročno usmerjenost v kulturi naj bi navdihoval enoten kon- 
cept, konkretneje naj bi ga opredeljevali programi in akcije, katerih nosilci 
in pobudniki naj bi postale temeljne kulturne skupnosti ob organizacijski ter 
materialni podpori republiške skupnosti. Pri kulturnih akcijah po Sloveniji pa 
naj bi republiško samoupravno telo obdržalo podobno usmerjevalno vlogo, 
kakršno je imel in jo še ima sedanji sklad Socialistične republike Slovenije za 
pospeševanje kulturnih dejavnosti, seveda po načelu soudeležbe in dodatnega 
sofinanciranja soorganizatorjev kulturnih akcij. Oba predložena zakonska do- 
kumenta uvajata tudi za področje kulture družbeni dogovor kot posebno insti- 
tucijo medsebojnega sporazumevanja in urejanja odnosov med kulturno 
skupnostjo in drugimi dejavniki. Tudi to je neke vrste novost v kulturi, ki 
pa pravzaprav ni povsem nova, saj so ponekod že doslej uporabili družbeni 
dogovor kot sporazum med zainteresiranimi dejavniki za zbiranje dodatnih 
finančnih sredstev na temelju dogovorjenega programa. Vednar pa bo družbeni 
dogovor kot javni sporazum po tem zakonu imel dosti širši pomen in pomemb- 
nejšo vlogo, saj bo predstavljal temelj za delo enega leta in za razdelitev ter 
uporabo sredstev. 

Z novo sistemsko ureditvijo bodo zagotovljeni stalni viri za kulturo. O tem 
je bilo izrečeno že veliko besed in je bila takšna želja zelo pogosto izražena v 
javni razpravi, ki smo jo danes že večkrat omenjali oziroma se sklicujemo 
nanjo. Vsi so v takšni ureditvi videli edini izhod, da si kultura pridobi neka 
trdnejša tla in zanesljivejšo materialno podlago za delo. Rešitev, kot jo določa 
zakon, je sprejemljiva in uresničuje pričakovanja. Posebej pa lahko pritrdimo 
odločitvi izvršnega sveta, ki je prisodil temeljnim kulturnim skupnostim del 
sredstev iz naslova maloprometnega davka. Ta sredstva bodo vsaj trenutno 
okrepila položaj novonastajajočih kulturnih skupnosti, to pa je zlasti za začetek 
sila pomembno in važno. 

Zakona, kakršna sta predložena zboru v razpravo in potrditev, po mojem 
občutku in presoji za ta čas zelo zadovoljivo urejata zamotano vprašanje slo- 
venske kulture in ji prinašata vsekakor določene koristi in preokret na boljše. 
Zato bom tudi z zadovoljstvom glasoval zanju. Hvala lepa! 

Predsedujoča Aleksandra Kornhauser: Hvala! Naslednji se je 
prijavil k besedi tovariš Hasl. Prosim! 

Miran Hasl: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ko smo sprejemali zakon o izobraževalnih skupnostih, se je, enako kot 

danes, pri kulturnih, tudi pri prosvetnih delavcih pojavila vrsta dilem pa tudi 
skepsa in določeno nezaupanje. Ce danes ocenjujemo triletni obstoj in delovanje 
temeljnih izobraževalnih skupnosti in republiške izobraževalne skupnosti, pa 
lahko kljub še tako kritičnim pripombam s prepričanostjo ugotovimo, da je 
rešitev bila in je šolstvu v prid. 
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Ko danes podpiram zakon o kulturnih skupnostih, bom to storil v pre- 
pričanju, da bo kljub dvomom, ki jih izražajo nekateri delavci v kulturi in 
izven nje, kljub pomanjkanju ustreznih programov razvoja kulture kot celote 
ali posameznih kulturnih zavodov, kljub tudi nedorečenim zadevam, kljub 
morda prisotnemu omalovaževanju takšnih rešitev, predlagni zakon dal kulturi 
večjo družbeno vrednost. Na področju kulture se bomo srečevali z mnogo 
težjimi problemi, nejasnostmi, dilemami in pomisleki kot v vzgoji in izobraže- 
vanju. Le-ti so postajali vedno resnejši, čimbolj podrobna, konkretna in stvarna 
je postajala oblika predlaganega zakona. Zakaj in kje? V kulturnih dejavnostih, 
kamor prištevamo amaterska in poklicna združenja, organizacije, društva, za- 
vode in posameznike s področij književnosti, glasbe, gledališke in filmske 
umetnosti, knjižnic, muzejev, arhivov in mnogih oblik ustvarjanja, posredovanja 
in varstva kulturnih vrednot, ne bo lahko najti skupnega jezika. Dosedanji 
razvoj mnogih kulturnih dejavnosti je bil kar se da različen, neenaka stopnja 
razvitosti, pomanjkanje programov in izoblikovane slovenske kulturne politike 
so vplivali posredno ali neposredno tudi na ožja področja. Do nedavnega 
močno prisotna teorija, da je kultura nadgradnja, ki mora počakati na določen 
materialni standard družbe, je pri mnogih izoblikovala tudi njihov odnos do 
kulture. Dejstvo pa je tudi, da so se prav v kulturi najdlje ohranili izrazito 
proračunski odnosi, miselnosti in to znotraj dejavnosti same kot v odnosu 
do nje. 

In slednjič bo vse prej kot enostavno presoditi delovni program neke kul- 
turne ali umetniške institucije, poklicne ali amaterske dejavnosti, njegovo 
širino, kvaliteto, družbeno potrebnost in nujnost ter ta program tudi finančno 
ovrednotiti, oboje, pa uskladiti s kulturno in materialno razvitostjo določene 
sredine ter njenimi možnostmi. Na Slovenskem je kulturna situacija po občinah 
kaj različna. Srečevali se bomo tudi z zelo resnimi kadrovskimi vprašanji, 
saj bo marsikje težko najti kulturne delavce širokih kulturnih pogledov, ki naj 
bi prevzeli vodstvo kulturnih skupnosti oziroma sodelovanje v njih. 

Novoustanovljene kulturne skupnosti bodo morale poleg podpiranja vseh z 
zakonom predvidenih dejavnosti ter razdeljevanja finančnih sredstev začeti 
voditi kulturno politiko. Predvsem pa bodo morale v praksi prepričljivo do- 
kazati, da je kultura res nujni sestavni del vsakdanjega življenja, proizvodnega 
procesa, nekaj, brez česar si skladnega in vsebinsko polnega življenja ne 
moremo ali si ga vsaj ne bi smeli predstavljati. Pri vsem tem pa ne bo mogoče 
zanemariti osrednjega vprašanja, to je človeka z njegovimi potrebami in željami, 
hotenji in razmišljanji. 

Kulturni zavodi, organizacije in kulturne dejavnosti s tradicijo ali brez 
nje, sodobne, izrazito eksperimentalne ali one, katerih obstoj sega v zgodovino, 
imajo in bodo imele vedno resnejšega nasprotnika v vse močnejši potrošniški 
mentaliteti, v skomercializirani in tehnizirani vsakdanjosti, v skoraj absurdnem 
pomanjkanju časa, v poplavi plehkega senzacionalističnega in včasih skrajno 
banalnega kiča. 

Skupaj z nekaterimi predgovorniki obžalujem, da združevanje na širših 
območjih ni uspelo najti številnejših zagovornikov oziroma da so bojazen po 
prevladi ene občine na drugo, strah pred tako imenovanim prelivanjem sred- 
stev, zaprtost kulturnih institucij in dvomi v uspešnost združevanja vplivali, 
da se bodo v glavnem ustanovile le občinske kulturne skupnosti. Ne glede 
na vse izrečeno pa je jasno, da si bo kultura, da ponovim izjave predsednika 
našega odbora za kulturne dejavnosti dr. Kuharja, v tem zgodovinskem tre- 
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nutku našla svoj prostor pod soncem v polnem pomenu te besede, da pa si 
bodo kulturne organizacije izborile ta svoj prostor le z zavzetim, predvsem pa 
s kvalitetnim delom in dosežki. Hvala lepa! 

Predsedujoča dr. Aleksandra Kornhauser: Hvala! Nadalje ima 
besedo poslanec tovariš Dolar. Prosim! 

Jože Dolar: Spoštovana podpredsednica, tovariši poslanci! Kulturne 
skupnosti so nadaljevanje prizadevanj, da se izloči kultura iz proračuna, saj se 
je že doslej denar zbiral v skladih. Ukinitev nekaterih sedanjih republiških 
skladov torej omogoča nastanek republiške kulturne skupnosti, pri čemer je 
pomembno določiti obseg sredstev. Hkrati pa je pri tem pomembna tudi demo- 
kratizacija kulture. Nastopa vedno več novih povezav v republiki kakor tudi 
v občini. Vlogo kulturne skupnosti dvigamo od proračuna in države k splošnemu 
kulturnemu interesu občanov. Popolnoma pravilno je, da upoštevamo interes 
občana kot potrošnika hkrati z interesom kulturnega delavca. H kulturni rasti 
naroda prispeva le kulturna potreba ljudi, zato je v tem treba iskati merila 
za programsko politiko kulture. Danes je še preveč usmerjen pogled na kulturo, 
ki je zunaj človeka. 

Vloga kulturnih zavodov v družbi mora biti odvisna od njihove dejavnosti. 
Se vedno obstaja razkorak med kulturno zmogljivostjo in kulturno razvitostjo, 
potrebami in možnostmi. To pa je pogojeno s kulturnimi izročili krajev, izo- 
brazbo, življenjskimi razmerami in družbenim standardom ljudi. Ta razkorak 
je mogoče premostiti le s tem, da kulturne dejavnosti postavimo v odvisnost 
od drugih dejavnosti in enotnih zakonitosti ekonomike, dohodka, cene, tržišča. 
Dokler obstoja zakon vrednosti kot merilo potroška delovne sile, moramo to 
odvisnost upoštevati. Danes še nimamo razvitega kulturnega tržišča, kar že 
terjajo dejanske potrebe. Družba mora posredovati in soočati vrednostna merila 
med seboj. Skratka, poleg tržnega vrednotenja mora nastati še družbeno 
vrednotenje kulture. Ce se bo kultura zaprla sama vase, se ne bo uspešno 
razvijala, pač pa bo podvržena samo strogim gospodarskim zakonitostim. Raz- 
vijati moramo torej kulturno akcijo tako, da bcmo med občani in proizvajalci 
pospešili željo po kulturi in to spreminjali v navado. 

Ker je naša družba močno diferencirana, je potrebno sprožiti kulturne 
akcije, kulturne načrte na temelju potreb in analiz. Potrebna pa je tudi kul- 
turna vzgoja, ki je zelo pomembna in prav v tem pogledu je marsikaj treba 
spremeniti v naši šoli. Kje so danes kulturni dnevi na šolah? Zakaj je šola 
faktografsko usmerjena, ni pa vrednostno opredeljena? Kako bo mogoče v 
prihodnje uporabljati sodobna sredstva javnega obveščanja za izenačevanje 
potreb ljudi, če služijo mnogokdaj ta sredstva za širjenje lažne kulture, zlasti 
če gre Za monopolne zavode izven družbenega vpliva. 

Vseh pojmovanj kulture danes še ne poznamo in je zaradi tega najbrž 
predvideno, da bomo v dveh letih dobili slovenski nacionalni kulturni program. 
Za nov razcvet kulture bo vsekakor potrebna generalna revizija v naših 
kulturnih zavodih ter organizacijah tako glede stanja kakor tudi odnosov. 
Slovencem je potreben pozitivni kulturni program, zaradi tega samo z bojem 
proti lažni kulturi ne bomo razrešili slovenskega kulturnega problema. Ne 
smemo dovoliti, da bo kultura začela postajati sredstvo neke druge politike. 
Ob ustanavljanju kulturnih skupnosti imejmo pred očmi pri programskih 
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izhodiščih kulture človeka, njegove potrebe in njegov interes. Kultura mora 
postati dejavnik, ki humanizira družbo in uveljavlja človeka. Zato sem v 
tem pogledu zelo proti avtarktičnim pogledom na kulturo. 

Glede na prejšnje razprave o problematiki kulture ugotavljam, da je 
ustanavljanje kulturnih skupnosti tako z vidika financiranja kulture, progra- 
miranja kulturnih potreb in vodenja določene kulturne politike na Slovenskem 
več kot potrebno. Osnovno problematiko vsebinskega razreševanja v kulturi bo 
možno opredeliti iz doslej znanih stališč in jih potem konkretneje precizirati 
v samoupravnih aktih kulturnih zavodov in družbenih dogovorih. 

V nadaljevanju želim konkretneje zavzeti stališče do predloga zakona o 
kulturnih skupnostih in hkrati, da se ne bi kasneje javljal k drugi točki, tudi 
do zakona o financiranju kulturnih skupnosti. Govoril bi za Koroško, kjer je 
bila ves čas živahna razprava tako v sekcijah in skupščinah občin kakor 
tudi na medobčinskem nivoju. Razprava ni razgibala samo kulturnih delavcev, 
temveč v veliki meri ostale družbene dejavnike, še posebej gospodarstvo, kar 
je zelo pozitivno. Predlog zakona je na Koroškem sprejet z zadovoljstvom, ker 
rešuje večino hotenj. Zakon stabilizira sredstva in v okviru sedanjih pogojev 
omogoča rast kulturnih dejavnosti ter pomeni velik premik pri urejanju ob- 
čutljivega področja družbenega dela. 

Predlog zakona podpira družbene cilje, da bi občan kot potrošnik kulture 
dobil kar je na voljo in kar potrebuje. Razmerje med družbenimi cilji in željami 
potrošnikov je izraženo v programu kulturne skupnosti, za katerega se izrečejo 
vsi dejavniki. Na področju koroških občin so bili že pred predlogom zakona 
pripravljeni razni perspektivni programi kulture, in prepričani smo, da v 
okviru kulturne skupnosti in konkretnih možnosti ne bo posebnih težav pri 
njihovem uresničevanju. Prav tako je v celoti dozorelo spoznanje, da je oblika 
dejavnosti manj pomembna kot njena vsebina. Zato velja podpreti predlog 
zakona, ki vrednoti akcije ne pa institucije. 

Glede financiranja kulturnih skupnosti moram reči, da smo v trenutni 
situaciji proti diferenciranju sredstev. Nismo za koncentracijo sredstev, zbranih 
iz republiškega maloprometnega davka v višini 0,5 °/o v republiški kulturni 
skupnosti. Zavzemamo se za programsko financiranje občin, ki so na področju 
kulture slabo razvite. Seveda moramo sanirati kulturo v prvi vrsti s tem, da 
na podlagi spoznanih osnovnih kulturnih potreb občanov s sredstvi republiške 
kulturne skupnosti podpremo nekatere nerazvite občine; za participacijo teh 
občin v enakem deležu bi se lahko dogovarjali šele, ko bi bile norme osnovnih 
kulturnih potreb presežene. Normiranje osnovnih potreb občana pa je možno 
seveda vršiti na več načinov. 

Po našem mnenju naj republiška kulturna skupnost s svojimi sredstvi pri- 
speva k odpravljanju deficita v kulturi v nekaterih občinah in s tem podpre 
uresničenje osnovnih dogovorjenih norm. V tej zvezi podpiramo tudi amandma 
izvršnega sveta, da pogojno blokira republiška sredstva v ta namen vse do 
izdelave občinskih programov, torej družbenih dogovorov. Statut republiške 
kulturne skupnosti pa naj upošteva tripartitno zastopstvo v skupščini, upošte- 
vajoč sekcije sedanjih skladov. 

Ob koncu želim izraziti zadovoljstvo Koroške ob predlogu zakona, s katerim 
je na Slovenskem prvič v zgodovini omogočeno občanu kot potrošniku kulture, 
da lažje pride do kulturnih dobrin, da se te hitreje širijo med ljudmi. Potrošnja 
kulture se na ta način širi na vse številnejša območja in področja. Hvala. 
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Predsedujoča dr. Aleksandra Kornhauser: Hvala! Kot zadnji se 
je doslej prijavil k razpravi tovariš Šega. Prosim! 

Drago Sega: Tovarišica podpredsednica, tovariši poslanci in poslanke! 
Nekoliko kratek bom, kar zadeva splošna vprašanja, o katerih so moji pred- 
govorniki že precej izčrpno govorili. Strinjam se z večino izrečenih stališč, še 
posebej se mi zdijo važna stališča poslanca tovariša Tavčarja o novem položaju, 
ki ga dobiva kultura s sistemsko rešitvijo, ki jo daje zakon. 

S samoupravnim temeljem kulture kot avtonomnega področja bo dejansko 
paraliziran pasiven položaj kulture kot družbenega faktorja in bo odstranjeno 
neko jerobstvo nad kulturo. S samim zakonom seveda problemi še ne bodo avto- 
matično razrešeni. V temeljnih in tudi v republiški kulturni skupnosti bodo ta 
vprašanja morala biti še obravnavana in boj za emancipacijo kulture, če tako 
rečem, bo najbrž še nekaj časa trajal, odvisen pa bo od razvitosti posameznih 
pokrajin in pa seveda od zavesti ljudi. 

Poleg administrativne, intervencijske vloge, katere se je marsikdaj posluže- 
vala oblast in ki je kljub nesrečnosti takih posegov bila ponavadi vendarle 
kratkotrajna, je važen še moment, ki nastaja znotraj kulturne dejavnosti same, 
to so pojavi monopola in ekskluzivnosti. Pridružujem se govornikom pred menoj, 
ki so pledirali za to, da bi temeljne kulturne skupnosti morale ohraniti res 
zadostno širino in razumevanje za vse pojave, tudi tiste, ki so še novi in ki si 
šele iščejo svojo pravico do življenja. 

S tem bi prešel na nekatera konkretna vprašanja, za katera se mi zdi, da 
vendarle ostajajo še odprta v okviru predloženih zakonov. Predvsem se mi zdi, 
in to bi še posebej poudaril kot poslanec ljubljanske občine, da je tu dokaj 
delikaten problem prenos ustanoviteljskih pravic desetih kulturnih zavodov z 
republike na temeljno kulturno skupnost v Ljubljani. Tovariš predsednik Po- 
ljanšek in tovariš sekretar Bohanec sta nas obvestila o tem, kako potekajo 
pogovori med obema zainteresiranima strankama, med republiškimi in med 
mestnimi predstavniki. 

Kar zadeva moralno plat tega vprašanja, se mi zdi, da ne bo predstavljala 
posebno velikega problema. Gre bolj za neke predsodke in za interes nekaterih 
institucij, ki bi želele imeti prestiž nacionalne pomembnosti. Mislim pa, da so 
take tendence predvsem podprte s finančnimi interesi in če bodo le-ti pravilno 
urejeni in saturirani, bo tudi problem tega tako imenovanega prestiža, na- 
cionalnega, republiškega ali kakorkoli že ga imenujemo, odpadel. Sicer pa 
moramo vedeti, da v kulturnem' delu in umetniškem ustvarjanju ni druge 
hierarhije, kot je kvaliteta in samo ta lahko resnično zagotavlja neki instituciji 
ali nekemu ansamblu, neki skupini ali posamezniku nacionalni pomen, ne glede 
na to, da je včasih nacionalni pomen lahko zelo relativen; resnična kultura 
mora biti namreč pomembna ne samo za pripadnike nacionalne skupnosti, 
ampak konkurenčna tudi v primerjavi s kulturo drugih narodov. In tukaj 
vsakršna republiška zaprtost pravzaprav ne prispeva veliko k sanaciji kulture. 

Vprašanje prenosa ustanoviteljskih pravic pa je vendarle zelo delikatno 
vprašanje in upam, da bodo odgovorni dejavniki našli take rešitve, ki dejansko 
teh institucij ne bodo finančno prizadele, zlasti pa, da bo njihovo delo nemoteno 
potekalo. Ne glede na to, kako se reši vprašanje njihovega ustanoviteljstva 
in njihovega nadaljnjega financiranja, naj jim bo omogočeno ne samo v do- 
sedanjem obsegu, ampak tudi soudeležba pri rasti materialnih možnosti, ki jo 
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ravno ta novi zakon predvideva. Saj večina teh institucij doslej ni živela z 
veliko žlico in mora sanirati marsikateri problem. 

Drugo vprašanje, ki bi se ga dotaknil v zvezi z zakonom o financiranju 
kulturnih skupnosti, se omejuje predvsem na 5. člen, in sicer je to način delitve 
sredstev, ki se jim republika odreka v korist posameznim občinam. Moj po- 
mislek, ki sem ga izrazil tudi v komisiji, ki je pripravljala ta zakon, je namreč 
ta, da je slaba stran razdelitve zdaj v tem, da pravzaprav tisti, ki je močnejši 
in bogatejši, dobi več, tisti, ki je pa siromak, pa ostane v glavnem še naprej 
siromak. Z intervencijsko vlogo republiške kulturne skupnosti so te stvari sicer 
do neke mere omiljene, ker sem prepričan, da bo ta skupnost imela vendarle 
toliko sredstev, da bo lahko najtežje primere najbolj zaostalih občin vendarle 
lahko do neke mere sanirala. Ostaja pa popolnoma odprto vprašanje raznih 
pokrajinskih kulturnih središč, zlasti tistih, ki so bolj izpostavljena, ah pa 
tistih, ki so gospodarsko šibkejša. Tako nastajajo določeni disproporci; recimo, 
občina Črnomelj dobi s to preporazdelitvijo sredstev 155 000 dinarjev, Domžale, 
ki so bogata občina in ki gravitirajo z vsem svojim kulturnim interesom na 
Ljubljano, ki jim je neposredno pred nosom, in so pravzaprav v nekem smislu 
njeno predmestje ali vsaj pripadajo isti aglomeraciji, pa pridobe s tem 570 000 
dinarjev, Dravograd samo 78 000 dinarjev in tako naprej. Enako velja za večja 
središča; Koper, ki je še mlado središče in ki se mora v kulturnem pogledu še 
močno razvijati, ravno tako Nova Gorica, dobita vsak nekaj čez en milijon 
dinarjev, medtem ko pridobi Kranj 1 320 000 dinarjev, čeprav so njegove kul- 
turne funkcije ravno zaradi bližine Ljubljane v mnogočem manjše. 

To so torej problemi, ki ostajajo po mojem mnenju še naprej odprti. Razen 
tega nimamo nobenih kazalcev, koliko kulturnega denarja s tako razdelitvijo 
pride na glavo prebivalca. Ta vidik bi bil vreden upoštevanja, čeprav ne bi 
smel biti absolutni kriterij, ampak bi bilo treba misliti na to, kar je že eden 
izmed govornikov pred menoj povedal, da se v delu kulturnih skupnosti ven- 
darle doseže nek sporazum in program o tem, kakšen je pravzaprav kulturni 
minimum, ki bi moral biti zagotovljen slehernemu slovenskemu občanu. 

Mislim, da sta s tem zakonom preveč poudarjena avtomatizem in linearnost 
delitve in da je intervencijska vloga republiške kulturne skupnosti v korist 
šibkih ravno zaradi pomanjkanja sredstev precej fiktivna in omejena. Hvala 
lepa! 

Predsedujoča dr. Aleksandra Kornhauser: Hvala! Se še kdo 
prijavlja k razpravi? Tovariš Kuhar, prosim! Želi še kdo prej razpravljati? (Ne.) 

Dr. Boris Kuhar: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši 
poslanci! V vsej tej današnji obširni razpravi, mislim, je bilo poleg nekaterih 
pripomb postavljeno samo eno vprašanje, na katero sem dolžan dati v imenu 
naše komisije tudi odgovor. To je vprašanje tovariša Svajncerja o zamejskih 
Slovencih oziroma o skrbi za njihovo kulturo. 

Ta skrb je bila prisotna v delu naše komisije od začetka, ko smo začeli 
pripravljati prve osnutke, pa prek javne razprave, ki je posebej naglasila to 
potrebo. To skrb smo poskušali izraziti v več členih zakonskega predloga. To 
vprašanje je bilo prisotno ob obravnavi celovitosti slovenskega kulturnega 
prostora; pod to celovitostjo prav tako razumemo Slovence, ki so izven državnih ' 
meja. Slovenska kultura je tudi kultura tržaških, goriških Slovencev, Beneške 
Slovenije in Koroške Slovenije. V 15. členu smo nato še posebej zapisali, da 
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kulturna skupnost spodbuja in podpira kulturno dejavnost Slovencev zunaj 
Slovenije in Jugoslavije. Pri tem smo mislili naše zamejske Slovence, poleg tega 
pa še naše delavce, ki delajo v tujini in naše izseljence. Komisija je imela pred- 
loge, da bi to še bolj določno zapisali, posvetovali smo se s pravniki, vendar 
so bile strokovne pripombe pravnikov takšne, da kaj več nismo zmogli. Ce 
bi v zakonu obvezali tudi državo za to skrb z raznimi meddržavnimi dogovori, 
bi to, po mojem, lahko samo počasno in zaviralno vplivalo. Z našim zakonom je 
težko reševati probleme tujih državljanov, čeprav mora prav gotovo biti kultura 
naših bratov v zamejstvu stalno prisotna skrb pri delu vseh bodočih kulturnih 
skupnosti in posebej kulturne skupnosti Slovenije, To pa je bilo tudi že doslej, 
saj smo samo letos v okviru občinskih srečanj pa tudi v okviru republike imeli 
razgovore s predstavniki koroških in tržaških Slovencev za usklajevanju kul- 
turnih akcij. Teh dogovorov za skupno sodelovanje, za usklajevanje kulturnih 
akcij, dogovorov za pomoč Slovencem pri njihovem kulturnem življenju pa bo 
v kulturnih skupnostih odslej še več. 

Da se ne bi ponovno pojavil tu na govorniškem odru, mi, tovarišice in 
tovariši poslanci dovolite, da se še preden boste sprejemali amandmaje in 
glasovali o zakonu, zahvalim vsem dejavnikom, ki so organizirali javno raz- 
pravo, torej v prvi vrsti Socialistični zvezi, sindikatom, Zvezi kulturno-pro- 
svetnih organizacij, raznim samoupravnim organizacijam v kulturnih insti- 
tucijah in vsem, ki so s svojimi predlogi omogočili komisiji, da je lahko pred- 
ložila taka zakonska predloga. Dosedanja soglasja, ki so bila izrečena k zakonu, 
vsa podpora, ki je bila dana k zakonskemu predlogu in tudi vaša pritrdilna 
stališča, ki so bila izrečena danes, vaša zavzetost v današnji obširni razpravi za 
zakon in za delo bodoče kulturne skupnosti, vse to je največje zadoščenje naši 
komisiji za opravljeno delo, ki, lahko rečem, največkrat ni bilo lahko. 

Hvala vam še enkrat s prošnjo, da enako zavzeto sodelujete tudi v aktivnem 
delu bodočih kulturnih skupnosti, saj bo, kot sem že rekel, zakon lahko le 
slaba deklaracija, pa če smo ga še tako hvalili, če ne bomo oživeli tega, kar 
želimo in za kar daje zakon možnost, to je kulturne skupnosti. Hvala lepa! 

Predsedujoča dr. Aleksandra Kornhauser: Hvala! Želi še kdo 
razpavljati? (Ne javi se nihče.) Če ne, potem menim, da lahko zaključimo to 
obširno razpravo, ki je prav gotovo odraz pomembnosti te točke dnevnega 
reda in preidemo na glasovanje. 

Najprej moramo glasovati o amandmajih, ki jih je dala zakonodajno- 
pravna komisija. Poročilo ste dobili. K 11. členu moramo dodati popravek, ki 
ga je predlagala komisija za pripravo zakona in se zakonodajno-pravna komisija 
z njim strinja, in sicer se v 11. členu besedilo »način delitve sredstev« zamenja 
z besedilom »načela za delitve sredstev«, črta pa se »in merila«. Ima kdo še 
kakšne pripombe k amandmajem zakonodajno-pravne komisije s tem poprav- 
kom? (Nihče.) 

Če nima, in ker gre v glavnem za spremembe oziroma dopolnitve, ki so 
redakcijskega značaja, predlagam, da o vseh amandmajih glasujemo hkrati. 
Se strinjate? (Strinjamo!) 

Dajem torej na glasovanje amandmaje zakonodajno-pravne komisije k 
11., 15., 30., 37. in 38. členu. Kdor je zanje, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji, ki jih je predlagala zakonodajno-pravna 
komisija, soglasno sprejeti. 
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Danes je predstavnik predlagatelja tovariš dr. Kuhar predlagal še amandma 
k 38. členu zakona. Tega pismeno niste dobili. Glasi se pa takole: »V 38. členu 
predloga zakona se namesto začetnega teksta »Z dnem uveljavitve tega zakona« 
vstavi »z dnem, ko je ustanovljena kulturna skupnost Slovenije«. Razlogi za 
ta amandma so bili podrobno obrazloženi. 

Ima kdo kako pipombo k temu amandmaju? (Ne javi se nihče.) Ce ne, 
prehajamo na glasovanje o tem amandmaju. Kdor je za ta amandma, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi ta amandma soglasno sprejet. 
Tako lahko preidemo na glasovanje o samem zakonskem predlogu, upo- 

števaje seveda pravkar izglasovane amandmaje. 
Kdor je za predloženi zakonski predlog z vsemi sprejetimi amandmaji, 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 zakona 
o kulturnih skupnostih, upoštevaje pri tem amandmaje zakonodajno-pravne 
komisije in komisije, ki je predlagatelj zakona. 

S tem zaključujem 3. točko dnevnega reda in prehajamo na 4. točko 
dnevnega reda, to je na predlog zakona o sredstvih za financiranje 
kulturnih skupnosti in kulturne dejavnosti. 

Tudi ta predlog zakona je predložila komisija republiškega in našega zbora 
za pripravo zakona o kulturnih skupnostih in financiranju kulturnih dejavnosti. 
Obrazložitev zakonskega predloga smo že slišali. 

Iz gradiva, ki ste ga dobili danes na klopeh, pa je razvidno, da je izvršni 
svet, ko je obravnaval ta zakonski predlog, sprejel amandma k 4. členu. Želi 
morda predstavnik izvršnega sveta dr. Ernest Petrič ta amandma še ustno 
obrazložiti? (Ne želi.) 

Zakonski predlog je obravnavala zakonodajno-pravna komisija in o tem 
predložila pismeno poročilo. Zeli morda njen predstavnik to poročilo še ustno 
dopolniti? (Ne želi.) 

Začenjam razpravo, ki je seveda v bistvu nadaljevanje razprave pri prejšnji 
točki dnevnega reda, saj smo v znatni meri razpravo združevali. 

Kdo želi besedo k tej točki dnevnega reda? Tovariš Feldin, prosim! 

Boris Feldin: Tovarišice in tovariši poslanci! Želel bi nekaj reči samo 
glede sredstev, ki jih določa predlog zakona. Mnenje tovariša Šege se mi zdi 
umestno, zlasti kar zadeva sredstva, ki jih določa zakon. Tu mislim predvsem 
na linearno delitev, se pravi, koliko bo komu pripadlo, predvsem kar zadeva 
0,5% prometnega davka. Za mene ne bi bila rešitev v tem, da bi zdaj ta delež 
zmanjševali na račun temeljnih skupnosti in ga združevali pri republiški 
skupnosti, pač pa v tem, da bi se tisti delež družbenega proizvoda, o katerem 
je govora v 4. členu, ne postavljal za nadaljnjih pet let. Ali smo tako prepričani, 
da ne bo potrebna večja udeležba sredstev, zbranih v republiški kulturni 
skupnosti, da smo ta količnik zacementirali kar do 1975. leta? Tu vidim 
možnost izravnavanja tistih stvari, ki jih je tovariš Šega omenil. Izravnavanje 
pa bo možno predvsem takrat, kadar bo republiška kulturna skupnost na 
podlagi nekih normativov, o katerih smo prej slišali, ugotovila stanje, na podlagi 
tega pa posameznim občinam pomagale s temi sredstvi. 
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Ce bodo sredstva odstopljena v višini 0,3% prispevka in ne 0,5 »/o, pa se 
bojim, da bomo prišli do enakega položaja kot pri izobraževalnih skupnostih, 
da bomo najprej denar pobrali, nato pa se menili, koliko bo kdo dobil svojih 
sredstev nazaj. Zato bi rekel, da je treba ta zakon o sredstvih danes sprejeti, 
kakršen je predložen, ne trdim pa, da ne bi v določenem času našli kakšne 
druge oblike, ki pa bi morala predvsem pomeniti več družbenih sredstev za 
kulturo. 

Ce pa smo že sposobni, po besedah tovariša sekretarja, v republiškem me- 
rilu vendar najti dokaj sredstev iz prometnega davka, ki se bo zbiral v ljub- 
ljanskih občinah, bomo vendarle našli tudi republiška sredstva za dokončanje 
investicij in za soudeležbo pri drugih investicijah, pri čemer pa bomo morda 
našli tudi še kakšen delež za reševanje najbolj perečih kulturnih problemov 
v občinah izven Ljubljane. Hvala! 

Predsedujoča dr. "Aleksandra Kornhauser : Hvala. Želi še kdo 
razpravljati? (Ne javi se nihče.) Ce ne, potem zaključujem razpravo in preha- 
jamo na glasovanje. 

Najprej dajem na glasovanje amandma izvršnega sveta k 4. členu zakon- 
skega predloga. Amandma ste prejeli. Želi: še kdo kakšno pojasnilo v zvezi 
z njim? (Ne javi se nihče.) Ce ne, potem dajem ta amandma na glasovanje. 
Kdor je zanj, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel amandma iz- 
vršnega sveta k 4. členu predloga zakona. 

Prehajamo na glasovanje o amandmajih zakonodajno-pravne komisije k 
5. in 6. členu. Je kakšna pripomba? (Ne.) 

Kdor je za ta dva amandmaja, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel amandmaje 
zakonodajno-pravne komisije k 5. in 6. členu. 

Tako lahko dam na glasovanje še predlog zakona v celoti s pravkar izgla- 
sovanimi amandmaji. 

Kdor je zanj, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Eden.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor sprejel predlog zakona o sred- 
stvih za financiranje kulturnih skupnosti in kulturne dejavnosti z enim vzdrža- 
nim glasom, upoštevaje pravkar izglasovane amandmaje k 4., 5. in 6. členu. 

Tako lahko zaključimo to točko dnevnega reda in prehajamo na 5. t o čk o 
dnevnega reda, to je na predlog zakona o delavskih univerzah, izobra- 
ževalnih centrih in drugih organizacijah, ki se poleg šol ukvarjajo z izobraže- 
vanjem. 

Predlog zakona je skupščini predložil v obravnavo odbor republiškega 
zbora za prosveto in kulturo. Zeli predstavnik odbora zakonski predlog še ustno 
obrazložiti? Prosim, tovarišica Ulrihova! 

E1 a U1 r i h : Spoštovana tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Želim samo reči, da odbor sprejema amandma odbora za vzgojo in 
izobraževanje vašega zbora in prav tako amandmaje zakonodajno-pravne ko- 
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misije. Ker pa je obrazložitev dana pismeno, ni potrebe za ustno obrazložitev. 
Hvala lepa! 

Predsedujoča dr. Aleksandra Kornhauser: Hvala! Predlog za- 
kona je bil poslan izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije. Želi morda njegov 
predstavnik dati mnenje izvršnega sveta k zakonskemu predlogu? Besedo ima 
dr. Petrič. 

Dr. Ernest Petrič: Tovarišica podpredsednica, dati moram naslednje 
pojasnilo. Izvršni svet v plenumu o zakonu ni razpravljal, razpravljal pa je o 
njem njegov odbor in ni dal nobenih pripomb, iz česar lahko zaključimo, da 
tudi izvršni svet v plenumu ne bo imel nobenih pripomb. Kolikor pa bi bile, 
bodo verjetno samo redakcijskega značaja in bodo dane na zasedanju repu- 
bliškega zbora. Ker pa sem prepričan, da tudi takih pripomb ne bo, mislim, 
da lahko stališče odbora izvršnega sveta smatrate kot stališče izvršnega sveta 
samega. Hvala lepa! 

Predsedujoča dr. Aleksandra Kornhauser: Hvala. Predlog za- 
kona sta obravnavala tudi odbor našega zbora za vzgojo in izobraževanje in pa 
skupščinska zakonodajno-pravna komisija, ki sta o .tem predložila pismeni po- 
ročili. Želi morda poročevalec odbora še ustno dopolniti svoje poročilo? (Ne.) 
Zakonodajno-pravna komisija prav tako ne? (Ne.) 

Tako lahko začnemo z razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Če 
ni kandidatov za razpravo, naj to tolmačim kot dejstvo, da je bil že pripravljeni 
postopek zelo širok in lahko preidemo na glasovanje o amandmajih. 

Predlagam, da najprej glasujemo o amandmajih zakonodajno-pravne ko- 
misije, in sicer k 4., 5., 8., 12., 13., 22. in 24. členu. Iz poročila zakonodajno- 
pravne komisije je razvidno, da se je predlagatelj zakonskega predloga z vsemi 
naštetimi amandmaji strinjal, zato predlagam, da glasujemo o vseh amandmajih 
hkrati. Ima kdo v tej zvezi kakšno pripombo? (Nihče.) Ce ne, dajem naštete 
amandmaje 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 amandmaje 
zakonodajno-pravne komisije. 

Na glasovanje dajem še amandma odbora našega zbora k 24. členu. Tudi 
s tem amandmajem se strinjata tako predlagatelj zakonskega predloga kot za- 
konodajno-pravna komisija. Kdor je zanj, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Tudi ta amandma odbora za vzgojo in izobraževanje je soglasno sprejet. 
Tako lahko dam na glasovanje še predlog zakona v celoti, upoštevaje pri 

tem pravkar izglasovane amandmaje. 
Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlog zakona 

o delavskih univerzah, izobraževalnih centrih in drugih organizacijah, ki se 
poleg šol ukvarjajo z izobraževanjem. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o dopolnitvi zakona o višji tehniški šoli v Mariboru. 
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Predlog zakona je predložil skupščini v obravnavo izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. Zeli predstavnik izvršnega sveta dr. Ernest Petrič ta predlog še 
dodatno obrazložiti? (Ne želi.) 

Predlog zakona sta obravnavala odbor našega zbora za vzgojo in izobraže- 
vanje ter skupščinska zakonodajno-pravna komisija. O tem sta predložila pi- 
smeni poročili. Ali želita poročevalca odbora oziroma komisije ta predlog še 
dodatno pojasniti? (Ne.) 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Dajem na glasovanje predlog zakona o dopolnitvi zakona o višji tehniški 

šoli v Mariboru. Kdor je zanj, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev 
dvigne roko.) Hvala! Je kdo proti? (Eden.) Se je kdo vzdržal? (Eden.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor z enim vzdržanim glasom in z 
enim glasom proti sprejel predlog zakona o dopolnitvi zakona o višji tehniški 
šoli v Mariboru. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o dopolnitvi zakona o višji agronomski šoli v Mariboru. 

Tudi tokrat je predlagatelj izvršni svet. Je potrebna dodatna obrazložitev? 
(Ni potrebna.) 

Prav tako so tudi ta predlog obravnavali odbor našega zbora za vzgojo 
in izobraževanje in pa zakonodajno-pravna komisija. So kaka dopolnila? (Ne.) 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Kandidatov za 
razpravo ni. Dajem na glasovanje predlog zakona o dopolnitvi zakona o višji 
agronomski šoli v Mariboru. 

Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (Eden.) Se je kdo vzdržal? (Dva.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor sprejel z enim glasom proti in 
dvema vzdržanima glasovoma predlog zakona o dopolnitvi zakona o višji agro- 
nomski šoli v Mariboru. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o določitvi števila in o imenovanju članov začasne skupščine raziskovalne skup- 
nosti SR Slovenije. 

Predlog odloka je predložila v obravnavo skupščinska komisija za volitve 
in imenovanja. Želi predstavnik te komisije tovariš Roje predlog še ustno 
obrazložiti? (Ne.) 

Začenjam razpravo, pri čemer pa naj pojasnim, da daje naš zbor pri tej 
in naslednji točki dnevnega reda k obema predloženima odlokoma svoje mne- 
nje, kot to določa 9. člen odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. Po tem določilu namreč zbori delovnih skupnosti ob- 
ravnavajo na svojih sejah med drugim tudi predlog za izvolitev oziroma za 
razrešitev članov organov samoupravljanja v delovnih in drugih samoupravnih 
organizacijah na področjih iz svoje pristojnosti. 

Zeli kdo besedo? (Ne.) Če ne, predlagam, da naš zbor sprejme naslednje 
mnenje: 

»Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije je na podlagi 9. člena 
odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika Skupščine SR Slovenije na 
16. seji dne 17. decembra 1970 obravnaval predlog odloka o določitvi števila 
in o imenovanju članov začasne skupščine raziskovalne skupnosti Slovenije. 
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Prosvetno-kulturni zbor se s predlogom odloka strinja.« 
Kdor je, prosim, za to, da damo tako mnenje, naj dvigne roko. (Večina 

poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Eden.) 
Ugotavljam, da je zbor z enim vzdržanim glasom sprejel predlagano mne- 

nje, ki ga bom posredovala predsedniku republiškega zbora. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v svet višje šole za organiza- 
cijo dela v Kranju. 

Predlog odloka je predložila v obravnavo skupščinska komisija za volitve 
in imenovanja. Meni tovariš Roje, da je potrebno še ustno dopolniti predlog? 
(Ne.) Želi kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 

Tako lahko predlagam, da naš zbor sprejme naslednje mnenje: 
»Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije je na podlagi 9. člena 

odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika Skupščine SR Slovenije na 
16. seji dne 17. decembra 1970 obravnaval predlog odloka o imenovanju pred- 
stavnikov družbene skupnosti v svet višje šole za organizacijo dela v Kranju. 

Prosvetno-kulturni zbor se s predlogom odloka strinja.« 
Kdor je, prosim za tak predlog mnenja, naj dvigne roko. (Vsi poslanci 

dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagano mnenje, ki ga bom 

posredovala predsedniku republiškega zbora. 
S tem je dnevni red seje izčrpan, zato zaključujem 16. sejo prosvetno- 

kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije. 
Ker zasedanja prosvetno-kulturnega zbora verjetno do novega leta ne bo, 

predvideno je le zasedanje enotnega zbora, mi dovolite, da želim vsem poslan- 
cem in vsem, ki jih zastopajo, uspešno pa tudi srečno Novo leto. Hvala! 

(Seja je bila zaključena ob 13.50.) 
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17. seja 

(28. decembra 1970) 

Predsedoval: Miloš Poljanšek, 
predsednik prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 10.20. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovarišice in tovariši! Začenjam 
17. sejo prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Za današnjo sejo so opravičili svojo odsotnost: Vlado Uršič, Vinko Dobni- 
kar, Anton Troha, Milan Merčun, Miha Jezeršek, Jože Vild, Milan Batista, 
Branko Mernik, Lojzka Gostenčnik-Zmavc, Vladimir Mušič, Majda Šlajmer- 
Japelj in Frane Bizjak. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Kot ste lahko iz sklica seje razbrali, predlagam za današnjo sejo eno samo 

točko dnevnega reda, in sicer: obravnavo amandmaja k predlogu odloka o 
določitvi števila in o imenovanju članov začasne skupščine raziskovalne skup- 
nosti Slovenije. 

Ima kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšno pripombo ali dopolnitev? 
(Ne.) Ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet. 

Tako lahko takoj preidemo na obravnavo amandmaja k predlogu odloka 
o določitvi števila in o imenovanju članov začasne skupščine raziskovalne 
skupnosti Slovenije. 

Predlog odloka smo obravnavali na zadnji seji zbora in o njem sprejeli 
mnenje, ki sem ga že posredoval predsedniku republiškega zbora. Kasneje, to 
je po seji našega zbora, pa je komisija za volitve in imenovanja, ki je predla- 
gatelj omenjenega odloka, predložila v obravnavo še amandma, ki ste ga prav- 
kar dobili. Iz amandmaja je razvidno, da gre za razširitev števila začasne skup- 
ščine raziskovalne skupnosti Slovenije in to od 97 na 105 članov. 

Zeli morda predstavnik komisije za volitve in imenovanja poslanec Roje 
dati še ustno obrazložitev? (Ne želi.) Tako lahko začnem razpravo. Zeli kdo 
razpravljati? (Ne javi se nihče.) 

Zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednje mnenje : 
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»Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije je na podlagi 9. člena 
odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika Skupščine SR Slovenije na 
17. seji dne 28. 12. 1970 obravnaval amandma k predlogu odloka o določitvi 
števila in o imenovanju članov začasne skupščine raziskovalne skupnosti Slo- 
venije. 

Prosvetno-kulturni zbor se z amandmajem strinja.« 
Kdor je za to mnenje, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagano mnenje, ki ga bom 

takoj posredoval predsedniku republiškega zbora. 
S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. Zaključujem 17. sejo in vas 

hkrati opozarjam, da nadaljuje enotni zbor s sejo ob 16. uri. 

(Seja je bila zaključena ob 10.25.) 



15. seja 

(28. decembra 1970) 

Predsedoval: dr. Srečko Koren, 
predsednik socialno-zdravstvenega zbora 

Začetek seje ob 10.45. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Začenjam 15. sejo socialno-zdravstve- 
nega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost je opravičil poslanec dr. Mitja Mrgole. 
Na sejo zbora so bili vabljeni: izvršni svet Skupščine SR Slovenije, repu- 

bliški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo, republiški sekretariat za 
delo, republiška konferenca Socialistične zveze delovnih ljudi, republiški svet 
Zveze sindikatov Slovenije; republiški odbor sindikata delavcev družbenih de- 
javnosti Slovenije, skupnost zdravstvenih zavodov Slovenije, republiška skup- 
nost zdravstvenega zavarovanja delavcev, republiška skupnost zdravstvenega 
zavarovanja kmetov, Slovensko zdravniško društvo, republiška skupnost otro- 
škega varstva, republiški zavod za socialno zavarovanje, skupnost socialnih 
zavodov Slovenije, stalna konferenca za rehabilitacijo invalidnih oseb Slovenije, 
zavod SR Slovenije za rehabilitacijo invalidov. 

Obveščam zbor, da je republiški zbor v enakem besedilu kot naš zbor na 
prejšnji seji sprejel predlog zakona o prispevkih družbeno-političnih skupnosti 
k stroškom zdravstvenega zavarovanja kmetov za leto 1971. 

Predlog dnevnega reda in njegovo razširitev ste pismeno prejeli. Da bi 
novo predlagana točka dnevnega reda dobila ustrezno mesto, predlagam za 
današnjo sejo zbora naslednji dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 14. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. predlog zakona o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1971; 
4. predlog zakona o določitvi premoženjskega cenzusa kot pogoja za pravico 

do otroškega dodatka in višine otroškega dodatka v letu 1971; . 
5. predlog zakona o denarni pomoči za opremo novorojenega otroka; 
6. izhodišča za izvajanje in financiranje zdravstvenega varstva v letu 1971; 
7. predlog zakona o socialnih zavodih; 
21 
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8. osnutek zakona o razmerju med številom invalidov in skupnim številom 
v invalidski delavnici zaposlenih ljudi ter o namenski uporabi sredstev poseb- 
nega sklada; 

9. predlog odloka o imenovanju podpredsednika in članov republiškega 
medicinskega sveta. 

Kot ste opazili, smo iz tehničnih razlogov 3. točko dnevnega reda, ki ste ga 
pismeno prejeli, dali pod točko 6, navzgor pa smo pomaknili točke 4, 5 in 6. 
Se strinjate s predlaganim dnevnim redom? Ima kdo kakšen predlog za spre- 
membo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne.) Ce ne, potem ugotavljam, da je 
dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 14. seje našega zbora. 

Zapisnik ste prejeli hkrati s sklicem za sejo. Ima kdo kakšno pripombo k 
zapisniku? (Ne javi se nihče.) Ce ni pripomb, ugotavljam, da je zapisnik sprejet. 

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

Na vprašanje poslanca Franca Kosmača bo v imenu izvršnega sveta odgo- 
vorila tovarišica Dragica Dekleva, namestnik republiškega sekretarja za finance. 

Dragica Dekleva: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Odgovor na vprašanje tovariša Franca Kosmača, poslanca socialno- 
zdravstvenega zbora skupščine: 

Tovariš poslanec opozarja na visoke primanjkljaje v skladih zdravstvenega 
zavarovanja kmetov. Kot glavni razlog za tako stanje ugotavlja izredno slabo 
izterjavo prispevkov in v tej zvezi postavlja vprašanje: »Kakšne ukrepe bo 
izvršni svet oziroma republiški upravni ali inšpekcijski organ sprejel, da bi se 
zagotovila boljša in doslednejša izterjava predpisanih prispevkov?« 

Odgovor: Točna je ugotovitev tovariša poslanca, da nepokrite obveznosti 
za zdravstveno zavarovanje kmetov presegajo višino primanjkljajev v skladih 
zdravstvenega zavarovanja. Po stanju 30. 11. 1970 beležimo 18,8 milijona ne- 
plačanega prispevka za zdravstveno zavarovanje; če k temu dodamo še repu- 
bliški prispevek od kmetijstva, ki se odstopa tem skladom, pa skupno 27 mi- 
lijonov dinarjev. Ne izključujemo možnosti, na katero opozarja tovariš poslanec, 
da je v posameznih občinah na slabo izterjavo vplivala tudi nezadostna zain- 
teresiranost občin za zbiranje prispevka, predvsem tam, kjer so proračunski 
dohodki že presegli za leto 1970 uvedeno omejitev dopustne višine proračunske 
potrošnje. Vendar menimo, da temu vplivu ne moremo predpisati pomemb- 
nejše vloge. Ugotavljamo namreč, da je v 11 mesecih letošnjega leta bilo iz- 
terjanih 70 % skupnih obveznosti za zdravstveno zavarovanje, v istem obdobju 
preteklega leta pa le 68%. Pod skupnimi obveznostmi pojmujemo tekoče ob- 
veznosti in prenesene dolgove iz prejšnjih let. Podobno ugotavljamo, da so v 
11 mesecih letošnjega leta plačila dosegla 82%, za to leto predpisanih obvez- 
nosti, dočim v istem obdobju preteklega leta pa 80% za leto 1969 predpisanih 
obveznosti. Kljub višji odmeri prispevkov za leto 1970 je torej odstotek pokritja 
poraste!. Problema slabe izterjave ne moremo torej v večji meri povezovati 
z morebitno letošnjo nezainteresiranost j o za dosledno izterjavo prispevkov in 
proračunskih dohodkov nasploh. Le-ti se namreč skupno pobirajo. Problem je 
širšega značaja. Dejstvo je, da izterjava obveznosti od zasebnih kmetovalcev 
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upada že vrsto let. Če primerjamo zadnja ,leta, ugotovimo, da smo-v letu 1966 
dosegli 68%> izterjavo vseh obveznosti kmetovalcev, v letu 1967 84, v letu 1968 
83, v letu 1969 pa 82 *Vo. Vzporedno s tem pa odstotek odplačil v odnosu na 
višino obremenitve za tekoče leto, torej brez prenesenih zaostankov, znaša v 
letu 1966 91, v 1967 92, v 1968 91 °/o in v letu 1969 94 %. Upadanje odstotka 
skupne izterjave beležimo torej že vrsto let, medtem ko za letošnje leto na 
osnovi 11-mesečne realizacije ocenjujemo, da bomo kljub višjim obremenitvam 
zadržali nivo leta 1969. 

V prizadevanjih za dosego boljše izterjave je republiški sekretariat za fi- 
nance vseskozi poudarjal potrebo po številčni in strokovni okrepitvi davčne 
službe, ker ugotavljamo, da so v posameznih občinah ta delovna mesta neza- 
dostno ali neustrezno zasedena. Poudarjal je potrebo po razčiščenju dolgov 
in razmejitvi na zavezance, za katere je glede na njih socialni položaj treba 
predlagati odpis ali zemljiško-knjižno zavarovanje dolga in ostale, pri katerih 
je treba vprašanje izterjave zaostriti. Prav temu lahko verjetno pripisujemo 
dejstvo, da odstotek izterjave v letošnjem letu vsaj ne upada, čeprav še daleč 
ni zadovoljiv. 

Republiški davčni inšpektorji so v zvezi s problematiko, izterjave v letu 
1970 obiskali vse občine v Sloveniji, ugotavljali vzroke slabe izterjave in pri- 
poročali ukrepe za izboljšanje stanja. Po stanju dolžnikov v mesecu septembru 
je ugotovljeno, da v SR Sloveniji 744 zavezancev prispevka od kmetijstva dol- 
guje višje zneske od 5000 N din. Med vzroki za slabo izterjavo v kmetijstvu 
je večina občin, od tega 45, navajala ostarelost kmečkih zavezancev in njihovo 
slabo socialno stanje, poleg tega pa še neorganiziran oziroma slab odkup kme- 
tijskih pridelkov, nivo odkupnih cen in drugo. 

Iz navedenega izhaja, da si je republiški sekretariat za finance vseskozi 
prizadeval za rešitev tega problema, čeprav rezultati niso zadovoljivi. S temi 
prizadevanji bo tudi še nadaljeval. Menimo pa, da bi tudi samoupravni organi 
skupnosti zdravstvenega zavarovanja lahko v večji meri vplivali na svoje člane, 
da bi z večjo dolžnostjo poravnavali svoje obveznosti do zavarovalnih skup- 
nosti. Vzporedno s tem pa bi bilo potrebno proučiti tudi sam sistem predpiso- 
vanja prispevkov in ugotoviti, ali morda tudi porazdelitev bremen, v primer- 
javi z ekonomsko zmogljivostjo zavarovancev, ni ponekod razlog za slabo 
izterjavo. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Želi poslanec Franc Kosmač postaviti 
še dopolnilna vprašanja? (Ne.) Želi še kdo postaviti poslansko vprašanje? 
Poslansko vprašanje želi postaviti poslanec Boris Filli. 

Boris Filli: Spoštovani tovariš predsednik, spoštovani tovariši po- 
slanci! Ne gre za vprašanje, temveč za prošnjo do vas tovariš predsednik. 
Menim, da bi lahko posredovali mnenje tega zbora predsedniku republiškega 
in gospodarskega zbora. Na prejšnji seji enotnega zbora sem imel pripombo 
glede rezerv, ki so se v preteklem letu nabrale v naših proračunih. Predlagal 
sem, da bi ta sredstva, gre za približno 7 milijard, prenesli v poseben sklad, 
s katerim bi lahko rešili nekaj vprašanj na področju zdravstva in sicer na 
področju izgradnje hospitalnih objektov v Sloveniji. Do današnjega dne, kot 
se temu reče, se je situacija v marsičem izkristalizirala in lahko pričakujem 
odgovor, da imamo zvezni predpis, ki določa, da se ta sredstva lahko uporabijo 
le za intervencije v gospodarstvu. Imam občutek, da zadnje čase obravnavamo 
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naše gospodarstvo kot nekakšnega dojenčka, pri katerem ugotavljamo samo to, 
kaj mu moramo dati ter kako ga moramo čuvati in reševati, da bo lahko 
uspeval. Menim, da bi morali le upoštevati situacijo, ki jo imamo na področju, 
ki sem ga prej omenil in rešiti situacijo na nekaterih območjih Slovenije v 
zvezi z ureditvijo hospitalne službe. Stvari ne gredo več naprej. Ne moremo 
se zadovoljiti z odgovori, ki smo jih dobili pred časom. Spominjam se, in si- 
gurno tudi vi, odgovora, ki sem ga dobil od tov. Tomičeve, ko sem pred časom 
vprašal, kako je s to regionalno zdravstveno službo v Sloveniji. Odgovorila je, 
da izvršni svet še ni dobil nobenega uradnega zaprosila s strani občine ali 
zdravstvene delovne organizacije in da zato ni interveniral na tem področju 
ter je taka tudi formalna pot. Vendar menim, da bi tokrat morali od vsega 
tega odstopiti in ugotoviti, da so taki problemi. Pri nas je situacija tako kri- 
tična, da, če ne bomo ničesar storili za izboljšanje te situacije, bomo imeli velike 
težave. Ne bom govoril kot poslanec iz Kopra. Namesto Kopra lahko omenim 
tudi Gorico. Zavedati se moramo, da gre za objekte, ki so bili odtrgani to 
ni samo politična fraza — od svojega glavnega mesta. Tako Gorica od Gorice 
in Koper od Trsta, ki niso imeli po vojni nič. Sedaj prihajamo v situacijo, da 
bo pri nas zaradi tega nastal političen problem. Menim, da bodo lokalni fak- 
torji oziroma gospodarske organizacije, s katerimi bomo sklenili družbeni 
dogovor, pristopile k financiranju izgradnje bolnišnice. Zato naj republika 
v tem letu upošteva, da so ti problemi in da jih je treba rešiti. Prosim izvršni 
svet, da ne vztraja pri stališču, da je rešitev samo v saniranju gospodarstva. 
So še druga vprašanja, ki jih je treba brez nadaljnjega rešiti, in ki bodo 
povzročila mnogo več preglavic kot marsikatero podjetje, če ne bodo rešena. 
Zato bi morali v letu 1970, kljub temu, da izvajamo politiko stabilizacije in da 
imamo kopico težav v državi, le upoštevati omenjene probleme in tako deloma 
premostiti sedanjo krizo, ki je v nekaterih organizacijah na podeželju. Pri 
reševanju teh problemov bi morala sodelovati republika Slovenija. 

Prosim, da bi v navedenem smislu v zelo kratki obliki poslali mnenje 
predsedniku republiškega in gospodarskega zbora, ki bosta obravnavala vpra- 
šanje sredstev, ki naj bi služila kot intervencija v gospodarstvu. Torej gre za 
rezerve, o katerih sem prej govoril. Hkrati bi jima predlagali, da bi poskusili 
najti možnost oziroma vpliv ali na odločitev, da bi bili del sredstev namenili 
za rešitev najbolj perečih problemov na področju zdravstva. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Lahko samo povem, da sta dva naša 
odbora, odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje ter odbor za socialno 
in otroško varstvo obravnavala to vprašanje in prišla do zaključka, ki ga je 
poslanec Filli že sam povedal, da se glede na zvezni zakon presežek republiškega 
proračuna lahko uporabi samo za intervencije v gospodarstvu in izloči v sklad 
skupnih rezerv gospodarskih organizacij. Zakon, o katerem danes sklepata go- 
spodarski in republiški zbor — in ni nobenega razloga, da ne bi bil sprejet 
bo omogočal občinam, da 20 °/o imobiliziranih presežkov svojih proračunov 
porabijo tudi v druge namene ne samo za gospodarstvo, seveda kolikor bodo 
občinske skupščine tako sklenile. 

Boris Filli: Verjetno ste tovariši, ko ste te stvari obravnavali, zadevo 
preštudirali in tudi predpise. Mene pa ta razlaga ne zadovolji, kajti če predpis 
občinski skupščini, kot najvišjemu telesu določene družbeno-politične skupnosti, 
dovoljuje, da sredstva, ki jih ima v rezervi, namenja tako družbenim službam 
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kot gospodarstvu, potem, menim, da predpis, ki je splošen in generalen, ne 
more omejiti druge družbeno-politične skupnosti republike, da ne bi njeno 
najvišje telo s sklepom določilo, da omenjena sredstva prav tako nameni druž- 
benim službam in gospodarstvu. Ali je predpis enak in velja za vse družbeno- 
politične skupnosti ali ne. Ne verjamem, da bi bil v sedanjem obdobju, ko 
prenašamo kompentence na republiko, sprejet splošen predpis, ki bi določal, 
da mora republika tako ravnati, občina pa drugače. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Lahko predstavnik izvršnega sveta 
odgovori na to vprašanje oziroma predlog. Moram poudariti, da po poslovniku 
to niti ni vprašanje, gre za predlog. Res je, da smo, če se spomnite, obravnavali 
in sklepali o izhodiščih za leto 1971 in so v tem dokumentu nekoliko drugačna 
stališča. Kljub temu osebno podpiram, da če bi ta sredstva namenili za investi- 
cije v zdravstvu. Samo pravniki v skupščini pravijo, čeravno je poslanec 
Filli tudi pravnik, da to ni možno. Slišali ste predlog poslanca Fillija. Dajem ta 
predlog v obravnavo. Želi kdo razpravljati? 

Dr. Ciril Bratuž: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanci! 
Podpiram predlog poslanca Fillija. Postavil bi še eno vprašanje v zvezi s pred- 
logom tovariša Fillija. Doma sem iz Gorice, kjer prav tako gradimo bolnico, 
samo da ima to mesto karakteristično politično obeležje. Zgodovina nas je 
odrezala od mesta, ki so ga zgradili naši dedje in pradedje. Ostali smo brez 
vsakih javnih prostorov. Zato postavljam izvršnemu svetu vprašanje, če imamo 
iz političnih razlogov kakšno možnost, da bo republika podprla dograditev tudi 
naše bolnice? 

Predsednik dr. Srečko Koren: Lahko kdo odgovori na vprašanje? 
(Ne.) Odgovor boste prejeli na naslednji seji našega zbora. 

Zeli še kdo razpravljati? Ne vem, če je to v skladu s poslovnikom, ker 
imamo zdaj poslanska vprašanja in se bojim, da ne bi skrenili s točke dnevnega 
reda. Posebno točko dnevnega reda lahko predlaga deset poslancev. Menite, 
da bi obravnavali to točko kot posebno točko dnevnega reda? Kdor je za to, 
naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Sedem 
poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (Devet poslancev.) Torej je ta točka 
sprejeta kot posebna točka dnevnega reda in jo bomo obravnavali kot zadnjo 
točko. 

Nadaljujemo z 2. točko dnevnega reda, to so poslanska vprašanja. Zeli 
še kdo postaviti vprašanje? Besedo ima poslanka dr. Marta Slibar. 

Dr. Marta Slibar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Kolikor mi je znano, je bil pred leti ukinjen republiški sklad za socialne na- 
mene, v katerega so se stekala sredstva denarnih kazni, ki jih izrekajo občinski 
sodniki za prekrške. Želim vedeti,, kam se sedaj stekajo ta sredstva, koliko teh 
sredstev se zbere na leto in v katere namene se uporabljajo? 

Drugo vprašanje. Dokler je obstajal republiški sklad za socialne namene, 
so socialni zavodi lahko najemali iz tega sklada posojila za investicijske na- 
ložbe. Po ukinitvi sklada pa je odpadla možnost, čeravno so potrebe po rekon- 
strukcijah in velikih popravilih socialnih zavodov vedno večje. Želim vedeti, 
kje lahko socialni zavod najame kredit za uresničitev svojega razvojnega 
programa? 
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Predsednik dr. Srečko Koren: Odgovor bo dan na naslednji seji 
našega zbora. Želi še kdo postaviti poslansko vprašanje? (Ne.) Ce ne, zaklju- 
čujem 2. točko dnevnega reda. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1971. 

Boris Filli: Ce bomo posebej razpravljali o točki dnevnega reda, ki 
sem jo predlagal, moramo razpravljati sedaj, ker republiški in gospodarski 
zbor že razpravljata o tej zadevi. Ce je ne bomo takoj obravnavali, bodo naša 
stališča prepozno prejeli. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Kdo se strinja s tem predlogom po- 
slanca Fillija, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? 
(Eden.) Se je kdo vzdržal? (Devet poslancev). S tem je predlog sprejet. Ker 
gre za dodatno točko dnevnega reda in imamo še ogromno dela, ob 16. uri pa 
nadaljujemo sejo enotnega zbora, prosim, da bi kratko in stvarno diskutirali. 
Kdo želi besedo? 

Zora Tomič : Menim, da je prav tako pomembno, da razpravlja vaš 
zbor o ostalih zakonih s področja otroškega varsta pred gospodarskim in repu- 
bliškim zborom, ki bosta zakone sprejemala. Bojim se, da bodo odločitve vašega 
zbora o vprašanjih, kjer lahko še vplivate, prišle prepozno. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Menim, da je opozorilo na mestu. 

Jože Padovan: Menim, da smo zglasovali dnevni red in ugodili želji 
in predlogu poslanca. Zato predlagam, ker je problem znan, ker so ga odbori 
obravnavali in ker je ta zbor tak predlog že podprl, da takoj preidemo na 
odločitev. Izjavljam, da podpiram tak predlog in je široka polemika nepotrebna. 
Menim, da je stvar toliko zrela, da bi lahko prešli na glasovanje. Ker večina 
podpira predlog, ve, kaj podpira. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Kdor se strinja s tem predlogom, naj 
prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Eden.) Se 
je kdo vzdržal? (Trije poslanci.) Tovariš poslanec Padovan je predlagal, da ne 
razpravljamo o tej točki dnevnega reda, ampak da takoj preidemo na glaso- 
vanje, ker je predlog znan. Prosim še enkrat poslanca Fillija,. da pismeno 
formulira svoj predlog. 

Medtem bi prešli na 3. točko dnevnega reda, na predlog zakona 
o stopnjah prispevkov za otroško varsfvo v letu ,1971. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog zakona, poročilo 
odbora za socialno in otroško varstvo ter poročilo zakonodajno-pravne komisije 
Skupščine SR Slovenije. Dodatno ste prejeli stališče Zveze prijateljev mladine 
Slovenije, skupščine republiške skupnosti otroškega varstva ter stališča zase- 
danja delegatov občin. 

Ekspoze k vsem trem zakonom s področja otroškega varstva bo dala tova- 
rišica Zora Tomič, član izvršnega sveta. 
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Zora Tomie: Spoštovane tovarišice in tovariši poslanci, spoštovano 
predsedstvo! 

Med zakonskimi predpisi, zlasti med instrumenti, s katerimi urejamo finan- 
ciranje splošne potrošnje v letu 1971, imajo posebno mesto zakon o stopnjah 
prispevkov za otroško varstvo v letu 1971, zakon o določitvi premoženjskega cen- 
zusa kot pogoja za pravico do otroškega dodatka in višine otroškega dodatka v 
letu 1971 in zakon o denarni pomoči za opremo novorojenega otroka, in to z dveh 
vidikov. Z njimi zadržujemo dosedanji obseg denarnih dajatev zaposlenim z 
nižjimi osebnimi dohodki- in večjim številom otrok in nadaljujemo s prejeto 
politiko za razvijanje družbene baze za varstvo in vzgojo otrok. V razpravi 
o predlogih zakonov se je razvilo v naši republiki gibanje, ki kaže na veliko 
pozornost in tudi zaskrbljenost različnih družbenih dejavnikov, da proces stabi- 
lizacije ne bi zavrl začeti, čeprav še zelo počasen razvoj tega tako zanemarjenega 
področja. V razpravi o teh predpisih je bilo opozorjeno tudi na druga vprašanja 
varstva in vzgoje otrok, ki jih ne kaže zanemariti, zlasti na nujnost, da se 
novelira zakon o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih 
oblik otroškega varstva v SR Sloveniji — in da se vanj vgradi dejanska samo- 
upravnost tega področja z vsemi instrumenti dogovarjanja — kakor tudi ma- 
terija, ki jo iz leta v leto urejamo s posebnimi predpisi. Se posebej je bilo 
opozorjeno, da uredimo nekatere materialne relacije med vrednotenjem raz- 
ličnih dohodkov, valorizacijo cenzusov in denarnih dajatev ter službo otroškega 
dodatka. Za to je že zbrano gradivo, potrebne analize in kritične pripombe. 
Zdaj, ko sprejemamo finančne instrumente, menimo, da ni primeren čas, da 
vse to preuredimo. 

Izvršni svet bo do 30. marca 1971 predložil skupščini predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnostih otroškega varstva 
in o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v SR Sloveniji. 

Najbolj nepričakovana je bila za nekatere dejavnike v naši republiki od- 
ločitev izvršnega sveta, da predlaga skupščini, da sprejme za leto 1971 samo 
tolikšno stopnjo prispevka od osebnega dohodka iz delovnega razmerja ter od 
pokojnin in invalidnin, da bodo z njo pokrite vse obveznosti republiške skup- 
nosti otroškega varstva za denarne dajatve ter pomoč nezadostno razvitim ob- 
močjem pri razvijanju neposrednega otroškega varstva. Po predlogu naj bi bila 
stopnja 1,35 % iz osebnega dohodka ter 1,2 °/o od pokojnin in invalidnin. Ven- 
dar vsi, ki poznate — in to je prav gotovo ta zbor — našo dosedanjo politiko 
na tem področju, dobro veste, da že od sprejetja zakona dalje gradimo razvoj 
te dejavnosti na občini ob stalnem viru, ki smo ga pridobili za to področje. 
Občina je postala ne le osnovni nosilec skrbi za razvoj otroškega varstva, tem- 
več tudi okvir, v katerem občani zadovoljujejo svoje potrebe ter mobilizirajo 
in zbirajo sile in materialna sredstva za uresničevanje sprejetih programov, se 
skratka zavestno odločajo za varstvo in vzgojo svojih otrok. Tako bi bil seveda 
anahronizem ali pa celo nezaupnica občinam, če bi jim republika še nadalje 
predpisovala, koliko sredstev lahko zberejo s prispevkom za razvoj tega pod- 
ročja. Zato je sedaj ta instrument prepuščen občinam, seveda v okviru 0,45 °/o 
od osebnega dohodka in najmanj 0,4 °/o od pokojnin. Glede zbiranja denarja 
od kmetov ter samostojnih obrtnikov in drugih poklicev pa imajo občine 
možnost že od sprejetja samega zakona. Žal je mnoge občine niso do kraja 
izkoristile. Kako bodo občine oziroma vsaka posamezna občina odločale o pre- 
nesenih sredstvih, lahko danes le prognoziramo, več ali manj ugibamo. Najbrž 
bo tako, kot je dejal eden izmed poslancev vašega zbora: »Ne smemo imeti 
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nezaupanja do 60 občin, do komunalnega sistema, čeprav nekatere občine ne 
bodo tako ravnale kot bi mi želeli.« Da pa se tudi to ne bi zgodilo, nas 
impresionira aktivnost pomembnih družbeno-političnih dejavnikov in njihova 
zaskrbljenost za to, da ohranimo otroškemu varstvu vsaj dosedanja materialna 
sredstva, kar želi tudi predlagatelj zakona in gremo, čeprav počasi, zagotovo 
postavljenim ciljem nasproti. Prav tako ne moremo mimo zavzete in odgovorne 
razprave v različnih telesih prav tega doma, ki je podprl pravilnost odločitve, 
čeprav v tem kritičnem obdobju. Seveda pa je razprava odkrila tudi našo šibko 
točko, in ji moram žal pritrditi, da v mnogih občinah nismo za to področje 
dovolj organizirani, da nam manjkajo samoupravni subjekti, ki bi se ukvarjali 
s tem področjem kot svojo glavno nalogo in bi tako ob drugih samoupravnih 
subjektih iskali ne le pravilen odnos do otroškega varstva, temveč tudi pravo 
mero za vrednotenje te dolgoročne investicije v človeka. Osnovna programska 
usmeritev otroškega varstva, ki jo je te dni dala v dvomesečno razpravo repu- 
bliška skupnost otroškega varstva, nas samo potrjuje v prepričanju, da je 
nadaljevanje te politike v naslednjem letu pravilno in skladno z našimi cilji. 
Ce bo javna razprava potrdila to programsko orientacijo in najbrž jo bo — 
se bomo ob njej morali dogovoriti vsi dejavniki v občinah in republiki, kako 
jo bomo uresničili. 

Zakon o določitvi premoženjskega cenzusa kot pogoja za pravico do otro- 
škega dodatka in višine otroškega dodatka v letu 1971 ne urejuje ničesar na 
novo. V skladu z izhodišči, ki so bila v tem domu že potrjena, valoriziramo 
cenzuse za porast osebnih dohodkov v letu 1971 zato, da se nam ponovno ne 
bi tako rapidno zmanjševalo število upravičencev do otroškega dodatka in se- 
veda tudi otrok, ki prejemajo dodatek. Čeprav nam kljub taki valorizaciji 
število konstantno upada, in so zaradi tega naše obveznosti za neposredno 
otroško varstvo — pa naj bo to šolska prehrana, podaljšano bivanje v šoli, 
mala šola ali pa predšolska vzgoja — toliko večje in bi morali vlagati več 
denarja prav v te oblike, pa cenzus ocenjujemo kot pomemben instrument, s 
katerim želimo pomagati predvsem družinam z nizkimi osebnimi dohodki in 
več otroki, kjer je otroški dodatek še vedno zelo pomemben vir dohodka, čeprav 
je tega deležen otrok le skozi celoten družinski proračun. Sočasno pa želimo 
pridobiti del denarja tudi za razvoj neposrednega otroškega varstva. To je 
mogoče le takrat, če imamo cenzus, ki izključuje del potencialnih upravičencev 
do tega dodatka. 

Ze dalj časa, zlasti pa lansko leto, slišimo kritike na račun vrednotenja 
posameznih dohodkov — zlasti razmerja osebnega dohodka in osebnega do- 
hodka iz kmetijske dejavnosti in gozda. Izračuni so pokazali, da je enostavno, 
če gre le za dohodek iz delovnega razmerja, da pa je stvar mnogo bolj zamo- 
tana, ko gre poleg tega še za druge dohodke in da se tu ne križajo samo raz- 
lični pogledi, temveč tudi kazalci in argumenti. Zaradi tega sedaj ne pred- 
lagamo spremembe razmerij. To bomo po potrebi storili pri novelizaciji zakona. 

V skladu z izhodišči predlagamo tudi valorizacijo otroškega dodatka od 
60 na 70 in od 80 na 95 dinarjev. Čeprav zneski niso veliki, so vendarle v 
družinskih proračunih pomembne postavke in paradi tega seveda deležni usode 
kot vsi družinski dohodki. Otrok jih občuti le posredno. 

Na novo v okviru otroškega varstva urejamo pomoč za novorojenega 
otroka, ki smo jo do sedaj poznali v okviru zdravstvenega zavarovanja delavcev 
za vse novorojene otroke. Predlagamo, da to obliko solidarnosti ob novorojenem 
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otroku razširimo na vse otroke, rojene v Sloveniji oziroma novorojene otroke 
staršev, zaposlenih v Sloveniji, če dohodki družinskega člana ne dosegajo 
predpisanega cenzusa. Pomoč naj bi bila v višini 250 din. Menimo, da ni 
pravično, da bi pomoč zmanjšali in jo naredili za simbolično za vse otroke, ne 
glede na materialni položaj staršev. Direkten strošek ob rojstvu otroka je 
tolikšen, da moramo resnično pomagati vsem potrebnim s primernim zneskom. 
Zaradi tega izvršni svet ne sprejema amandmaja, ki je bil dan v tej skupščini, 
v odboru za zdravstvo in socialno varstvo republiškega zbora in v republiški 
skupnosti otroškega varstva, da bi odpravili cenzusne omejitve za pomoč pri 
opremi novorojenčka in višino pomoči zmanjšali. 

Čutim še dolžnost, da informiram zbor o tem, da sta o predloženih zakonih 
— kot izhaja iz poročil ■— razpravljala tako izvršni odbor kot tudi skupščina 
otroškega varstva in jih v osnovi podprla, razen glede pomoči za opremo 
novorojenčka. 

Predlagatelj sprejema vse druge amandmaje matičnih odborov in zakono- 
dajno-pravne komisije, vas pa prosi, da zakone v predloženem besedilu sprej- 
mete in tako omogočite nadaljevanje dela v občinah in službah otroškega 
varstva ter nadaljnje izvajanje politike, ki smo jo ob sprejetju zakona začrtali. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Preden preidemo k razpravi, naj vas 
opozorim, da o predlogu tega zakona sklepata republiški in gospodarski zbor 
Skupščine SR Slovenije, naš zbor pa lahko da svoje mnenje in eventualne 
amandmaje. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne 
javi k besedi, zaključujem razpravo. 

V skladu s stališči odbora za socialno in otroško varstvo lahko ugotovim, 
da socialno-zdravstveni zbor apelira na občinske skupščine, naj v predpisanem 
roku, to je do 31. januarja 1971. leta določijo stopnjo prispevka za dnevno 
varstvo otrok, pri čemer naj ta stopnja znaša do 0,45 °/o od sredstev, namenjenih 
za osebne dohodke in do 0,40'% od čistega mesečnega zneska pokojnin. Nadalje 
zbor priporoča občinskim skupščinam, ki tega še niso storile, naj v skladu z 12. 
členom zakona o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih 
oblik otroškega varstva v SR Sloveniji določijo višino sredstev za dnevno 
varstvo otrok kmetov in pripadnikov samostojnih poklicev. Zbor nadalje apelira 
na delovne organizacije, naj v večji meri kot doslej s sredstvi skladov skupne 
porabe ter drugimi sredstvi sodelujejo pri realizaciji programov otroškega 
varstva. Zbor tudi meni, da bi bilo treba skrbno proučiti vprašanje ustanovitve 
samostojnih skupnosti otroškega varstva v občinah, kjer le-te še ne obstojajo 
ter zagotoviti kar najbolj neposreden vpliv vseh družbenih dejavnikov v občini 
na razvoj otroškega varstva. 

Predlagam, da s temi stališči zbora seznanimo vse občinske skupščine. Se 
strinjate s tem predlogom? Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, 
da je predlog soglasno sprejet. 

Preden bi prešli na 4. točko dnevnega reda, bo poslanec Filli dal predlog 
za 10. točko dnevnega reda, ki smo jo naknadno sprejeli in ki se 
glasi: uporaba presežkov republiškega proračuna iz leta 1970. 

Besedo ima poslanec Boris Filli. 
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Boris Filli: Besedilo naj bi bilo naslednje: Socialno-zdravstveni zbor 
Skupščine SR Slovenije predlaga republiškemu in gospodarskemu zboru Skup- 
ščine SR Slovenije, da pri obravnavi in sprejemanju zakona o proračunu in 
zakona o uporabi sredstev posebne proračunske rezerve v letu 1970 upošteva, 
da so na področju zdravstva pereči problemi. Gre za izgradnjo nekaterih 
bolnišničnih objektov — Koper, Nova Gorica, Maribor, Novo mesto itd., ki so 
deloma že dograjeni ali pa terjajo takojšnjo gradnjo zato, da bi preprečili 
nevarnost za zdravje in življenje državljanov. V zvezi s tem naj bi se kljub 
stabilizacijskim ukrepom SR Slovenije predvidela v letu 1971 določena sredstva 
za soudeležbo pri gradnji teh objektov in to kljub predvideni razporeditvi 
sredstev imobilizirane republiške rezerve. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Ima kdo kakšno pripombo k temu 
besedilu? Besedo ima poslanec Emil Šuštar. 

..Emil Šuštar: Nimam pripombe na sam predlog. V zvezi s pripombo 
tovariša, ki je prej diskutiral, me zanima, ali je možno, da zbor sklepa o pred- 
logu brez vsake razprave. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Ce se zbor za to odloči, je možno, 
ker je najvišji organ. 

Emil Šuštar: Ze prej sem želel razpravljati. Čeprav sem tudi sam 
poslanec s tistega območja in se zavedam težavnosti problema izgradnje bol- 
nišnice tako v Kopru kot v Novi Gorici, se ne morem strinjati s predlogom, da 
se izrečemo za drugačno razdelitev presežka republiškega proračuna, ker menim, 
da s tem v bistvu odstopamo od politike stabilizacije, ki je zdaj začrtana. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Ima kdo kakšno pripombo k besedilu, 
ki ga je predlagal poslanec Filli? (Ne javi se nihče.) Če ne, dajem to besedilo 
na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Se je kdo vzdržal? (6 poslancev.) Je kdo proti? (En poslanec dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je to besedilo sprejeto z večino glasov prisotnih poslancev 
in ga bomo poslali v vednost gospodarskemu in republiškemu zboru. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o določitvi premoženjskega cenzusa kot pogoja za pravico do otroškega dodatka 
in višine otroškega dodatka v letu 1971. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog zakona, ki ga je 
skupščini predložil izvršni svet, poročilo odbora za socialno in otroško varstvo 
ter poročilo zakonodajno-pravne komisije. 

Zeli poročevalec odbora dr. Irena Ivančič še ustno dopolniti poročilo odbora? 
(Ne.) 

Najprej dajem v obravnavo in sklepanje predlog izvršnega sveta, da se 
zakon obravnava po skrajšanem postopku kot predlog zakona. Predlagatelj 
zakona utemeljuje svoj predlog s tem, da je zakon pripravljen v skladu s spre- 
jetim predlogom ekonomske politike in izhodišči za zbiranje ter porabo sredstev 
za kritje splošno-družbenih potreb za leto 1971. 

Zeli kdo razpravljati o predlogu, da se zakon obravnava po skrajšanem 
postopku? (Nihče.) Ker se nihče ne javlja k besedi, dajem ta predlog na gla- 
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sovanje. Kdor je za obravnavo zakona po skrajšanem postopku, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Je kdo 
proti? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je soglasno sprejet predlog, da se zakon obravnava po 
skrajšanem postopku kot predlog zakona. 

Pričenjam razpravo, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne 
javi k besedi, zaključujem razpravo. 

K predlogu zakona ni bilo amandmajev, zato dajem na glasovanje celoten 
predlog zakona. Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor sprejel predlog zakona o do- 
ločitvi premoženjskega cenzusa kot pogoja za pravico do otroškega dodatka in 
višine otroškega dodatka v letu 1971. Zakon bo sprejet, če ga bo v enakem 
besedilu sprejel tudi republiški zbor. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o denarni pomoči za opremo novorojenega otroka. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog zakona, ki ga je 
skupščini predložil izvršni svet, poročilo odbora za socialno in otroško varstvo 
in poročilo zakonodaj no-pravne komisije. Danes ste prejeli še dodatno poročilo 
odbora za socialno in otroško varstvo. 

Najprej dajem v obravnavo in sklepanje predlog izvršnega sveta, da se 
zakon obravnava po skrajšanem postopku kot predlog zakona. Tudi ta zakon 
je pripravljen v skladu s sprejetim predlogom ekonomske politike in izhodišči 
za zbiranje in porabo sredstev za kritje splošno-družbenih potreb za leto 1971. 

Zeli kdo razpravljati o predlogu za obravnavo zakona po skrajšanem 
postopku? (Ne.) Ker se nihče ne javi k besedi, dajem ta predlog na glasovanje. 
Kdor je za obravnavo predloga zakona po skrajšanem postopku, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor soglasno sprejel sklep, da se 
zakon obravnava po skrajšanem postopku kot predlog zakona. 

Prosim poročevalca odbora za socialno in otroško varstvo dr. Ireno Ivančič. 
da seznani zbor z dodatnim poročilom odbora, sprejetim na današnji seji. 

Dr. Irena Ivančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Odbor za socialno in otroško varstvo socialno-zdravstvenega zbora je na 

seji dne 28. decembra 1970, to je danes, obravnaval amandmaje, ki jih je k 2. 
in 3. členu predloga omenjenega zakona sprejel odbor za socialno politiko in 
zdravstvo republiškega zbora. Po teh amandmajih naj bi imel pravico do 
denarne pomoči v višini 200 din vsak otrok, katerega mati ima stalno prebi- 
vališče oziroma katerega roditelj je stalno zaposlen na območju SR Slovenije. 
Cenzusi naj se torej ne bi uveljavili. 

Te amandmaje, s katerimi se strinja tudi odbor za finance in, proračun 
republiškega zbora ter skupščina republiške skupnosti otroškega varstva, je 
pristojni odbor republiškega zbora sprejel iz naslednjih razlogov. 

V sprejeti ekonomski politiki in izhodiščih za zbiranje ter porabo sredstev 
za kritje splošno-družbenih potreb za leto 1971 je bilo med drugim sprejeto 
tudi stališče, »da bo v denarne dajatve družine vključena tudi pomoč za opremo 
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novorojenčka. Ta pomoč bo izplačana za vsakega otroka.« Enkratno denarno 
pomoč bodo deležne predvsem mlade družine, katerih osebni dohodki niso 
visoki. Enkratno denarno pomoč bi izgubili, če bi sprejeli predloženi zakonski 
predlog, vsi tisti, ki so že prejemali to pomoč. Denarno pomoč so doslej 
izplačevale komunalne skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev brez 
kakršnihkoli cenzusov, vendar v različnih zneskih, pri posameznih komunalnih 
skupnostih. 

S sprejemom spreminjevalnega predloga bi omogočili, da bodo to enkratno 
pomoč ob rojstvu otroka prejeli tudi tisti starši, ki pozneje ne bodo upravičeni 
do otroškega dodatka. S tem, da se prizna enkratna denarna pomoč za vsakega 
novorojenega otroka, se močno poenostavi administracija, ki bi bila v primeru, 
če bi bil sprejet predloženi predlog zakona, zaradi predvidenih cenzusov zelo 
zamotana, kar bi povzročilo tudi večje administrativne stroške. 

Kljub navedenim razlogom, ki govore za družbeno pomoč vsem otrokom 
ob rojstvu, je odbor vztrajal pri svojem prvotnem stališču, naj bo pravica do 
denarne pomoči za opremo novorojenega otroka zagotovljena otrokom delavcev, 
kmetov in pripadnikov samostojnih poklicev pod določenimi pogoji (cenzusi). 
Svoje stališče pa je utemeljil z naslednjim: Novi zakon o zdravstvenem zava- 
rovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva ter na njegovi osnovi 
sprejeti statuti skupnosti zdravstvenega zavarovanja ne predvidevajo več pra- 
vice zavarovancev, do denarnega nadomestila za opremo novorojenega otroka. 
Stvar družbe je torej, da oceni, ali je in iz kakšnih razlogov je potrebna 
družbena intervencija. Spričo močno omejenih družbenih sredstev in skrajno 
zaostrenega varčevanja, zlasti pa še zaradi povečane socialne diferenciacije v 
naši družbi, ne bi bila v sedanjih pogojih umestna linearna intervencija družbe 
v korist vseh otrok. Denarno pomoč družbe naj zato dobi le tisti, ki jo je 
najbolj potreben. 

Predlagani znesek denarne pomoči (250 din) je razmeroma nizek in ga 
nikakor ne bi smeli še znižati zaradi priznanja pravice otrokom staršev, ki 
imajo zadovoljiv standard. V prihodnje bi morali težiti, da bi se znesek denarne 
pomoči (ob primernih cenzusih) bistveno povečal. V primeru višjega zneska 
denarne pomoči bo toliko bolj potreben selektivni pristop ob upoštevanju social- 
nega položaja staršev. Ce bi sedaj priznali pravico do pomoči vsem otrokom, 
bi kasneje to pravico težko priznali le socialno šibkim, drugim pa jo odvzeli. 

Nikakor ni mogoče pričakovati, da bi denarna pomoč za opremo, ki je bila 
priznana vsem otrokom, vplivala na porast rojstev, četudi bi bila ta pomoč 
precej višja. Ob bistveno različnem gmotnem položaju staršev bi imela tudi 
bistveno različen učinek. Nekomu bi pokrila polovico dejanskih stroškov za 
najnujnejšo opremo, dobro situiranim staršem, pa bi — kot je bilo rečeno 
v odboru — ta pomoč pokrila le potne stroške v inozemstvo, kamor bi šli po 
najmodernejši otroški voziček. 

Priznanje denarne pomoči vsem otrokom (brez cenzusov) v višini 200 
dinarjev, bi terjalo ca. 6 milijonov 800 000 din. Ni torej točna domneva odbora 
republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo, da bi pomoč vsem otrokom 
v taki višini terjala le ca. 100 000 din več sredstev kot za rešitve, predvidene v 
predlogu zakona, to je 5 milijonov 500 000 dinarjev. Razlika 1 milijon 300 000 
din je kar pomembna. Ob že določenih stopnjah prispevka sicer ne bi bilo 
prizadeto izplačevanje otroškega dodatka, za to razliko pa bi se zmanjšala 
sredstva, namenjena za pomoč nerazvitim občinam pri razvoju dnevnega varstva 
otrok. 
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Glede na navedeno odbor predlaga zboru, da sprejme v zakonih predlagane 
rešitve. Predstavnik izvršnega sveta je na seji odbora izjavil, da izvršni svet 
ne sprejema amandmajev odbora republiškega zbora za socialno politiko in 
zdravstvo ter odbora za finance in proračun k 2. in 3. členu predloga zakona. 

Odbor se strinja z amandmajem zakonodajno-pravne komisije k 4. in 6. 
členu predloga zakona. S tema amandmajema se strinja tudi izvršni svet. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
Besedo ima poslanec Alojz Potočnik. 

Alojz Potočnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Predlog zakona o denarni pomoči za opremo novorojenega otroka določa isti 
cenzus, kot je predviden za pridobitev pravice do otroškega dodatka. Nisem 
opazil, ali je predpisano, kdaj se lahko uveljavi pravica ali pred ali po porodu, 
ker imamo pred porodom manjše število družinskih članov kot po porodu. 
Zato me zanima, kako je to urejeno? 

Zora Tomič: Menim, da je to tako: kadar bo mogla. Ce uveljavlja 
pred porodom, je manj družinskih članov, če uveljavlja po porodu, je vsaj 
eden, lahko pa tudi dva, trije ali več. V to se zakonodajalec ni spuščal. Prav 
gotovo pa bo večina, ki bo na meji cenzusa, to pravico uveljavljala po porodu. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Kdo želi še besedo? Besedo ima 
poslanec Jože Nered. 

Jože Nered: 5. člen določa, da se denarna pomoč izplačuje praviloma 
pred porodom. To je zdaj veliko vprašanje. Uveljaviti bi morali enotno prakso, 
ker bi sicer tisti, ki je na meji cenzusa, ne dobil te pomoči, če bi pravico 
uveljavil pred rojstvom otroka. To vprašanje je vsekakor treba razčistiti. 

Zora Tomič: Menimo, da bodo matere, ki imajo stalno prebivališče na 
območju Slovenije in jih cenzus ne zadene, to pravico uveljavljale pred po- 
rodom. Ostali imajo možnost, da uveljavljajo pravico do denarne pomoči v treh 
mesecih po porodu. Tako da ta rešitev ni v nasprotju s pravnim sistemom. 

Dr. Boris Šušteršič: 6. člen določa, da lahko v 3 mesecih po porodu 
uveljavlja to pravico. To se pravi, da lahko koristi eno ali drugo možnost. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje amandma zakonodajno-pravne komisije k 4. členu. 
Po tem amandmaju se v 2. vrsti tega člena črta besedilo »z vložitvijo zahteve 
in«. Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Na glasovanje dajem še amandma zakonodajno-pravne komisije k 6. členu. 

Po tem amandmaju se besedilo tega člena glasi: »Pravico do denarne pomoči je 
mogoče uveljaviti v treh mesecih od dneva rojstva otroka.« Kdor je za ta 
amandma, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je tudi ta amandma soglasno sprejet. 
Končno dajem na glasovanje še celoten predlog zakona. Kdor je za predlog 

zakona, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (En poslanec.) 

Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor sprejel predlog zakona o de- 
narni pomoči za opremo novorojenega otroka. Zakon bo sprejet, če ga bo 
v enakem besedilu sprejel tudi republiški zbor. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, tO je na izhodišča za 
izvajanje in financiranje zdravstvenega varstva v letu 1971. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli družbeni dogovor o iz- 
hodiščih za izvajanje in financiranje zdravstvenega varstva v letu 1971, predlog 
izvršnega sveta za spremembo splošnega zakona o zdravstvenem zavarovanju in 
o obveznih oblikah zdravstvenega varstva prebivalstva ter poročilo odbora za 
zdravstvo in zdravstveno zavarovanje. 

Ekspoze k tej točki dnevnega reda bo dal tovariš Vinko Hafner, pod- 
predsednik izvršnega sveta. 

Vinko Hafner: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V svojem poročilu bom skušal obrazložiti značilnosti v izvajanju in financiranju 
zdravstvenega varstva, kot se odražajo iz družbenega dogovora in iz drugih 
ukrepov, ki bodo imeli pomembne posledice za položaj zdravstvenega zavaro- 
vanja in varstva v prihodnjem letu. 

Predvsem gre v prihodnjem letu za dve posebni specifičnosti, s katerima 
je treba računati. Prvo, da začenjamo v prihodnjem letu izvajati nove zakone 
o zdravstvenem zavarovanju in zdravstvenem varstvu in obenem s tem tudi 
novo sprejete statute skupnosti zdravstvenega zavarovanja. Moram poudariti, 
da so druge republike, zaradi počasnejših pravnih ali organizacijskih priprav, 
odložile izvajanje svojih zakonov do konca prihodnjega leta in s tem postavile 
zvezno skupščino v svojevrsten pravni položaj, ker je ta skupščina sprejela 
zakon, s katerim preneha veljati dosedanji sistem zdravstvenega zavarovanja 
in prepustila ureditev tega na osnovi splošnega zveznega zakona republikam. 
Ne vem še, kako se bodo v federaciji in posameznih republikah izmotali iz tega 
položaja. Za zdaj je jasno, da gre v celoti z novim pravnim in organizacijskim 
sistemom le naša republika. 

Ze v času razprav o financiranju in organizaciji zdravstvenega zavarovanja 
in varstva v prihodnjem letu smo ugotovili, da bi odlaganje izvajanja novih 
republiških zakonov in statutov povzročilo v naši republiki znatno več težav 
in negativnih posledic kot pa ugodnosti, in zato smo v tem trenutku na pragu 
njihovega dejanskega izvajanja. 

Druga specifičnost za zdravstveno zavarovanje in varstvo v prihodnjem 
letu so ukrepi za stabilizacijo gospodarstva, ki bodo prav tako imeli pomemben 
vpliv na izvajanje tega varstva. In to vpliv, kakršen je v nekaterih stvareh celo 
nasproten temu, kar smo želeli doseči z izvajanjem novega sistema, zlasti pa 
z uvajanjem obveznih oblik zdravstvenega varstva. 

Posebej je delikatno izvrševanje tako imenovanega limita potrošnje ne- 
katerih finančnih virov na 10,8 "/o v prihodnjem letu, o čemer pa bom kasneje še 
posebej govoril. 

Specifičnost v izvajanju zdravstvenega varstva je prav tako družbeno 
dogovarjanje, ki je v republiki že opravljeno, deloma pa tudi na ravni posa- 
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meznih regij, saj te dni že sprejemajo, v glavnem prav danes, skupnosti 
zdravstvenega zavarovanja delavcev — skupnosti kmetov nekoliko kasneje — 
svoje instrumente financiranja za prihodnje leto. 

Da bi lahko ocenili, kakšen je stvarni položaj zdravstva, je koristno, da si 
nekoliko ogledamo položaj v letu 1970. Moram pa poudariti, da ta trenutek 
še nimamo na razpolago dovolj verodostojnih podatkov službe družbenega 
knjigovodstva in drugih podatkov, ki bi nam v celoti pokazali stvaren položaj 
zdravstva v letošnjem letu. Imamo na razpolago le nekaj parcialnih podatkov iz 
devetih oziroma desetih mesecev letošnje realizacije. 

Znano vam je, da je imelo zdravstvo in zdravstveno zavarovanje do 
vključno leta 1966 v nekem smislu v primerjavi z izobraževanjem in drugimi 
vrstami družbene potrošnje razmeroma ugoden položaj. Ta se je izražal tako 
v stopnji prispevka za zdravstveno zavarovanje od osebnega dohodka delavcev 
kot tudi v udeležbi zdravstvenega varstva v celotnem narodnem dohodku. 
V letu 1967 je prišlo v tem pogledu do znatne spremembe z občutnim znižanjem 
stopnje prispevka in s tem tudi virov financiranja zdravstva, pri čemer pa je 
seveda treba upoštevati, da je bil del obveznosti, ob tem zmanjšanju prispevne 
stopnje, prinesen neposredno na delovne organizacije. V letu 1967 se resnično 
začenja' tako za sklade zdravstvenega zavarovanja kot za zdravstvene zavode 
resna finančna stiska, ki se je nujno morala odraziti tako na izvrševanje 
zdravstvenega varstva kot tudi na položaj delavcev v tej dejavnosti. Takšen 
položaj se je v največji meri, vendar nekoliko prilagojen, nadaljeval še v letu 
1968, v letu 1969 pride — kot bi temu rekli — do rahle otoplitve in ob koncu 
tega leta prav tako beležimo le minimalne izgube skladov zdravstvenega za- 
varovanja delavcev in kmetov kot tudi zdravstvenih zavodov. 

V letu 1970 pa se je položaj zelo spremenil in je prav, da tovariši poslanci 
ta položaj, kar se da, korektno ocenimo. Kaj se je zgodilo v tem letu? V tem. 
letu se je zgodilo to, da je sicer ob skoraj enakih stopnjah prispevka za 
zdravstveno zavarovanje* delavcev kot v prejšnjem letu prišlo do znatnega 
porasta dohodkov skladov zaradi večjega porasta osebnih dohodkov, kot so bih 
v začetku leta planirani. Tako so pri istih stopnjah dohodki izjemno narasli, 
obenem pa je seveda visoko narasla tudi potrošnja. Iz 10-mesečnih podatkov 
letošnjega leta ugotavljamo, da so izdatki za zdravstveno zavarovanje delavcev 
iz teh skladov porasli v 10 mesecih za 29 '%>, s tendenco nadaljnjega porasta 
proti koncu leta. Pri tem so izdatki za zdravniške preglede porasli za 32%, 
za zdravila pa za 30 %. To se je nujno odražalo tudi na celotnem dohodku 
zdravstvenih zavodov — za katerega nimamo podatkov za isti čas in obenem 
se je pozitivno odrazilo tudi na porast osebnih dohodkov zdravstvenih delavcev. 
Ti so za 10 mesecev v poprečju porasli za 23 %, v gospodarstvu v tem času 
za 19'%, v negospodarstvu za 21 "/o, v izobraževanju pa za 26%. 

Pri obračunu za 9 mesecev letošnjega leta sta zabeležila izgubo le dva 
zdravstvena zavoda, to je železniški zdravstveni dom in pa psihiatrična bolnica 
Begunje. Torej, v letošnjem letu lahko opažamo, da je visok porast dohodkovne 
realizacije spremljal tudi visok porast materalnih stroškov, na katere pa imajo 
zdravstveni zavodi sorazmerno majhen vpliv in da je bil zabeležen tudi porast 
obsega zdravstvenega varstva in njegove kvalitete. Menimo, da so to prve mere 
sanacije stanja v zdravstvu, tako osebnih dohodkov kot materialnega položaja 
zdravstvene dejavnosti. 

Kaj se nam vsem obeta za prihodnje leto, je v tem trenutku težko jasno 
napovedati. Nimamo namreč niti dovolj verodostojnih podatkov za letošnje 
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leto, prav tako v tem trenutku še ne razpolagamo z meritornimi odločitvami 
skupnosti zdravstvenega zavarovanja, niti s pogodbami kot tudi ne z oceno, 
kako bo v prihodnjem letu vplival na položaj zdravstvene potrošnje predvsem 
tako imenovani zvezni limit 10,8 '°/o. 

Tisto, kar smo v tej situaciji na nivoju republike vsi zainteresirani dejavniki 
mogli planirati oziroma predvideti, to je vsebovano v tako imenovanem druž- 
benem dogovoru o izhodiščih za izvajanje in financiranje zdravstva v letu 1971. 
Ta družbeni dogovor je sklenjen med petimi od šestih z zakonom pooblaščenih 
partnerjev in sicer 9. dec. letošnjega leta. K družbenemu dogovoru do zdaj ni 
pristopila skupnost zdravstvenih zavodov, ki je ostalim udeležencem postavila 
določene zahteve, o katerih bom še na kratko spregovoril. 

Da bi uredili to vprašanje in dosegli čim večje soglasje med vsemi za- 
interesiranimi družbenimi dejavniki in še posebej z zdravstvenimi zavodi, je 
izvršni svet 17. t. m. sklical posebni posvet, kjer smo s predstavniki zdravstvenih 
zavodov in drugimi zainteresiranimi dejavniki obširneje razpravljali o položaju, 
ki nastaja na osnovi družbenega dogovora kot tudi o ostalih okoliščinah za 
financiranje in izvajanje zdravstvenega varstva v prihodnjem letu. 

Med tem časom nam je z datumom 25. decembra, torej v petek, skupnost 
zdravstvenih zavodov poslala svoje nekoliko spremenjene pogoje za pristop 
k družbenemu dogovoru. Kar zadeva veljavnost družbenega dogovora, vam 
moram povedati, da nam manjka v Jugoslaviji in Sloveniji eksaktnih pravnih 
rešitev, ki bi povedale, kdaj in kako je nek družben dogovor veljaven. V vsakem 
primeru so družbeni dogovori, podobno kot pogodbe, veljavni za tiste, ki so 
k njim pristopili. Druge pogodbene stranke bi lahko obvezovali le, če bi tako 
določil zakon. S tem, da je pet podpisnikov pristopilo k družbenemu dogovoru, 
je dobil družbeni dogovor karakter priporočila vsem drugim dejavnikom za 
urejanje financiranja zdravstvenega varstva v prihodnjem letu, obenem pa je 
postal tudi pravna podlaga — v smislu zakona — za razsojanje republiške 
arbitraže v primeru sporov med pogodbenimi strankami, to je skladi zdrav- 
stvenega zavarovanja oziroma skupnostmi in zdravstvenimi zavodi. 

Razumljivo pa je, da tak družbeni dogovor, ki ga ne sklene eden naj- 
pomembnejših dejavnikov, to je izvajalec zdravstvenega varstva, bistveno 
izgubi na svoji družbeno-politični vrednosti. Zato je prav gotovo interes vseh 
udeležencev družbenega dogovora kot tudi zdravstvenih zavodov samih, da 
pride do sklenitve popolnega družbenega dogovora in so v tem pogledu v teku 
nadaljnji dogovori. 

Kakšni so bistveni elementi družbenega dogovora in v čem so nesporazumi 
s skupnostjo zdravstvenih zavodov? Zelo pomemben v družbenem dogovoru je 
že 2. člen, ki določa izhodišče za obseg zdravstvenega varstva v prihodnjem 
letu. Družbeni dogovor se v pogojih stabilizacije gospodarstva in drugih mer 
za omejevanje družbene potrošnje omejuje na to, da bi se obseg zdravstvenega 
varstva v prihodnjem letu intenziviral, povečal približno le za 3 '%> oziroma za 
povečan obseg zaposlenosti in vsaj v minimalni meri tudi na račun povečanega 
obsega koriščenja zdravstvenih storitev. Zlasti predvidevamo večje koriščenje 
obveznih oblik zdravstvenega varstva s strani kmečkega prebivalstva. 

Skupnost zdravstvenih zavodov terja, naj se obseg zdravstvenega varstva 
precizneje določi tudi s pogodbami, v katerih naj se plačnik zdravstvenega 
varstva zaveže, da bo plačal tak obseg varstva, oziroma storitev, kolikor ima 
na razpolago denarja. 
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Najbolj problematičen in hkrati najpomembnejši člen je 3. člen, ki ureja 
vprašanje materialnih izdatkov, osebnih dohodkov in amortizacije. Ker glede 
materialnih izdatkov ni spora, se bom obširneje ustavil le pri osebnih dohodkih, 
ki naj bodo kalkulativni element za določanje cene zdravstvenih storitev in s 
tem tudi za sklepanje pogodb. V kalkuliranju osebnega dohodka je predvidena 
nova zaposlitev zdravstvenih delavcev in pa tisti minimum povečanja osebnih 
dohodkov zdravstvenih delavcev, ki ga je treba v vsakem primeru zagotoviti 
v prihodnjem letu. V tem pogledu ima družbeni dogovor tri postavke: 

Prva določa, da je treba povečati osebni dohodek zdravstvenih delavcev 
v prihodnjem letu najmanj za porast življenjskih stroškov v letošnjem letu, 
to je za 12,5'%. Tiste, ki menijo, da je to malo, ali nepomembno, bi opozoril 
na to, da nekatere dejavnosti, zlasti pa še mnoge gospodarske organizacije 
v pogojih strogo zamišljene stabilizacije gospodarstva, tega ne bodo zmogle 
v prihodnjem letu. 2. alinea te točke predvideva, naj bi se uspešneje usklajevali 
dohodki zdravstvenih delavcev z gibanjem dohodkov ostalih zaposlenih, zlasti 
za tiste zdravstvene profile, ki so do sedaj najbolj zaostajali, 3. alinea določa, 
naj bi osebni dohodki zdravstvenih delavcev plafon povečanja v letu 1971 ne 
presegli osebnih dohodkov enakih kvalifikacijskih skupin vseh zaposlenih v SR 
Sloveniji v letošnjem letu. Skupnost zdravstvenih zavodov je v zadnjem dopisu 
zahtevala, naj bi bila podlaga za določanje osebnega dohodka — kot minimum 
— 95 °/o tako imenovanega kataloga 2 sindikata delavcev družbenih dejavnosti. 
Čeprav natančno ne vemo, kaj to finančno pomeni, pa menimo, da to pred- 
stavlja približno 5 do 7'%» zaostajanja osebnih dohodkov zdravstvenih delavcev 
za podobnimi izobrazbenimi profili v letošnjem letu v gospodarstvu. 

O katalogu 2 smo doslej nekajkrat razpravljali, vendarle ga družbeni 
dogovor ni sprejel kot podlage za določanje pogodbenih razmerij v prihodnjem 
letu. To pa zato, ker ga niso verificirali pristojni sindikalni forumi. Do sedaj 
je služil kot zelo koristna podlaga za primerjavo osebnih dohodkov posameznih 
izobrazbenih profilov delavcev družbenih dejavnosti in ga je možno uporabiti 
v posameznih regionalnih skupnostih kot podlago za določanje osebnega do- 
hodka. Težje pa bi bilo v merilu republike uporabiti tak element kot izhodišče 
za bilanciranje osebnega dohodka. 

Ob tej priložnosti bi želel tovarišice in tovariše poslance obvestiti, da v tem 
trenutku nimamo nobene dovolj tehtne, dovolj korektne analize, ki bi pokazala, 
za koliko osebni dohodki zdravstvenih delavcev dejansko zaostajajo za po- 
dobnimi izobrazbenimi profili v drugih dejavnostih ali v gospodarstvu. Imamo 
na razpolago 2 oceni, ki jemljeta za podlago iste podatke, pa vendarle prihajata 
do dveh zelo različnih rezultatov. Za podlago jemljemo statistični popis, ki ga 
je letos opravil zavod za statistiko SR Slovenije za približno 20 000 delavcev 
v različnih dejavnostih, od tega tudi za določeno število zdravstvenih zavodov 
oziroma zdravstvenih delavcev. 

Ce primerjamo ta popis, potem v letošnjem letu osebni dohodki zdrav- 
stvenih delavcev, vključujoč pri tem tudi dohodke iz nadurnega dela, zelo 
zaostajajo za podobnimi izobrazbenimi profili v gospodarstvu. In sicer približno 
takole: pri visoki izobrazbi — zdravnik, ekonomist, pravnik in drugi — so za 
9'°/o manjši od poprečja v gospodarstvu, višja izobrazba za 30%, srednja 
izobrazba za 25 °/o, kvalificirani delavci za 21'%. 

Po tej anketi je bil ocenjen poprečni osebni dohodek v gospodarstvu 
s 1265 din, v zdravstvu s 1322 din. V obeh primerih je uporabljen tudi osebni 
dohodek, dosežen iz dela v podaljšanem delovnem času. Taki so rezultati te 
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primerjave, moram pa poudariti, da gospodarska zbornica ostro ugovarja zoper 
rezultate tega popisa. Meni namreč, da je bil popis nekorektno izveden in sicer, 
da so bile anketirane pretežno gospodarske organizacije z najvišjimi osebnimi 
dohodki, medtem ko s področja družbenih dejavnosti organizacije z nižjimi 
dohodki in da je ta diskrepanca v veliki meri rezultat nekorektno uporabljene 
primerjave. 

Na razpolago imamo tudi drugo primerjavo, ki jo je izdelal republiški 
sekretariat za delo. Na popoln popis osebnih dohodkov iz leta 1966, ki je zajel 
vse zaposlene in vse vrste dohodkov, je sekretariat uporabil, tako imenovani 
kvalifikacijski kvocient, to je koliko lahko poprečni osebni dohodki neke 
dejavnosti odstopajo od druge dejavnosti zaradi višje strukture izobrazbe 
oziroma strokovnih kvalifikacij. V tem primeru znaša ta kvocient za zdravstvo 
1,14 ali z drugo besedo za 14 %> naj bi bili poprečni dohodki v zdravstvu večji 
od poprečja v gospodarstvu. Nato je vzel vsakoletna povečanja osebnih do- 
hodkov, vključno z letošnjimi osmimi meseci, in prišel do podatka, da osebni 
dohodki v zdravstvu v letošnjem letu zaostajajo približno le še za 5 do 7% 
za osebnimi dohodki podobnih izobrazbenih profilov v gospodarstvu. Menim — 
da ne nadaljujem s tem, da se bomo lahko šele po zaključnih računih za le- 
tošnje leto in po temeljito opravljenih analizah prikopali do stvarnih odnosov. 
Za sedaj bi lahko predpostavili, da je resnica najbrž nekje med obema tema 
skrajnostima, da niti ne zaostajajo toliko, kolikor izkazuje primerjava iz ankete 
statističnega zavoda, niti ne stojijo tako ugodno, kot bi mogli razumeti iz takšne 
metode primerjav, kot jo je uporabil republiški sekretariat za delo. 

Opozoril bi še na to, kar zadeva osebne dohodke, da imamo od skupnosti 
zdravstvenega zavarovanja, ki te dni, največ današnji dan, sklepajo o svojih 
instrumentih financiranja, telefonična obvestila, da jemljejo pretežno za pod- 
lago 95% kataloga 2, to je tisto, kar je skupnost zdravstvenih zavodov pri- 
poročala in kar smo ocenili kot primerno tudi na omenjenem posvetovanju 
z zdravstvenimi zavodi pred dobrim tednom. 

Glede amortizacije določa 4. točka 3. člena družbenega dogovora, naj bi se 
le-ta povečala največ do 30 °/o nad predpisano najnižjo, stopnjo, medtem ko 
terja skupnost zdravstvenega zavarovanja, naj bi družbeni sporazum določil, da 
amortizacija znaša najmanj 20 °/o iznad predpisane stopnje. Moram vas opozoriti 
na to, da sprejem tudi takšnega stališča skupnosti zdravstvenih zavodov nima 
posebnega pomena, ker je že v lanskem letu vpeljana amortizacija za opremo 
zdravstvenih zavodov za 24 %> večja od predpisane minimalne amortizacije, 
in sicer znaša 11,4% in za dve leti hitreje amortizira sredstva, kot pa indu- 
strija. To je tudi razumljivo. Nižja je seveda amortizacija pri zgradbah, tako 
da med zahtevami, ki jih postavlja skupnost zdravstvenih zavodov in med 
zgornjim limitom, ki ga postavlja dogovor, to je plus 30 %, pravzaprav ni 
nobene bistvene razlike. Torej bi mirne duše eden ali drugi lahko odstopil od 
svoje zahteve brez škode za stvarno reguliranje svoje amortizacije. 

10. člen dogovora govori o participaciji zavarovancev. Glede nje nastajajo 
v prihodnjem letu pomembne spremembe v tem, da v smislu zveznega splošnega 
zakona odpade pravica predpisovanja udeležbe zavarovancev za tako imenovane 
obvezne oblike zdravstvenega varstva. Predvidevamo, da bo na ta način odpadlo 
v zdravstvenem varstvu delavcev približno 1/3 dosedanje participacije, pri 
kmečkem zavarovanju pa nekaj več. Zato smo na naših posvetih, ki smo jih 
imeli s predstavniki skupnosti zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenimi 
zavodi, priporočili, naj bi skupnosti zdravstvenega zavarovanja predpisale vsaj 
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tako udeležbo zavarovancev, da bi v masi nadomestile izpad na obveznih 
oblikah. 

Iz obvestil, ki jih trenutno imamo, izhaja, da to priporočilo v glavnem ni 
bilo upoštevano. 

Teče akcija, da se spremeni zvezni splošni zakon na ta način, da bi 
dovoljeval predpisovanje participacije, pa čeprav nižje, tudi na obvezne oblike 
zdravstvenega varstva. Ni nam še znano, kakšna bo usoda tega predloga v zvezni 
skupščini. Očividno je, da ga podpira tudi ZIS in zato tudi ne moremo govoriti 
o tem, kakšen bo končni rezultat te akcije. 

Torej, če sumiram te ugotovitve, lahko zaključim, da med družbenim 
dogovorom, kot ga je sprejelo pet udeležencev, in zahtevami zdravstvenih 
zavodov skoraj ni več bistvene razlike. Sedaj gre samo še za razumevanje enih 
in drugih in za izbegavanje kakršnihkoli prestižnih pogledov na ta vprašanja, 
da pridemo do skupnega družbenega dogovora. Moram pa reči, da so enako 
pomembni, če ne v nekem smislu celo bolj, družbeni dogovori, ki so bili že do 
sedaj sprejeti ali pa se sprejmajo na nivoju regij, od katerih je odvisno končno 
financiranje zdravstvenega zavarovanja in varstva v prihodnjem letu. 

Naslednje pomembno vprašanje je vprašanje uporabe limita 10,8 l0/o. Zvezni 
zakon namreč določa, da lahko v prihodnjem letu trošimo sredstva, zbrana s 
prispevki od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, davki na promet, 
carinami in sodnimi taksami največ v višini 10,8 '%> na letošnjo realizacijo 
potrošnje iz istih virov. V primeru najstrožje uporabe tega limita bi seveda 
prišlo v zdravstvu do izjemno težkih pogojev financiranja ne glede na to, 
koliko bi jim s stopnjami prispevkov in s konkretnimi pogodbami skupnosti 
zdravstvenega zavarovanja in drugi plačniki zagotovili. 

V vseh dosedanjih ocenah v izvršnem svetu smo ugotovili, da v prihodnjem 
letu ni mogoče zagotoviti normalnega financiranja zdravstvenega varstva in 
zdravstvenega zavarovanja niti s sedanjo prispevno stopnjo niti v okviru limita 
10,8 °/o. Torej v kakšen položaj prihajamo v tem primeru? V smislu zveznega 
zakona ima zvezni sekretar za finance pravico oziroma dolžnost, da da nekatera 
konkretna pojasnila oziroma navodila za izvajanje tega limita. Izvršni svet 
je pismeno sporočil zveznemu sekretarju, v kakšen položaj bi prišla zdravstveno 
zavarovanje in zdravstveno varstvo v prihodnjem letu v primeru nekorektne 
uporabe limita 10,8 '%>. Predlagamo mu, da izloči iz limita novo stopnjo pri- 
spevka za zavarovanje za nesreče pri delu in poklicne bolezni, da upošteva v 
okviru letošnje realizacije tudi izredne prispevke, kjer so bili ti predpisani, 
dalje da upošteva, da bo izgubljena udeležba zavarovancev na obveznih oblikah 
zdravstvenega varstva in še nekatere podrobnosti. Ce bo zvezni sekretar za 
finance upošteval ali vsaj deloma upošteval te naše predloge, bo zagotovljeno 
normalno financiranje. Če pa bodo ti predlogi le minimalno upoštevani ali pa 
sploh ne bodo, potem v tem trenutku resnično ne vem, v kakšnem položaju 
se bomo vsi skupaj znašli. Kajti na eni strani bo deloval instrument limitiranja 
in skladi ne bodo mogli poravnati svojih obveznosti, na drugi strani pa bo 
zdravstveno varstvo šlo svojo pot na osnovi programa in obsega, ki bo določen 
s pogodbami in zdravstveni zavodi ne bodo mogli plačevati svojih obveznosti 
drugim poslovnim partnerjem. Prišlo bo do splošne nelikvidnosti, ki bi lahko 
zelo škodila tako samemu obsegu zdravstvenega varstva, še bolj pa normalnemu 
financiranju. Kajti v takih pogojih se lahko pri. najhujših restrikcijah napravijo 
večje neumnosti. Lahko pride do še bolj neracionalne potrošnje kot pa takrat, 
ko se izvaja financiranje v nekih normalnih, kontroliranih pogojih. 

22* 
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Kar zadeva družbene dogovore v regijah, moram iz podatkov, ki jih imamo, 
ugotoviti, da skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev določajo stopnje 
v višini, da bi na njihovi osnovi zbrana sredstva zadoščala za normalno finan- 
ciranje zdravstvenega zavarovanja delavcev v prihodnjem letu. Ne bi navajal 
podrobnejših podatkov. Vtis imam, da so te stopnje zelo visoke v pogojih 
stabilizacije gospodarstva, toda po drugi strani zagotavljajo normalno financi- 
ranje obsega zdravstvenega zavarovanja, ki temelji na novih zakonih. Torej 
lahko pride do hude diskrepance, da bodo s stopnjami in pogodbami sredstva 
fiktivno zagotovljena, praktično pa med letom ne bodo mogla biti realizirana. 

Kar zadeva zdravstveno zavarovanje kmetov, ki je tudi eden od virov 
financiranja zdravstvene dejavnosti, ugotavljamo, da imajo letos ti skladi 
znatne primanjkljaje. Ti primanjkljaji so nastali pretežno zaradi slabega vpla- 
čila prispevkov — kar je bilo danes že pojasnjeno v odgovoru na poslansko 
vprašanje poslanca Kosmača, deloma pa zaradi podražitve in povečanja ob- 
sega tega zdravstvenega varstva. Novi zakon o zdravstvenem zavarovanju in 
na njegovi osnovi sprejeti sklepi, o nekaterih bo prav danes odločala republiška 
skupščina, določajo, da bo republika v prihodnjem letu prispevala temu zava- 
rovanju približno milijardo in pol starih din več sredstev kot letos. In sicer 
deloma prek povečanega prispevka od katastrskega dohodka nekmetov, deloma 
pa prek posebne subvencije občinam v višini 7 milijonov 500 tisoč novih din 
za tako imenovane socialno ogrožene kmete. Če bodo občine tako kot republika 
izpolnile svoje obveznosti in če bodo sčasoma tudi prispevki kmetov nekoliko 
povečani, predpostavljamo, da bo v prihodnjem letu, ob dobrem gospodarjenju, 
možno normalno financirati zdravstveno varstvo kmetov, kot je določeno z 
novimi zakoni in statuti komunalnih skupnosti zdravstvenega zavarovanja 
kmetov. 

Republiška sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo ter za delo pri- 
pravljata solidno poročilo o celotnem položaju zdravstvenega zavarovanja in 
zdravstvenega varstva v letošnjem in prihodnjem letu. Ni nam še znano, kdaj 
bo to poročilo na razpolago, bo pa nekatera odprta vprašanja že lahko dovolj 
kvalificirano opredelilo. Brž ko bo to poročilo pripravljeno, bo obravnavano 
na seji izvršnega sveta in verjetno bodo o njem razpravljali tudi vaš zbor 
oziroma drugi zainteresirani odbori skupščine. Rekel pa sem že, da bo stanje 
dokončno znano šele, ko bodo sprejeti zaključni računi, vse odločitve skupnosti 
zdravstvenega zavarovanja in ko bodo sklenjene pogodbe ter seveda znano 
delovanje limita 10,8 ®/o v prihodnjem letu. Dokler ne bodo ti elementi dovolj 
jasni, bomo o nekaterih podatkih lahko le ugibali, ne mogli pa reči, da so 
verodostojni. 

Svoje poročilo bi zaključil s tem, da so bili po našem mnenju napravljeni 
s strani zainteresiranih republiških dejavnikov, vključno s skupščino in izvrš- 
nim svetom, vsi napori, da bi se v prihodnjem letu nov sistem zdravstvenega 
zavarovanja dejansko uvedel in da bi se zdravstveno varstvo čimbolj normalno 
financiralo, tudi v pogojih stabilizacije gospodarstva. Obenem pa seveda raču- 
namo, da bodo tudi zdravstvena dejavnost in skupnosti zdravstvenega zavaro- 
vanja upoštevale potrebna dejstva iz stabilizacije gospodarstva, ker bi sicer 
žagale vejo, na kateri same sedijo. 

Menimo, če bo vprašanje limita 10,8 °/o dovolj tolerantno rešeno, da ni 
vzroka za pesimizem glede financiranja zdravstvenega varstva in zavarovanja 
v prihodnjem letu in tudi ne za nekatere preveč kritične ocene posameznih 
elementov tega financiranja. 
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Predsednik dr. Srečko Koren: Preden bi prešli na razpravo, vas 
vprašam, če morda želite krajši odmor. (Da.) Potem odrejam četrt ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.40 in se je nadaljevala ob 13.05.) 

Predsednik dr. Srečko Koren: Nadaljujemo z obravnavo 6. točke 
dnevnega reda. 

Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec Nikolaj Sabjan. 

Nikolaj Sabjan: Spoštovano predsedstvo, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Tovariš Hafner je malo prej povedal, da je bil zveznemu izvršnemu 
svetu poslan predlog za spremembo drugega odstavka 17. člena splošnega zakona 
o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva. 

Dovolite, da dodatno k predlogu izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
za spremembo splošnega zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih 
oblikah zdravstvenega varstva prebivalstva, ki ga sicer v celoti podpiram, dam 
še naslednji predlog za spremembo: 

Predlagam, da se tretji odstavek 29. člena spremeni tako, da se glasi: 
»Skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov lahko določijo del prispevkov 
tudi na člana zavarovančevega gospodinjstva ali na posamezno zavarovano 
kmečko gospodarstvo, skupnosti zdravstvenega zavarovanja oseb, ki opravljajo 
samostojno poklicno dejavnost, pa na zavarovančevega družinskega člana.« 
Torej predlagam le dodatno besedilo »ali na posamezno zavarovano kmečko 
gospodarstvo«, v ostalem je sedanji tekst nespremenjen. 

Obrazložitev: Dosedanja formulacija omenjenega odstavka omogoča skup- 
nostim zdravstvenega zavarovanja kmetov, da določijo del prispevkov ne le v 
obliki stopnje, temveč tudi na člana zavarovančevega gospodinjstva. 

Znano je, da je skoraj v večini skupnosti relativno močna fluktuacija 
kmečkega prebivalstva. V pomurski regiji je to število 7 do 8 tisoč ljudi v 
koledarskem obdobju. To število se med letom močno spreminja. V takih 
okoliščinah je skoraj nemogoče, da bi določili del prispevka le na člane zavaro- 
vančevega gospodinjstva. Tako delo terja večje angažiranje izvrševalcev nalog 
z ustreznimi dodatnimi stroški. 

Predlog za spremembo torej vsebuje le dodatni tekst, citiram: »ali na 
posamezno zavarovano kmečko gospodarstvo«. Konec citata. To pomeni, da 
skupnosti lahko, glede na svoje specifične okolnosti, določijo del prispevkov 
bodisi na člana zavarovančevega gospodinjstva ali na posamezno zavarovano 
kmečko gospodarstvo. 

Vsekakor je s tako formulacijo zakonskega besedila možno zagotoviti v 
danih primerih pravilnejšo ekonomsko obremenitev vseh gospodarstev. Ni nam- 
reč redek primer, da imajo skromnejša kmečka gospodarstva mnogo več 
družinskih članov. Zato je vprašljivo, če glede na njihovo ekonomsko moč 
lahko pokrivajo take dodatne obveznosti, določenfe na število članov gospo- 
dinjstva. Praksa iz preteklosti jasno dokazuje, da iskanje dodatnih virov pri- 
spevkov na člane zavarovančevega gospodinjstva ni bila posrečena zamisel. 
Povzročila je veliko razburjenja, stalno skrb za pravočasno prijavo in odjavo 
članov gospodinjstva, spore glede obveznosti, zahtev po odpisovanju prispev- 
kov itd. 
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Neštetokrat so se glede tega pojavile prave scene z zatrjevanjem, da določen 
član ni bil doma ali da je bil doma in ni zavarovan ipd. S predlagano spre- 
membo bi dosegli popolnoma identične rezultate na enostavnejši in cenejši 
način. Gre za problem, o katerem moramo razmišljati in bi prosil zbor, da 
moj predlog podpre oziroma da ga podprejo vsaj tisti, ki zadevo kolikor toliko 
poznajo in se bodo strinjali s tem, da je sedanja rešitev skorajda neizvedljiva. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Kdo še želi besedo? Besedo ima gene- 
ralni sekretar združenja skupnosti zdravstvenih zavodov SR Slovenije dr. Jože 
Benigar. 

Dr. Jože Benigar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Razprave in stališča v zvezi z družbenim dogovorom so več ali manj znane, 
razen tega je situacijo, v kateri se danes nahajamo, zelo lepo obrazložil in po- 
jasnil podpredsednik izvršnega sveta, tovariš Vinko Hafner. 

Želim povedati — ne bom dolg, ker vem, da se vam pred novim letom 
mudi   samo nekaj osnovnih, načelnih stvari, da bi lažje razumeli »trmasto« 
stališče predstavnikov zdravstvenih zavodov oziroma skupnosti zdravstvenih 
zavodov, zakaj se nismo mogli dogovoriti z ostalimi partnerji, da bi lahko tudi 
mi podpisali ta, po našem mnenju, zelo koristen in nujen družbeni dogovor. 

Kar zadeva amortizacijo, je res, da so nekateri zdravstveni zavodi že v 
letošnjem, pa tudi v preteklih letih dobili celo 30 °/o, nekateri 20 °/oi, nekateri 
15 '°/o, res' pa je tudi, da je mnogo takih zdravstvenih delovnih organizacij, 
ki niso dobile niti dinarja več, kot znese minimalna stopnja amortizacije. Ne 
smemo prezreti dejstva, da je amortizacija tako nizka, da ne more nadomeščati 
iztrošenih aparatov oziroma delovnih priprav niti takih izdelkov, kot jih imamo 
danes, kaj šele, da bi dohitevali razvoj medicine. Zaradi tega smo na zadnjem 
samoupravnem sestanku zdravstvenih delovnih organizacij bili mnenja, naj bi 
bila amortizacija vsaj za 20 "/o večja od minimalno predpisane. 

Kar zadeva osebne dohodke, je danes zelo težko reči, katere analize so 
pravilne. Verjamem, da niso niti ene niti druge popolnoma točne. Bolj kot 
analiza je zame pomemben indikator, kaj se dogaja v zdravstvenih delovnih 
organizacijah glede kadrov. Dejstvo je, da v zdravstvo ne moremo dobiti 
paramedicinskih strokovnjakov, ker jih ne moremo plačati tako, kot jih plača 
gospodarstvo. Zame je analitičen odgovor to, da so osebni dohodki paramedi- 
cinskega kadra v zdravstvu prav gotovo nižji kot drugod. 

Skupnost zdravstvenih zavodov je izdelala analizo zdravstvenih kadrov 
za leto 1969 na podlagi podatkov iz leta 1970. Do danes ni še nihče oporekal, 
da analiza ni točna. Dejstvo je, da nam zdravstveni kadri odhajajo. Tisti, ki 
morajo biti v Sloveniji oziroma v Jugoslaviji, odhajajo v druge dejavnosti, 
kjer so osebni dohodki višji in delovni pogoji boljši. Naj omenim samo en 
primer: vzgojno-varstveni zavodi so razpisali mesto za otroške negovalke in 
za medicinske sestre ter so jih vsi dobili iz zdravstvenih delovnih organizacij. 
Zakaj? Zato, ker so imeli vsaj po 15, 20 oziroma 30 tisoč din večji neto osebni 
dohodek na mesec. Tisti zdravstveni delavci, ki jih na domovino ne veže močno 
patriotsko čustvo, družinske vezi ali nekaj sličnega, pa odhajajo v inozemstvo. 
Ce vprašate zdravstveno delovno organizacijo, ki je razpisala delovna mesta, 
čez en mesec, ne čez en teden ali so dobili zdravnika ali medicinsko sestro, 
vam bo odgovorila, da ne. Torej je situacija taka, da v zdravstvu jemo ne 
samo materialno substanco, ampak pada tudi število strokovnjakov. Prav zaradi 
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tega so samoupravni organi zdravstvenih delovnih organizacij dobro in teme- 
ljito preanalizir ali družbeni dogovor, upoštevajoč nujnost restrikcij in stabili- 
zacijo v gospodarstvu. Ugotavljamo, da obseg zdravstvenega varstva raste, šte- 
vilo zdravstvenih delavcev upada, sredstva za opravljanje zdravstvenih storitev, 
se pa manjšajo. Ti organi so poudarili, da tako naprej ne moremo in da razu- 
mejo tudi reformo — saj smo to pokazali že v preteklosti — in naj se nam 
priznajo vsaj tisti minimalni zahtevki, ki so upravičeni. Tu je vsebina. Ali je 
formalno statistično tako bolj prav ali je drugače, to je stvar razprav in to naj 
med seboj razčistita sekretariat za delo in republiški zavod za statistiko. Nisem 
ekonomist in ne vem, katera metoda je pravilnejša, kateri lahko zaupamo in 
kateri ne. 

Poglejmo stanje v zdravstvenih zavodih. Tudi v zdravstvu še ni vse dobro. 
Tudi v zdravstvu imamo določene spodrsljaje, kot na vseh drugih področjih. 
Tega ne prikrivamo. Toda dejstvo je, da s takimi sredstvi zdravstvene delovne 
organizacije ne morejo več 'izvrševati svojih nalog, ne morejo dati zavarovan- 
cem tistega zdravstvenega varstva, do katerega ima pravico. Če bodo drugi 
udeleženci družbenega dogovora pokazali več razumevanja in ugodili mini- 
malnim zahtevam, ki jih postavljamo, menim, da ni več daleč čas, ko bomo tudi 
mi podpisali družben dogovor. Menimo pa, to so prav vsi predstavniki zdrav- 
stvenih delovnih organizacij povedali jasno in glasno, da je družben dogovor 
potreben. 

Ker je bilo že govora o odstotkih itd., bi poudaril, da so odstotki zelo rela- 
tivni. En odstotek od 100 je ena, od tisoč pa je več. In start, start ne samo 
osebnih dohodkov, temveč tudi drugih kalkulacijskih elementov, je bil v zdrav- 
stvenih delovnih organizacijah na raznih območjih zelo različen. Prav gotovo 
bolj različen kot v gospodarstvu. Prav to, kar je doseglo šolstvo, izenačenje 
osebnih dohodkov kadrov v mestnih središčih in na podeželju — kjer je narodni 
dohodek nižji in je kadre težko dobiti — želimo tudi v zdravstvu. Drugače se 
nam bo sedanje stanje bolj maščevalo, še težje bomo dobili zdravnika v 
Pomurje, Cerkno itd. Če pa bomo vsaj delno izenačili osebne dohodke zdrav- 
stvenih delavcev istih profilov, menim, da bomo lahko rešili tudi ta problem. 

Zato bi apeliral, da socialno-zdravstveni zbor podpre ta prizadevanja in s 
tem težnje skupnosti, ki jih je samoupravni dogovor zdravstvenih delovnih or- 
ganizacij določil kot minimum. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima tovariš Jože Pratengrazer. 

Jože Pratengrazer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Najprej bi z velikim veseljem podprl predlog tovariša poslanca Šabjana 
za spremembe splošnega zakona v tem smislu, da skupnosti zdravstvenega 
zavarovanja kmetov lahko predpišejo del prispevka v pavšalu na zavarovančevo 
gospodinjstvo. Kot poslanec s terena menim, da z najbolj zaostalega območja 
v naši republiki Sloveniji, to je s Kozjanskega — lahko trdim, da je bilo dolo- 
čilo zakona, ki določa, da se del prispevkov plača tudi na člana zavarovanče- 
vega gospodinjstva in ki ponovno uvaja glavarino — govorim za svoje območje 
— strahotno kritiziramo. Kot poslanec sem bil postavljen v zelo neugoden 
položaj, češ, kje ste bili poslanci takrat, ko se je to določilo sprejemalo. Kajti, 
menim, da se noben zavarovalni sistem ne upa obdavčevati neaktivnih zavaro- 
vancev, starejših oseb, otrok itd. Menim tudi, da je to v nasprotju z našo toliko 
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proklamirano družbeno pomočjo vsem otrokom, ki jih bomo oziroma jih že po 
zakonu, ki bo stopil v veljavo 1. januarja, obdavčujemo. 

Menim, da je v izvajanju tovariša Hafnerja, ko je govoril o financiranju 
zdravstvenega zavarovanja kmetov v prihodnjem letu. ostal veliki »če«. In 
sicer v čem? Vemo, da zakon o prispevkih družbeno-političnih skupnosti k stro- 
škom zdravstvenega zavarovanja kmetov zavezuje tako republiko kot občine. 
Slišali smo, kakšen znesek bo prispevala republika — milijardo in pol S din 
iz 12'°/o prispevka iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti od delavcev- 
kmetov in pa 7 in pol milijonov N din občinam za socialno ogrožene zavaro- 
vance. Torej, če bodo tudi občine primerno izpolnile svoje obveznosti v 
prihodnjem letu, lahko pričakujemo, da bo financiranje v redu steklo. Vpra- 
šujem se, kaj pa če občine ne bodo zmogle teh prispevkov. Govorim namreč s 
stališča občine, ki je izredno zaostala. Poznam proračun občine. Vem, da so 
taki problemi več ali manj tudi drugje in se zelo bojim, da ti prispevki ne 
bodo plačani. Zato bi prosil odgovor na tole vprašanje: »Ali je do danes izvrš- 
nemu svetu že znano, kakšen pristop so zavzele občine do tega problema in kaj 
misli v prihodnjem letu izvršni svet ukreniti, kolikor občine ne bodo zmogle 
plačati prispevka, za katerega jih ta zakon obvezuje?« 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec Milan Razdevšek. 

Milan Razdevšek: Spoštovano predsedstvo, tovarišice in tovariši 
poslanci! Danes smo že slišali o problematiki investicijskih naložb v zdravstvu. 
Menim, da je trenutno v zdravstvenih delovnih organizacijah to eden največjih 
problemov, saj vemo, da iztrošenost osnovnih sredstev v zdravstvu dosega že 
70!°/o in tako rekoč kritično točko. Trenutno ta problem pri nas ni rešen. 
Izjema je klinični center, za katerega je bil sprejet poseben zakon. Vemo, da 
so se investicijske naložbe oziroma obveznosti iz naslova zdravstvenih inve- 
sticij od leta 1957 do 1965 lahko vkalkulirale v stroške zdravstvenih storitev. 
Po letu 1965 pa to ni bilo več mogoče, ker se je zniževala prispevna stopnja 
za zdravstvo. Ko je bila ta stopnja določena na 5 %, je to absolutno odpadlo, 
ker niti ni bilo dovolj sredstev — kot vemo — za redno zdravstveno varstvo. 
Zakon o zdravstvu določa, da se lahko pogodbena partnerja sporazumeta glede 
razširjene reprodukcije s posebnim sporazumom. To določa tudi točka 6 sploš- 
nega sporazuma za leto 1971, vendar nič več. Menim, da vprašanje zdravstvenih 
investicij ni samo problem posameznih regij, temveč splošen slovenski problem. 
Od Primorske do Prekmurja so odprte zdravstvene investicije in ne vidimo 
prave perspektive za rešitev tega problema. Predlagam, da ne bi sklepali po- 
sebnih sporazumov na nivoju regij, temveč naj bi splošni sporazum sklenili na 
nivoju republike. Le na ta način bomo problem učinkoviteje in hitreje rešili. 

Predsednik dr. Srečko Koren r Besedo ima poslanka Anica Okršlar. 

Anica Okršlar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Družbeni dogovor je podpisala tudi Zveza sindikatov Slovenije, ki se že 

nekaj let zavzema za povečanje osebnih dohodkov zdravstvenih delavcev in ki 
je izdala tudi katalog 2, ki naj bi bil uveljavljen v letu 1971. Prav tako so 
sindikati v razpravah o stabilizacijskih ukrepih zastopali stališče, da je odmik 
od stališča, da se mora poraba gibati skladno z rastjo družbenega proizvoda, 
za zdravstvo v letu 1971 opravičljiv zaradi že uveljavljenih novih pravic iz 
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zdravstvenega varstva, močnega zaostajanja osebnih dohodkov nekaterih skupin 
zdravstvenih delavcev in večjih materialnih stroškov. 

Priznanje osebnih dohodkov v višini okoli 95 Vo kataloga 2 pomeni za nekaj 
procentov manj za zdravstvene delavce v posameznih zdravstvenih zavodih 
prav iz razloga, ki ga je že omenil dr. Benigar. Če hoče zdravstveni zavod 
dobiti oziroma obdržati paramedicinskega strokovnjaka, mu mora dati višji 
osebni dohodek kot pa zdravniku oziroma specialistu. Zdravstveni delavci tega 
ne morejo razumeti in se pojavlja mentaliteta, da imamo tudi v zdravstvenih 
zavodih produktivne in neproduktivne delavce. Prvi so upravno-administrativni, 
drugi pa zdravstveni delavci. Upravno-administrativni zahtevajo višje osebne 
dohodke od zdravstvenih delavcev, upoštevajoč iste kvalifikacije. Če jim ne 
ugodijo, se lahko zgodi, da ne ovrednotijo izvršenih zdravstvenih storitev in 
bi ostali vsi brez osebnih dohodkov ali bi vsi odpovedali službo ter se zaposlili 
v bolj produktivnih delovnih organizacijah, kjer dobijo takoj za 30 do 50% 
višje osebne dohodke. S tem bi nastal za zdravstveni zavod političen problem. 
Da bi odpovedali vsi zdravstveni delavci in da bi nastal političen problem, tega 
se verjetno ni bati, ker ne vem, kje bi se lahko s svojo kvalifikacijo zaposlili. 
Vsi v inozemstvo ne morejo, prav tako ne v druge gospodarske organizacije. 

V zvezi s tem bi želela pojasnilo, kdo bo zagotovil večjo skladnost osebnih 
dohodkov zdravstvenih delavcev z osebnimi dohodki enakih kvalifikacijskih 
skupin zaposlenih v SR Sloveniji, o čemer je govora v 3. členu, točka 2b), 
druga alinea družbenega dogovora. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec 
dr. Stjepan Bunta. 

Dr. Stjepan Bunta: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Konec leta je in spet se prepiramo za kost dedka mraza, ki jo je prinesel 
v svojem košu, čeprav ne vemo ali je ta kost, zavita v celofan, že pokvarjena 
ali je ta prava. Tako me ta razprava, ki se ponavlja skoraj vsako leto, že 
spominja na neko larso, v kateri se nekateri igralci stalno ponavljajo, nekateri 
pa zamenjujejo. 

V bistvu pa le gre za resen problem ■— biti ali ne biti, ali še naprej razvijati 
zdravstveno varstvo ali stagnirati. Če že omenjam dedka mraza in to kost, 
menim, da je tokrat dedek mraz prišel z nekoliko višjega nivoja, to se pravi 
z limitom 10,8 "/#. Zato menim, da bi bilo prav, da razpravo v tej smeri nekoliko 
dopolnimo oziroma da zbor zavzame jasnejša stališča in morda da podporo 
že omenjenim predlogom izvršnega sveta. Sigurno se spominjate stališča iz 
dokumenta 9. kongresa — ne vem, če ga bom točno reproduciral — naj se 
zdravstvo razvija na samoupravni osnovi in naj čimprej preide na dohodkovni 
sistem. To je dokument, ki izzveni v sedanjih dogajanjih kot deklaracija, ki je 
nihče več ne spoštuje, nasprotno, nas poskušajo iz različnih forumov podučiti, 
da je ta deklaracija neizvedljiva oziroma da jo moramo spremeniti. Pri tem pa 
nihče noče reči, kako naj se spremeni, oziroma kako naj se potem glasi drugo 
stališče. 

Ne bom se spuščal v to, ali je zdravstvo samoupravno organizirano ali ne, 
oziroma ali je dobro samoupravno organizirano ali ne. Pripominjam le, da so 
določeni koraki v tej smeri napravljeni. Če bi to pot podpirali naprej, bi bili 
verjetno v prihodnje bolj ali pa celo dobro samoupravno organizirani. 
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Ne vem, ali je dohodkovni sistem v zdravstvu najboljša rešitev, ki naj jo 
zdravstvo osvoji, ali so tudi kakšne druge poti. Toda, če smo začeli dohodkovni 
sistem v zdravstvu razvijati, sem prepričan, da smo na poti, da bi ga s časom 
razvili tako, da bi bil zares dober. No, in sedaj v ta prizadevanja naenkrat 
pade etatistična odločitev o nekem limitu, za katerega ni bil vprašan za mnenje 
niti najvišji samoupravni organ na področju zdravstva, to je socialno-zdrav- 
stveni zbor zvezne skupščine. Ta zakon je bil sprejet brez njegovega soglasja. 
Torej socialno-zdravstveni zbor o njem sploh ni razpravljal, niti njegovi odbori. 
Vse to se dogaja v času, ko si prizadevamo stabilizirati gospodarstvo. Če naj 
bi bil to prispevek nekega področja, npr. zdravstva, k tej stabilizaciji in k 
lepši prihodnosti, bi človek tudi to zamolčal in s tem soglašal. Toda s prav 
istimi argumenti, kot sedaj ob tem limitu, smo se srečali tudi leta 1965, ko smo 
govorili o prispevnih stopnjah. In žal nas vsakdanja praksa podučuje, da ta 
žrtev, da ti prispevki zdravstva niso praktično ničesar prispevali k reformnim 
težnjam, oziroma kolikor je zdravstvo prispevalo, se je na drugih področjih 
zopet potrošilo — investiralo itd. Meni je zelo ljubo, da sva se po 5 letih z 
dr. Benigarjem srečala v istih klopeh in da imava ista stališča. Takrat, ko je 
bilo govora o prispevnih stopnjah, smo bili nekoliko različnega mnenja. Po- 
glejmo resnici v oči z dejstvi in številkami. Od leta 1965, to je od prvih ukrepov, 
smo zdravstvo osiromašili na različnih področjih. Če primerjamo samo odstotek 
narodnega dohodka, ki je bil v zadnjih letih namenjen zdravstvu, od doseženega 
nivoja v letu 1965 do danes, ko lahko ugotovimo, da smo nekaj časa nazadovali, 
potem smo se počasi začeli dvigati, letos pa beležimo nekoliko izrazitejši dvig. 
Če primerjamo samo stanje v letu 1969 in 1970, potem je jasno, da se nam lahko 
očita, da smo veliko prispevali za zdravstvo v tem letu. Če pa pogledamo resnici 
v oči, smo danes točno tam, kot smo bili leta 1965. To pomeni, da smo toliko 
časa stagnirali, da smo komaj po 5 letih dosegli tisto raven, ki smo jo že imeli 
leta 1965. Če želite, vam lahko dam konkretne številke, toda menim, da komen- 
tar k tej resnici ni potreben. 

Vzemimo drugo področje, to je področje investicij. Očitno je, da se je od 
leta 1965 dalje v zdravstvu zelo malo investiralo. Zelo malo se je planiralo. 
Poglejte samo podatke o investicijskih vlaganjih na področju gospodarstva. Ne 
bom govoril o tem, katere od teh investicij so upravičene in katere niso, kajti 
če bi napravili analizo, smo še na slabšem. Ampak očitno je, da so bila na 
nekaterih področjih investirana ogromna sredstva. Za zdravstvo je bilo že 
mnogo manj planirano. Poleg tega se je v jugoslovanskem merilu realiziralo 
komaj do 60 "/o planiranih investicij in 60% od teh investicij je investiralo 
samo zdravstvo, ki se mu pa ta strošek ne prizna v ceno storitev oziroma se 
ne upošteva pri določanju višine v kakšni stopnji. Menim, da so posledice tega 
jasne in vidi se, kam smo prišli. Zastarevamo, saj imamo že 70a/» odpisanih 
sredstev, ne moremo dobiti novih kapacitet itd. To ni samo jugoslovansko, 
ampak je tudi slovensko vprašanje. Bolnišnični skleleti v Novi Gorici, Mariboru 
in tudi drugod namreč jasno opozarjajo na to, kje smo in kakšno zdravstveno 
varstvo v naših bolnišnicah lahko nudimo z zastarelo opremo, nezadostnim 
številom kadra itd. Ne bi dalje našteval, ker poznamo situacijo, ki se v končni 
obliki odraža v dolgih vrstah v čakalnicah, nezadovoljstvu bolnikov, begu 
bolnikov v privatne ordinacije, kjer so hitreje postreženi — temu problemu — 
begu strokovnjakov, ne samo medicinskih, ampak tudi drugih strokovnjakov iz 
zdravstva itd. To so dejstva, ki jih je nujno treba upoštevati. Menim, da jih 
lahko v večji meri upoštevajo na zveznem kot republiškem nivoju. Zato pred- 
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lagam, da naš zbor podpre prizadevanja izvršnega sveta, da se zakon o limitu 
10,8 l0/0 ustrezno tolmači in predlagamo, da se zdravstvo izvzame iz tega limita. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli še kdo besedo? Želi mogoče 
podpredsednik Hafner odgovoriti na vprašanje poslanca Pratengrazerja? Besedo 
ima podpredsednik izvršnega sveta Vinko Hafner. 

Vinko Hafner: Najprej bi odgovoril na vprašanje poslanca o izvršitvi 
obveznosti občin do zdravstvenega zavarovanja kmetov. Moram reči, da smo 
prav v tej dvorani poskušali skupaj s predstavniki skupnosti zdravstvenega 
zavarovanja kmetov in drugimi oblikovati stališča o tem, kaj je socialno 
ogrožen kmet, ki bi prek republiškega družbenega dogovora zavezovala občine 
in bila podlaga za urejanje odnosov s skupnostmi zdravstvenega zavarovanja. 
Vendar smo ugotovili, da je zelo težko najti enoten kriterij za vso Slovenijo 
in da so nekatere skupnosti — ne bom jih posebej navajal v soglasju z 
občinami že sprejele umestne kriterije. Zato smo odstopili od tega, da bi repu 
blika dala neka enotna merila. V tem trenutku je potrebna velika aktivnost 
skupnosti zdravstvenega zavarovanja, da dosežejo potrebno razumevanje^ z 
občinami. Kot zadnja možnost pa je sprožitev spora pred republiško arbitražo. 
Te stvari se namreč urejajo s pogodbami med skupnostjo zdravstvenega zavaro- 
vanja kmetov in občinami in so te pogodbe lahko predmet arbitražnega raz- 
sojanja Arbitraža bo poskušala upoštevati položaj obeh partnerjev in sprejeti 
primerne rešitve. Menim, da je to skoraj edini izhod. Izvšni svet je predsednike 
občin opozoril na te obveznosti,, ki zanje izhajajo iz republiškega zakona. Ta 
trenutek ne bi mogel reči, v kakšni meri se občine tega držijo. Morda bi bilo 
koristno, da bi zbor sprejel ustrezen zaključek, ki bi vsaj moralno obvezoval 
tudi občine, da v tem trenutku, ko oblikujemo instrumente financiranja za 
prihodnje leto, upoštevajo tudi te obveznosti. Več kot to bi ne mogel reči. 

Menim, da predlog tovariša Razdevška, naj bi vprašanje investicijskih vla- 
ganj v zdravstvo urejal republiški družbeni dogovor, ni uresničljiv. Menim, da 
gre za tako velike razlike med že zastavljenimi investicijskimi programi neka- 
terih regij glede dejanske iztrošenosti opreme zdravstvenih zavodov, da to ne 
bi bilo mogoče regulirati v okviru republike. Zlasti pa ne v tej situaciji, ko bi 
bil lahko vsak procent, ali pa vsako merilo, ki bi ga določili v nasprotju s kon- 
kretnim stanjem posameznega območja. 

V zvezi z vprašanjem tovarišice Okršlarjeve, kdo bo uskladil osebne dohodke 
zdravstvenih delavcev z drugimi dejavnostmi, bi rekel, da je odgovor na njeno 
vprašanje v skupnostih zdravstvenega zavarovanja, ki so dolžne upoštevati 
stanje zdravstvene dejavnosti. Ne zato, ker je ta potrošnik sredstev, temveč 
zato, ker zdravstvo uresničuje zdravstveno varstvo zavarovancev. In skupnosti, 
ki tega ne bodo upoštevale, bodo vnaprej še bolj osiromašile svojo zdravstveno 
dejavnost in tako tudi svojega zavarovanca. Menim, da je republika, vključu- 
joč pri tem tudi prizadevanja sindikata z dosedanjim dogovorom, kar piecej 
storila. Ce bodo partnerji družbenega dogovora sprejeli 95 "/o kataloga 2, kot 
izhodišče za financiranje v prihodnjem letu, bo to zaenkrat največ, kar se v 
merilu republike da narediti. Položaj je namreč precej različen in tudi startna 
osnova za posamezna območja je različna. V zvezi s tem bi poudaril, da imam 
vtis, da imajo skupnosti zdravstvenega zavarovanja kar precejšnje razumevanje 
za to vprašanje in da so stopnje, o katerih imamo ta trenutek le telefonsko 
obvestilo — visoke in ni dvoma, da zagotavljajo vsaj minimalno povečanje 
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osebnih dohodkov, za kakršnega se zavzema tudi skupnost zdravstvenih za- 
vodov. 

Tudi obseg potrošnje bo v primeru, če ne bo limit deloval posebej zaviralno, 
v prihodnjem letu večji. Stopnje, ki jih določajo skupnosti, predstavljajo pre- 
cejšnje povečanje izdatkov zdravstvenega zavarovanja delavcev, za zdravstveno 
varstvo, ki bo le nekaj manjše kot v letošnjem letu, če bi te stopnje preračunal 
na letošnjo potrošnjo. Težko je dati solidnejši odgovor na vaše vprašanje. 

V zvezi s predlogom dr. Bunte, da se zdravstvo izvzame iz limita 10,8 ®/o, 
bi pojasnil, da mi je tovariš predsednik zbora rekel, da ima pripravljen osnutek 
zaključkov, v katerih se podpirajo predlogi izvršnega sveta, da se iz limitiranja 
izvzamejo tiste stvari, za katere lahko trdimo, da predstavljajo novo obveznost 
zdravstvenega zavarovanja, ali povsem spremenjeno, ki ni več direktno vezana 
na prispevek iz osebnega dohodka. Tovariš Bunta, če bi zvezni sekretar in 
s tem služba družbenega knjigovodstva ta naš predlog upoštevala, bi to popol- 
noma zadostovalo za redno financiranje. Kajti prispevna stopnja za zdravstveno 
zavarovanje za primer nesreč pri delu in poklicnih boleznih je po predlogih, kot 
sem jih videl iz obvestil skupnosti, določena v višni od 0,7 do 1,1 *Vo. To pomeni, 
če bi limita oprostili še nekatere druge stvari, ki predstavljajo nove obveznosti, 
bi lahko financirali zdravstveno zavarovanje in varstvo v okvirih, ki jih lahko 
za prihodnje leto sprejemamo kot neobhodne in razumne. 

Zato premislite, tovariš Bunta, če bi bilo umestno insistirati na izvzemu 
celotnega zdravstva iz limita. Menim, da bo ta predlog naletel na manj razu- 
mevanja kot pa naše zahteve za parcialne oprostitve limita, kajti iz limita so 
že izvzeti pokojninsko zavarovanje, zaposlovanje in še nekateri drugi viri 
dohodkov. Zdaj so še izobraževanje, proračun, zdravstveno in otroško varstvo, 
ki pa v bilanci manj pomeni. Brž ko bi prišli s tem predlogom, limit skorajda 
propade, nima več nobene realne vrednosti. Zato bi vam svetoval, da zbor 
podpre naše zahteve, ne izključujem pa, da je pozitiven tudi vaš predlog, 
čeprav ne verjamem, da bi bil tudi sprejet. 

Menim, da sem vsaj za silo dal nekatera pojasnila. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Želi še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce se nihče več ne javi k besedi, zaključujem razpravo. Na podlagi stališč 
odbora in današnje razprave lahko zaključke zbora strnemo v naslednje: 

Prvič: Socialno-zdravstveni zbor pozitivno ocenjuje prizadevanja izvršnega 
sveta in drugih partnerjev za sklenitev družbenega dogovora o izhodiščih za 
izvajanje in financiranje zdravstvenega varstva v letu 1971. 

Drugič: Zbor sodi, da so sprejemljiva izhodišča družbenega dogovora, do- 
polnjena s predlogi skupnosti zdravstvenih zavodov Slovenije. Zbor apelira 
na vse pristojne dejavnike v regijah, da ta izhodišča upoštevajo pri svojih 
dogovorih in konkretnih pogodbah. 

Tretjič: Zbor se zaveda, da bo zaradi ukrepov za stabilizacijo gospodarstva 
v letu 1971 izredno zaostreno vprašanje financiranja zdravstvenega varstva 
ter da bo prišlo tudi do deficitarnega poslovanja. Zato bo treba skrbno pre- 
tehtati vse možne ukrepe, da bi se potrošnja na tem področju uskladila z 
družbenimi zmogljivostmi. 

Četrtič: Zbor meni, da je nujno tako tolmačenje uporabe z zveznim zako- 
nom določenega limita 10,8 %, da se iz limitirane potrošnje izvzame tisti del, 
ki izvira iz novoprevzetih obveznosti po zakonu o zdravstvenem zavarovanju 
in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva prebivalstva. Zato zbor podpira 



15. seja 349 

zadevni predlog izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, poslan zveznemu se- 
kretarju za finance, ki je pooblaščen, da po 8. členu zakona o izločanju dela 
dohodkov od prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, promet- 
nega davka, tarif in sodnih taks v letu 1971 na posebne račune izda natančnejše 
predpise o obračunavanju in izločanju sredstev na posebnem računu. V tem 
predlogu so vsebovana naslednja stališča izvršnega sveta, posredovana zveznemu 
sekretarju za finance: 

— pri ugotavljanju osnove, na katero se nanaša možno povečanje sredstev 
za zdravstveno zavarovanje za 10,8 °/o v letu 1971 v primerjavi z letom 1970, 
je treba upoštevati tako sredstva zbrana z osnovnim kot tudi dodatnim in 
izrednim prispevkom; 

— zaradi specifičnega financiranja zdravstva v okviru regij ni mogoče 
izbilancirati limit v republiki ali občinah do 10,8 '%> tako, da bi pri tem posebej 
upoštevali potrebe zdravstva; 

— omejitev do 10,8% možnega povečanja v letu 1971 ne more zajemati 
sredstev od prispevkov delovnih organizacij in zasebnih delodajalcev za zavaro- 
vanje za nesreče pri delu in poklicne bolezni. Gre namreč za nove obveznosti 
delovnih organizacij in za nov način pokrivanja stroškov zavarovanja, ki ni 
primerljiv z dosedanjim načinom financiranja; 

— limit 10,8 »/o tudi ne more zadevati naslednjih sredstev, ker ne gre za 
prispevke iz osebnega dohodka: 

od prispevka skupnosti za zaposlovanje za osebe, ki niso v delovnem 
razmerju; 

od republiške skupnosti socialnega zavarovanja za zdravstveno zavarovanje 
upokojencev, uživalcev pokojnin in invalidnin; 

od prispevka v tujini zaposlenih naših delavcev za njihove družinske člane, 
ki živijo v Jugoslaviji; 

od tujih plačnikov na podlagi meddržavnih konvencij o zdravstvenem za- 
varovanju, ki se stekajo v sklade zdravstvenega zavarovanja. 

Petič: Zbor podpira predlog izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
poslan zveznemu izvršnemu svetu, da se po hitrem postopku sprejme zakon 
o spremembi splošnega zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih 
oblikah zdravstvenega varstva prebivalstva. Po tem predlogu naj se črta 2. od- 
stavek 17. člena, ki določa, da se obvezne oblike zdravstvenega varsta in zdrav- 
stveno varstvo za nesreče pri delu in obolenja za poklicno boleznijo v celoti 
zagotavljajo iz sredstev skupnosti zdravstvenega zavarovanja. Predlagana spre- 
memba naj omogoči republikam, da predvidijo participacijo zavarovancev tudi 
za nekatere od teh oblik zdravstvenega varstva. 

Šestič: Zbor nadalje meni, da bi bilo treba ob spremembi splošnega zakona 
o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva 
prebivalstva proučiti tudi možnost za spremembo 3. odstavka 29. člena omenje- 
nega splošnega zakona tako, da bi omogočili skupnostim zdravstvenega zavaro- 
vanja kmetov, da glede na specifične pogoje lahko določijo del prispevkov ne 
le na člana zavarovančevega gospodinjstva, pač pa tudi na posamezno zavaro- 
vano kmečko gospodarstvo. 

Sedmič: Zbor meni, da je treba dodatna sredstva za potrebe zdravstva, 
zlasti za razširjeno reprodukcijo v zdravstvu, zbrati na osnovi konkretnih 
aranžmajev z delovnimi organizacijami. 

Osmič: Zbor apelira na občinske skupščine, da v skladu z zakonom o 
prispevkih družbeno-političnih skupnosti k stroškom zdravstvenega zavaro- 
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vanj a kmetov za leto 1971 zagotovijo potrebna sredstva skladom zdravstvenega 
zavarovanja kmetov za stroške zdravstvenega varstva socialno ogroženih zava- 
rovancev-kmetov. 

Predlagam, da zaključke zbora, kolikor se boste seveda z njimi strinjali, 
pošljemo vsem zdravstvenim zavodom, vsem skupnostim zdravstvenega zava- 
rovanja, izvršnemu svetu, republiškim upravnim, samoupravnim in strokovnim 
organom na področju zdravstva in zdravstvenega zavarovanja, predsedniku 
socialno-zdravstvenega zbora zvezne skupščine, poslancem socialno-zdravstve- 
nega zbora zvezne skupščine iz naše republike, članom delegacije SR Slovenije 
v Zboru narodov zvezne skupščine, zveznemu izvršnemu svetu in zveznemu 
sekretarju za finance. 

Se strinjate s tem predlogom zaključkov in da jih tem forumom, ki sem 
jih prečital, pošljemo. Najprej, ali se strinjate s predlogom zaključkov? Zeli 
kdo razpravljati? Besedo ima Jože Piano, pomočnik republiškega sekretarja za 
zdravstvo in socialno politiko. 

Jože Piano: Imam pripombo k 6. točki, ki govori o spremembi 29. člena 
zakona o zdravstvenem zavarovanju. Smo v naslednji situaciji. Pred zveznim 
izvršnim svetom je predlog izvršnega sveta za spremembo 17. člena tega za- 
kona. V petek je o predlogu tovariša poslanca Ks.stelica za spremembo zakona o 
zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva raz- 
pravljal zvezni socialno-zdravstveni zbor. Zastavlja se mi vprašanje, ali ne bi 
bilo umestneje, da bi kompleksno proučili potrebo po eventualnih še drugih 
spremembah, da bi se v prihodnje izognili parcialnim predlogom za spremembo 
splošnega zakona. Ne vem, ali bi bilo to taktično, da se vsak teden ali vsakih 
14 dni pred zveznimi organi pojavljamo s parcialnimi predlogi. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec Nikolaj Sabjan. 

Nikolaj Sabjan: Menim, da je predlog umesten, da se vse potrebne 
spremembe splošnega zakona formulirajo v enem predlogu. Vztrajam pri pred- 
logu, ki sem ga dal ter prosim, da ga podprete, ker je zelo pomemben in da 
bi ga res dobil organ, ki bo o njem odločal. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima tovariš Vinko Hafner. 

Vinko Hafner: Predlagam, da dopolnite sklep v tem smislu, da se 
naroča izvršnemu svetu in ustreznim upravnim organom, da pripravijo kom- 
pleksen predlog o potrebnih izpopolnitvah splošnega zakona o zdravstvenem 
zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva ter pri tem upošte- 
vajo tudi ta konkreten predlog, o katerem je zbor že zavzel stališče. Torej, 
da ravnamo približno tako, kot je predlagal tovariš Piano, in sicer zato, da bi 
bili uspešni. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce ne, predlagam, da sprejmemo predlog predsednika izvršnega sveta tovariša 
Vinka Hafnerja in v tem smislu preformuliramo 6. točko. Se poslanec Sabjan 
strinja s tem predlogom? (Da.) Potem dajem predlog zaključka s spremembo, 
ki sem jo nazadnje omenil, na glasovanje. 
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Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) Je kdo proti? (Nihče.) S tem smo zaključke soglasno 
sprejeli. Menim, da smo se z glasovanjem izrekli tudi o predlogu, komu naj 
zaključke pošljemo. Ima kdo kak dopolnilni ali spreminjevalni predlog? (Ne.) 
Ce ne, menim, da je tudi ta predlog sprejet. 

S tem prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog 
zakona o socialnih zavodih. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog zakona, ki ga 
je skupščini predložil izvršni svet, poročilo odbora za socialno in otroško var- 
stvo ter poročilo in dodatno poročilo zakonodajno-pravne komisije. 

Zeli predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti predlog zakona? (Ne.) 
Zeli poročevalec odbora za socialno in otroško varstvo poslanec Anica Okršlar 
še ustno dopolniti poročilo odbora (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne 
javi k besedi, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Na glasovanje dajem amandma izvršnega sveta k 1. členu predloga zakona. 
Amandma se glasi: Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek v be- 
sedilu : 

»Socialni zavodi lahko organizirajo bodisi sami bodisi v sodelovanju z 
drugimi organizacijami, društvi in posamezniki tudi določene oblike pomoči 
občanom zunaj zavoda.« Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 1. členu soglasno sprejet. 
Na glasovanje dajem amandma odbora za socialno in otroško varstvo k 

predloga zakona. Po tem amandmaju se drugi odstavek tega člena spremeni 
tako, da se glasi: 

»Pri opravljanju svoje dejavnosti socialni zavodi sodelujejo z družbeno- 
političnimi in samoupravnimi skupnostmi, zlasti s krajevnimi skupnostmi, z 
delovnimi in drugimi organizacijami ter društvi.« 

Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 2. členu soglasno sprejet. 
Na glasovanje dajem amandma odbora za socialno in otroško varstvo k 

15. členu predloga zakona. Po tem amandmaju se besedilo tega člena črta, 
nadaljnji členi pa prenumerirajo. 

Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 15. členu soglasno sprejet. 
Na glasovanje dajem amandma zakonodajno-pravne komisije k 23. členu 

predloga zakona. Po tem amandmaju se v tretji vrsti drugega odstavka besedi 
»in koliko« nadomestita z besedami »in njihovo število«. 

Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 23. členu soglasno sprejet. 
Na glasovanje dajem amandma odbora k 28. členu predloga zakona. Po 

tem amandmaju se v drugi vrsti prvega odstavka beseda »organizacija« na- 
domesti z besedo »organizacijo.« 
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Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 28. členu soglasno sprejet. 
Na glasovanje dajem še amandma zakonodajno-pravne komisije k 29. členu 

predloga zakona. Po tem amandmaju se v prvem in drugem odstavku črta 
beseda »do«. 

Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 29. členu soglasno sprejet. 
Končno dajem na glasovanje še celoten predlog zakona. Kdor je za predlog 

zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor soglasno sprejel predlog za- 
kona o socialnih zavodih. Zakon bo sprejet, če ga bo v enakem besedilu sprejel 
tudi republiški zbor. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o razmerju med številom invalidov in skupnim številom v invalidski delavnici 
zaposlenih ljudi ter o namenski uporabi sredstev posebnega sklada. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli osnutek tega zakona, 
ki ga je skupščini predložil izvršni svet. Nadalje ste prejeli poročilo odbora 
za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo s predlogom, 
da se osnutek zakona obravnava po skrajšanem postopku kot predlog zakona 
ter poročilo zakonodajno-pravne komisije. Danes ste prejeli še dodatno poro- 
čilo odbora za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo. 

Najprej dajem v obravnavo in sklepanje predlog odbora, da se osnutek 
zakona obravnava po skrajšanem postopku kot predlog zakona." 2e ob izdaji 
tega zakona je odbor predlagal, da se zakon sprejme po skrajšanem postopku, 
da bi tako omogočili invalidskim delavnicam čimprejšnje koriščenje pravic. 
Zakon je tudi kratek in ni kompliciran. 

Prosim predstavnika izvršnega sveta, da nas seznani s stališči do predloga 
odbora o obravnavi zakona po skrajšanem postopku. (Predstavnik izvršnega 
sveta ni navzoč.) Iz zapisnika odbora za invalidsko in pokojninsko zavarovanje 
ter invalidsko varstvo našega zbora je razvidno, da se je predstavnik predla- 
gatelja, to je konkretno izvršni svet strinjal s predlaganimi spremembami. 
Menimo, da lahko to razumemo tako, da se izvršni svet kot predlagatelj strinja 
tudi s skrajšanim postopkom. Zaradi tega prehajamo na razpravo. Želi kdo 
razpravljati o skrajšanju postopka? (Ne javi se nihče.) 

Ce ne, dajem na glasovanje predlog, da se osnutek zakona obravnava po 
skrajšanem postopku kot predlog zakona. Kdor je za ta predlog, naj prosim, 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor soglasno sprejel sklep, da se 
zakon obravnava po skrajšanem postopku kot predlog zakona. 

Prosim poročevalca odbora za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter 
invalidsko varstvo, poslanca Jožeta Nereda, da seznani odbor z dodatnim po- 
ročilom, ki ga je odbor prejel na današnji seji. 

Jože Nered: Odbor socialno-zdravstvenega zbora za invalidsko in po- 
kojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo je na seji dne 28. decembra 1970 
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razpravljal o amandmajih odbora republiškega zbora za socialno politiko in 
zdravstvo k osnutku zakona o razmerju med številom invalidov in skupnim 
številom v invalidski delavnici zaposlenih ljudi.ter o namenski uporabi sred- 
stev posebnega sklada. 

V razpravi je bilo ugotovljeno, da so bili k 1. členu dani različni amand- 
maji. Po ponovni obravnavi teh amandmajev je odbor umaknil svoj amandma, 
da se v 1. členu črta beseda »ljudi«. Predstavnik predlagatelja je pojasnil, da je 
v zakonu predlagano besedilo dobesedno povzeto iz zveznega zakona. 

Nadalje je odbor umaknil svoj amandma k drugemu odstavka 1. člena, 
ker je sprejel amandma odbora republiškega zbora za socialno politiko in zdrav- 
stvo in sicer iz razlogov, ki jih navaja ta odbor. Ta amandma se glasi: »Občin- 
ska skupščina lahko določi glede na stopnjo in vrsto invalidnosti večji odstotek 
invalidov, kot je določen v prejšnjem odstavku.« 

Predstavnik predlagatelja se strinja s temi spremembami. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
(Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi k besedi, zaključujem razpravo in pre- 
hajamo na glasovanje. 

Najprej dajem na glasovanje amandma odbora za invalidsko in pokojnin- 
sko zavarovanje ter invalidsko varstvo k 1. členu predloga zakona. Po tem 
amandmaju se v drugem odstavku besedilo »Ustanovitelj invalidske delavnice« 
nadomesti z besedama »Občinska skupščina«. Drugi odstavek bi se torej glasil: 
»Občinska skupščina lahko določi glede na stopnjo in vrsto invalidnosti večji 
odstotek invalidov, kot je določen v prejšnjem odstavku.« Kdor je za ta amand- 
ma, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 1. členu soglasno sprejet. 
Nadalje dajem na glasovanje amandma odbora k 3. členu predloga zakona. 

Po tem amandmaju se v zadnji alinei za besedo »delu« postavi pika in črta 
nadaljnje besedilo. 

Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 3. členu soglasno sprejet. 
Končno dajem na glasovanje še celoten predlog zakona. Kdor je za predlog 

zakona, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Eden.) 

Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor z večino glasov sprejel predlog 
zakona o razmerju med številom invalidov in skupnim številom v invalidski 
delavnici zaposlenih ljudi ter o namenski uporabi sredstev posebnega sklada 
z večino glasov. Zakon bo sprejet, če ga bo v enakem besedilu sprejel tudi 
republiški zbor. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o imenovanju predsednika in članov republiškega medicinskega sveta. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog odloka, ki ga je 
predložila komisija za volitve in imenovanja, danes'pa ste prejeli še stališče 
izvršnega sveta do predloga odloka. 

Zeli predstavnik predlagatelja odloka poslanec Matija Malešič še ustno 
obrazložiti predlagani odlok? Besedo ima poslanec Matija Malešič. 

23 
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Matija Malešič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Z 31. 12. 1970 prenehajo z delom zdravstveni centri, torej tudi republiški zdrav- 
stveni center. Do konca leta pa mora biti po 113. členu zakona o zdravstvu 
imenovan republiški medicinski svet, ki z uveljavitvijo zakona o zdravstvu 
postane najvišji strokovni svetovalni organ republike na področju zdravstva. 
Zaradi pomembnih nalog, ki jih zakon o zdravstvu nalaga republiškemu medi- 
cinskemu svetu, je komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja 
dne 22. 10. 1970 obvestila komisije za volitve in imenovanja vseh občinskih 
skupščin v Sloveniji, Slovensko zdravniško društvo, Zvezo društev medicinskih 
sester, zavod ,za zdravstveno. varstvo SR Slovenije, onkološki inštitut ter bol- 
nišnico in inštitut za TBC Golnik, torej skoraj vse pomembnejše organiza- 
cije s področja zdravstva in jih zaprosila za predloge kandidatov. Možne kan- 
didate za republiški medicinski svet je predlagal tudi republiški sekretariat 
za zdravstvo in socialno varstvo. 

Po določbah 69. člena zakona o zdravstvu ima republiški medicinski svet 
25 članov, komisija za volitve in imenovanja pa je prejela 104 predloge eviden- 
tiranih kandidatov. 

V pripravljalnem postopku so bili pred dokončno izbiro potencialnih kan- 
didatov konzultirani: predsednik socialno-zdravstvenega zbora, predstavniki od- 
bora za socialno politiko pri izvršnem svetu in skupščini, Slovensko zdravniško 
društvo, republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo in republiški 
sindikati delavcev družbenih dejavnosti Slovenije. Pri dokončni sestavi predloga 
sta bila upoštevana tako strokovni kot teritorialni vidik. 

Predlagana lista članov republiškega medicinskega sveta je sestavljena 
tako, da so v njej zastopane vse pomembnejše panoge medicine, oziroma po- 
samezne dejavnosti, razen tega so zastopane tudi skoraj vse zdravstvene regije. 
Zaradi omejenega števila članov republiškega medicinskega sveta, to je 25 po 
številu pa razumljivo niso mogli biti upoštevani vsi predlogi oziroma želje 
posameznih predlagateljev. O odloku bo odločal danes republiški zbor, naš zbor 
pa daje le mnenje. 

V imenu komisije za volitve in imenovanja predlagam, da zbor odlok 
podpre v besedilu, kot je pred nami. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Pričenjam razpravo, kdo želi besedo? 
Besedo ima poslanec Samo Pečar. 

Dr. Samo Pečar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Imena, ki so navedena v tem predlogu, nam zagotavljajo, da bo ta forum na 
primerni višini. Vendar menim, da je prav, da povem svoje mnenje oziroma 
mnenje, ki so mi ga posredovali tudi nekateri kolegi. Ta seznam bi bil še mnogo 
bolj simpatičen, če bi za katerimkoli imenom v tem predlogu stalo »zdravnik 
splošne prakse« v zdravstvenem domu tem in tem. Služba splošne medicine je 
namreč priznana služba tako v strokovnem kot organizacijskem pogledu. Zato 
menim, da je v tem pogledu sestav sveta nekoliko pomanjkljiv. 

Predsednik dr. Srečko Koren : Kdo še želi besedo? Besedo ima po- 
slanec dr. Adolf Drolc. 

Dr. Adolf Drolc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Želel bi nadaljevati misel, ki jo je izrazil moj predgovornik in bi se omejil 
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predvsem na tisti del obrazložitve, kjer je rečeno, da je bil pri izbiri kandidatov 
za člane medicinskega sveta upoštevan zlasti strokovni vidik po vejah zdrav- 
stvene dejavnosti in teritorialne pripadnosti. Teritorialni princip je morda res 
zastopan, zato se ob njem ne bi zaustavljal. Ni pa res, da je upoštevan strokovni 
vidik, to je, da so v bodočem svetu zastopane res vse zdravstvene dejavnosti, 
ali vsaj pomembne in bi to skušal tudi dokazati. 

Če bolj od blizu pogledamo sestav članov bodočega sveta, lahko ugotovimo, 
da jih je od 25, 10 iz medicinske fakultete. To so redni in izredni profesorji 
ter docenti. Zavode za zdravstveno varstvo zastopajo trije, splošne bolnišnice 
in protituberkulozno dejavnost po 2, pravzaprav 3, protituberkulozno dejavnost, 
kirurgijo, ginekologijo, medicino dela, šolsko higieno, transfuzijo in rentgeno- 
logijo pa po 1, 1 član pa zastopa tudi profil medicinskih sester. Ni pa med njimi 
nobenega, kot je bilo že rečeno, zdravnika splošne prakse oziroma zastopnika 
službe splošne medicine, če upoštevam terminologijo, kakršno pozna pravilnik 
o organizaciji in delu zdravstvenih domov, ki ga je pred leti sprejel republiški 
zdravstveni center. Ne vem, koliko je trenutno zdravnikov splošne prakse v 
Sloveniji. Zadnji podatek, s katerim razpolagam, je od 30. 9. lanskega leta. 
Takrat jih je bilo točno 671 ali 34,4 "/o vseh slovenskih zdravnikov. Prepričan 
sem, da se do danes njihovo število ni toliko zmanjšalo, da ne bi mogli imeti 
vsaj enega, ki bi zastopal to najširšo vejo zdravstvene dejavnosti, ki naj bi 
v naših slovenskih razmerah bila vsaj toliko vredna, kolikor je katerakoli od 
naštetih specialnosti. V dosedanjem republiškem zdravstvenem centru so bili 
trije ali štirje zdravniki, ki delajo v splošnih ordinacijah. Če pogledamo pro- 
gram dela tega centra oziroma kaj je obravnaval na svojih sejah in strokovnih 
komisijah, kakšne pravilnike in strokovna mnenja je dajal, lahko ugotovimo, 
da je vsaj 74, če ne še več, dela posvetil prav osnovni zdravstveni službi 
oziroma službi splošne medicine; To je bilo zlasti pomembno v obdobju inte- 
gracije in daje dosedanjemu republiškemu zdravstvenemu centru pečat uspeš- 
nosti in pravilnosti v reševanju pereče problematike v zdravstvu nasploh, 
posebej pa še v splošni medicini. 

V polpretekli dobi smo bili prav mi verjetno prvi v svetu, vsekakor pa 
edini v Jugoslaviji, ki smo hoteli v teoriji in praksi dokazati, da je koncept 
splošne medicine preživet in zdravnik splošne prakse v zdravstvu odveč ter da 
je edina pot za dvig zdravstvenega standarda možna le prek specialistov in to 
na vseh nivojih, od klinike do zadnje ordinacije na deželi. Tako neresno in 
nepravilno gledanje je osnovna zdravstvena služba že dolgo občutila. Leta in 
leta ni bilo mogoče pritegniti mlajših zdravnikov za delo v splošnih ordinacijah. 
Vse je sililo na specializacijo v hospitale ali pa v inozemstvo. K sreči so glavni 
zagovorniki takega koncepta kmalu spoznali svojo zmoto in utihnili. Pustili pa 
so marsikje svoje somišljenike in ti so v preteklih letih dosti pripomogli, da 
se osnovna zdravstvena služba ni mogla razvijati skladno s potrebami in vzpo- 
redno z drugimi vejami medicine, čeprav bi se morala. 

Imam občutek, da so podobni ljudje bili tudi pri izbiri članov za medi- 
cinski svet. Drugače si namreč ne morem razlagati, zakaj tako zapostavljanje, 
ko je vendar vsakomur jasno, da je prav zdravnik splošne prakse tisti, ki ga 
naš občan največkrat potrebuje in da je prav služba splošne medicine tista, 
ki na terenu še najbolj rešuje zagate, ki je ena najcenejših, čeprav zelo pogosto 
prva na udaru. Povsod v svetu so prišli do spoznanja, da je prav v taki situaciji, 
ko je človek v nevarnosti, da bo formalno razčlenjen po raznih specialistih, 

23* 
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super in subspecialistih, potreben nekdo, ki je v stanju, da zdravi človeka kot 
integralno osebnost in da je ta nekdo prav zdravnik splošne prakse, ki tudi 
najbolj pozna človeka v njegovi socialno-ekonomski in biotehnični sredini. 

Tudi sklepi II. kongresa zdravnikov Jugoslavije 1966. leta v Zagrebu in 
I. kongresa zdravnikov splošne prakse 1968. leta v Opatiji in prav tako le- 
tošnji občni zbor Slovenskega zdravniškega društva v Celju so potrdili, da je 
tako v sedanjem času kot tudi v prihodnje pomembna vloga zdravnika splošne 
prakse v naši zdravstveni službi. Da to ni morda zopet kakšna naša specialnost, 
dokazujejo številni elaborati o splošnem zdravniku, ki jih je v zadnjih letih 
izdala svetovna zdravstvena organizacija, zlasti pa njen komite ekspertov. 
Zato me je strah, da ne bi odsotnost predstavnikov splošne medicine v medi- 
cinskem svetu ponovno vnesla med tiste, ki so tej dejavnosti ostali kljub pre- 
cejšnjemu nerazumevanju, težini in odgovornosti dela — še zvesti, občutek 
podcenjevanja in nezadovoljstvo, nam pa, ki za osnovno zdravstveno službo 
na svojih območjih odgovarjamo, še večje težave, ki že sedaj predstavljajo po- 
manjkanje zdravnikov oziroma njihov beg v bolnišnice ali pa v zamejstvo, kjer 
so in še kako upoštevani. Ne vem, ali so predlagatelji, navedeni v 4. odstavku 
obrazložitve, kaj na to pomislili. Posebno me pa čudi, da je predsednik Sloven- 
skega zdravniškega društva, ki je tudi med njimi, to dopustil, ko vendar — kot 
sem omenil — prav naši najvišji strokovni stanovski forumi dajejo zdravniku 
splošne prakse vse večje priznanje. Morda bi na moje pripombe odgovoril lahko 
tovariš dr. Bunta, generalni sekretar tega društva. Želel bi torej zvedeti, kakšni 
kriteriji so bili upoštevani pri izbiri članov, kajti ti, ki so v obrazložitvi nave- 
deni, kot vidite, ne drže. Zdravniki splošne prakse so izpuščeni. Ce dobim 
zadovoljiv odgovor, bom glasoval, če ne, se bom vzdržal. 

Predsednik dr. Srečko Koren : Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima 
poslanec dr. Stjepan Bunta. 

Dr. Stjepan Bunta: Ker sem izzvan, bi dal naslednje pojasnilo. Slo- 
vensko zdravniško društvo, ki je bilo prav tako kot drugi dejavniki povabljeno, 
da da predloge za kandidate, je pozvalo vse svoje sekcije, da dajo svoje pred- 
loge. Zal smo od vseh 36 sekcij pri Slovenskem zdravniškem društvu dobili 
predloge le od 3. Med njimi ni bilo nobenega predloga od sekcije za splošno 
medicino. Tako zdravniško društvo žal ni imelo kandidata, ki bi ga dala sama 
sekcija, ki združuje približno 800 zdravnikov, da bi ga predlagalo v republiški 
medicinski svet. Kljub temu je pozneje prišlo 5 kandidatov — kolikor se spo- 
minjam — v listo 104 kandidatov. Sekretariat zdravniškega društva je raz- 
pravljal o teh 104 kandidatih in če se ne motim — nimam zapisnika pri sebi — 
podprl predlog, da dr. Robič postane član medicinskega sveta. Kako je odločila 
komisija za volitve in imenovanja, mi seveda ni znano. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec dr. Štefan Varga. 

Dr. Štefan Varga: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Poudarjam, 
da Pomurje želi predstavnika v medicinskem svetu. 

Drugič, da ni predstavnika otroškega varstva, čeprav je pediater zastopan. 
In tretjič, mogoče malo čudno vprašanje, ali ne sodi v medicinski svet tudi 

predstavnik sodnomedicinske dejavnosti? 
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Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec dr. Boris Šu- 
šteršič. 

Dr. Boris Sušteršič: Menim, da je bil pristop k imenovanju in 
sestavi tega najvišjega strokovnega organa, republiškega medicinskega sveta, 
napačen v tem, ker je izhajal iz dveh izhodišč in sicer iz strokovnega in te- 
ritorialnega. Po mojem bi moral prevladovati strokovni princip, ker to je stro- 
kovni organ. Ce hočemo združiti strokovni in teritorialni princip, prav gotovo 
zaidemo na določena stranpota, ki ne morejo zadovoljiti. Menim, če bi ta pred- 
log izhajal samo s strokovnega vidika, najbrž ne bi bilo toliko pomislekov 
pri tem imenovanju. Ponavadi je pri nas tako, da hočemo vedno zadovoljiti 
dve plati, namesto, da bi se odločili za en sam konkreten strokovni predlog. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Želi še kdo besedo? Besedo ima, to- 
varišica Majda Gaspari, republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo. 

Majda Gaspari: Tovariši poslanci! Dala bi samo nekaj pojasnil, ker 
sem prisostvovala pripravljalnim sestankom za sejo komisije za volitve in ime- 
novanja, na seji pa nisem bila. Predlog, ki je pred vami, je bil dokončno 
določen na seji skupščinske komisije za volitve in imenovanja. Tovariš Malešič 
je že povedal bistvene kriterije, iz katerih smo izhajali pri izbiri kandidatov 
iz 104 predlogov, kolikor jih je bilo izbranih za 25 članov bodočega medicin- 
skega sveta. Moram povedati, da ne glede na to, da je bilo predlagano toliko 
kandidatov, so bili predlogi enostranski, kar zadeva strokovni kriterij. Za ne- 
katere veje medicine sploh ni bilo kandidatov in tudi iz nekaterih območij ni 
bilo predlogov. Tako se je komisija znašla v težavnem položaju. Kljub tolikšne- 
mu številu predlogov je bilo treba iskati še nove možne kandidate, s katerimi 
bi se zagotovil ustrezen sestav sveta. Moram reči, da je zlasti komisija za 
volitve in imenovanja čvrsto stala na stališču, da ne moremo zbirati samo po 
kriteriju strokovnosti, ampak da je treba nujno vključiti v sestav sveta tako 
strokovnjake s področja medicinskih vej kot tudi strokovnjake s področja orga- 
nizacije zdravstvene dejavnosti. Bilo je sklenjeno, da bi morali dobiti v sestav 
sveta predstavnika vsake izmed oblik zdravstvene dejavnosti, torej teh štirih, 
petih tipov zdravstvenih delovnih organizacij, ki se nam pojavljajo v zdrav- 
stveni dejavnosti. In prav pri izbiri teh je bilo zahtevano, da se upošteva tudi 
teritorialni princip. Ta dva principa sta bila ves čas prisotna pri izbiri kandi- 
datov, komisija pa se je tudi strinjala, da večino članov tvorijo predstavniki 
posameznih medicinskih vej. Pri opredelitvi medicinskih vej, ki naj bi imele 
v svetu svoje predstavnike, smo se posvetovali tudi s predsednikom republiškega 
zdravstvenega centra, dr. Kobalom, ker zaradi omejitve števila članov sveta ni 
bilo mogoče upoštevati vseh specialnosti in subspecialnosti. Tako so najpo- 
membnejše medicinske veje dobile po enega predstavnika, edino kirurgijo in 
interno medicino zastopata po dva predstavnika. Moram pa poudariti, da smo 
tudi mi opazili pri predlogu za sestav sveta dve slabosti. Prvič, da iz Prek- 
murja ni nikogar v svetu. Poudarjam, da je bil iz te regije sicer predlagan za 
svet en sam kandidat in to internist iz bolnišnice Murska Sobota. Ker ni možno, 
da bi bilo v svetu več internistov, je bil to najbrž razlog, da ta predlog ni bil 
upoštevan. Drugič, kar zadeva osnovno zdravstveno dejavnost, je bil zelo čvrst 
sklep, da mora biti v svetu predstavnik splošne medicine. Ker med predlogi 
ni bilo takih kandidatov, smo bili na pripravljalnih sestankih soglasni, naj bi 
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komisija za volitve in imenovanja zaprosila dr. Mozetiča, to je direktorja zdrav- 
stvenega doma Nova Gorica — vsi ga poznate — da sprejme kandidaturo za 
člana sveta, ker med predlogi ni bil imenovan. Kot je tovariš Mozetič povedal, 
je bil s strani komisije za volitve in imenovanja tudi naprošen in je tudi pristal 
na tako članstvo. Vendar je potem v dokončnem izboru — ne vem zakaj — 
bil predlagan za člana sveta dr. Ludvik Lozej, ki pa ni zdravnik splošne prakse, 
ampak ftiziolog in je vodja tega dispanzerja v zdravstvenem domu Nova Gorica. 
Prav tako je bilo predlagano, da naj bo v svetu zastopana tudi patronažna 
služba. Kot vidite, sta poleg tega še dva dispanzerja kot tipične enote zdrav- 
stvenega doma zastopana v medicinskem svetu. To so bile, če lahko rečem, 
takrat težave ali pa prizadevanja ob izboru najbolj ustreznega predloga za 
sestav medicinskega sveta. 

Menim, da je umestno, da vaše konkretne predloge sporočite republiškemu 
zboru. Mogoče se bo lahko komisija za volitve in imenovanja še danes sestala 
in upoštevajoč vaše pripombe modificirala svoj predlog. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Želi še kdo besedo? Besedo ima po- 
slanec dr. Zdravko Javh. 

Dr. ZdraVko Javh: Strinjam se z dr. Drolcem in prvim diskutantom 
glede splošnih zdravnikov, ki niso zastopani v tem svetu. Zato predlagam, da 
se odloži predlog, in sicer do prihodnje seje. Glede na naloge, ki jih bo imel 
medicinski svet, je nujno, da ima vsaj enega ali dva zdravnika splošne prakse. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanka dr. Lidija An- 
doljšek. 

IX. Lidija Andoljšek: Nisem član nobene komisije. Pogledala sem 
odlok o imenovanju predsednika in članov republiškega medicinskega sveta 
in ugotovila, da sta dva zdravnika splošne prakse. Eden je celo med nami, to 
je dr. Pečavar, drugi pa je dr. Cergolj. Sicer v odloku piše, da sta zdravnika 
v zavodu za zdravstveno varstvo Koper, oziroma Novo mesto. Menim, da sta 
v bistvu vendarle splošna zdravnika in da bosta v tem novem svetu, ki naj 
predstavlja republiški medicinski vrh, tudi zastopala svojo osnovno dejavnost. 
Ne vem, ali se tovariš dr. Drolc ne zadovolji s tem, in meni, da je potreben 
še eden ali dva zdravnika, ki delata v ambulantni službi. Ali ne bi ta dva 
zadoščala, saj je dr. Cergolj celo specialist za splošno medicino? 

Predsednik dr. Srečko Koren : Zeli še kdo besedo? Besedo ima po- 
slanka dr. Irena Ivančič. 

Dr. Irena Ivančič : Ne bi se popolnoma strinjala z govornico pred 
menoj glede tega, da sta ta dva zdravnika zdravnika splošne prakse. Saj morda 
sta. Prepričana sem, da so mnogi zdravniki, ki so predlagam v medicinski svet, 
bili zdravniki splošne prakse, samo trenutno verjetno na tem delovnem mestu 
niso. Problem pa je v tem, da želimo, da je v tem sestavu zdravnik, ki trenutno 
dela na tem delovnem mestu, ki pozna vso problematiko. Zato menim, da ni 
pomembno, kaj je kdo, ampak na kakšnem delovnem mestu dela. Nadalje 
menim, da bi bil en zdravnik premalo in da bi morala vsaj dva zdravnika 
splošne prakse biti v tem sestavu. 
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Predsednik dr. Srečko Koren : Želi še kdo besedo? Besedo ima pred- 
stavnik komisije za volitve in imenovanja, poslanec Matija Malešič. 

Matija Malešič: Po vseh razpravah lahko sami ugotovite, da je bila 
komisija za volitve in imenovanja pred težko izbiro. Bistvo je, da so bili pred- 
lagani 104 kandidati in komisija za volitve in imenovanja je bila seznanjena, 
da splošno medicino predstavlja tovariš dr. Boris Cergolj, kot je tovarišica 
dr. Andoljškova povedala. Razen tega sta bila od osnovne zdravstvene službe 
v ožjem izboru dva kandidata in sicer dr. Vinko Mozetič iz Gorice in pa 
Marija Miloradovič iz zdravstvenega doma Ljubljana. Kot je tovarišica sekre- 
tarka že povedala, je dr. Vinko Mozetič sam odstopil in sicer iz razloga preobre- 
menjenosti. Tovarišici sekretarki pa bi odgovoril, da je bil dr. Lozej predlagan 
namesto dr. Vinka Mozetiča, predvsem zaradi tega, da bi imela goriška regija 
svojega predstavnika. 

Na predlog da se imenovanje republiškega medicinskega sveta odloži, 
moram ponovno poudariti, da naš zbor ne odloča o sestavi republiškega medi- 
cinskega sveta, temveč daje samo svoje mnenje. Če menite, da sestav ni prime- 
ren, je možno, da danes damo tudi ustrezen amandma. Glede na omejeno 
število — 25 članov republiškega medicinskega sveta, bi danes morali odločiti, 
katera dejavnost oziroma katero ime naj izpade. Z amandmajem bi morali 
konkretno predlagati, kdo naj pride v republiški medicinski svet namesto teh 
kandidatov. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Želi še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce ne, zaključujem razpravo. Sedaj imamo dve možnosti oziroma tovariš Ma- 
lešič je povedal celo tretjo. 

Prvič, da sprejmemo predlagan sestav medicinskega sveta in soglašamo 
s predlogom odloka. Drugič, da zaradi že omenjenih pomanjkljivosti ne so- 
glašamo s predlogom. Tretjič, da damo konkreten predlog, kdo naj izpade iz 
tega sestava in kdo naj se namesto njega imenuje v mediciski svet. 

Najprej bi morah razčistiti ali se strinjamo s takim predlogom. Diskutanti, 
ki so razpravljali, so povedali svoje mnenje. Zanima me mnenje tudi ostalih 
poslancev našega zbora. Zato bom dal na glasovanje predlog odloka, ki ste ga 
pismeno prejeli in ki ga je obrazložil predstavnik komisije za volitve in ime- 
novanja, poslanec Matija Malešič. Kdor se strinja s tem predlogom, naj prosim 
dvigne roko. (14 poslancev.) Kdo je proti? (Večina poslancev.) Kdo se je 
vzdržal? (7 poslancev.) 

Ugotavljam, da se naš zbor ne strinja s predlogom odloka. 
Zdaj pride v poštev druga možnost oziroma smo jo že izglasovali, da se 

ne strinjamo. Zdaj moramo povedati, zakaj se ne strinjamo. 
Prvič je bilo opozorjeno, da v republiškem medicinskem svetu ni nobenega 

zdravnika, ki bi delal na delovnem mestu zdravnika splošne prakse. To je prvi 
tak razlog. Kdo se strinja s tem razlogom, naj prosim dvigne roko. (Večina 
poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (4 poslanci.) 

Drugi razlog, ki ga je navedel poslanec dr. Varga, je bil, da Pomurje nima 
svojega predstavnika v republiškem medicinskem svetu. Kdo se strinja, da je 
tak razlog utemeljen, naj prosim dvigne roko. (15 poslancev dvigne roko.) Je 
kdo proti? (7 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (18 poslancev.) Ta razlog večina 
poslancev ni podprla. 
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Naslednji razlog, ki ga je tudi navedel dr. Varga, je, da v svetu ni specia- 
lista iz pediatrije. Kdo želi besedo? 

Matija Malešič: Po mojih podatkih zastopa pediatrijo dr. Meta 
Skarja-Skrget. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec dr. Varga. 

Dr. Štefan Varga: Poudaril sem, da je v medicinskem svetu le en 
pediater, ki je predstavnik šolske medicine. Menim, da bo medicinski svet 
opravljal pomembno delo, ni pa v njem predstavnika zdravstvenega varstva 
otrok. Je namreč bistvena razlika med izvajanjem zdravstvenega varstva za 
predšolskega in za šolskega otroka. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Torej bomo ta razlog tako formulirali, 
da v svetu ni specialista — pediatra, ki dela na področju zdravstvenega varstva 
predšolskih otrok. Kdor meni, da je ta razlog takšen, da bi ga lahko navedli, naj 
prosim dvigne roko. (25 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (20). 

Ugotavljam, da je razlog sprejet. 
Dr. Varga je še menil — če sem ga prav razumel — da v svet sodi tudi 

predstavnik sodnomedicinske dejavnosti. 
Kdor meni, da je to tak razlog, ki zahteva spremembo sestave sveta, naj 

prosim dvigne roko. (5 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (8 poslancev.) 
Se je kdo vzdržal? (Večina poslancev.) 

Ugotavljam, da ta razlog ni sprejet. 
O tretji možnosti, ki jo je omenil predstavnik komisije za volitve in imeno- 

vanja, se ni nihče izjavil. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Če ne, predlagam, 
da zbor sprejme naslednje mnenje: 

Socialno-zdravstveni zbor je na podlagi 9. člena odloka o spremembah in 
dopolnitvah poslovnika Skupščine SR Slovenije na seji dne 28. decembra 1970 
razpravljal o predlogu komisije za volitve in imenovanja, da se v republiški 
medicinski svet imenujejo za dobo 4 let: za predsednika: dr. Miloš Kobal, za 
člane pa dr. Bojan Accetto, dr. Ivan Aman, dr. Stanko Banič, dr. Boris Cergolj, 
dr. Franc Čelešnik, dr. Marko Demšar, dr. Karmen Dereani, dr. Janez Fettich, 
dr. Edvard Glaser, dr. Vinko Kambič, dr. Dušan Karba, dr. Ivan Kopač, dr. Lud- 
vig Lozej, dr. Danica Miklič, Marija Miloradovič, dr. Ante Murgel, dr. Albin 
Pečavar, dr. Božena Ravnikar, dr. Janko Sušnik, dr. Meta Škarja-Skrget, 
mr. ph. Janez Vari, dr. Igor Veter, dr. Franjo Zdravič in dr. Stane Zupančič. 

Socialno-zdravstveni zbor meni, da so pomanjkljivosti odloka v naslednjem: 
V republiškem medicinskem svetu ni nobenega zdravnika splošne prakse, 

ki dela na takem delovnem mestu in specialista — pediatra, ki dela na področju 
varstva predšolskih otrok. Po mnenju zbora so te pomanjkljivosti takega zna- 
čaja, da zbor ne more soglašati s predlaganim odlokom. Zato zbor predlaga, 
da komisija za volitve in imenovanja predloge socialno-zdravstvenega zbora 
prouči in predlog odloka ustrezno spremeni. Republiškemu zboru predlagamo, 
da razpravo in sklepanje o predlogu odloka odloži. 

Besedo ima poslanec dr. Stjepan Bunta. 
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Dr. Stjepan Bunta: Menim, da formulacija, ki se nanaša na pediatra, 
ne ustreza. Ne vem, če je dr. Varga tako rekel. Menim, da gre za pediatra, ki 
neposredno dela v kliničnem oziroma bolnišničnem otroškem varstvu, kajti dr. 
Skrgetova je pediater. Menim, da ne gre za neko notranjo usmeritev, ampak 
da gre za pediatra, ki je direktno zaposlen v otroškem varstvu, samo ne vem, 
ali na področju varstva predšolskega ali šolskega otroka. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Prosim, da dr,- Varga ponovi svoj 
predlog. 

Dr. Štefan Varga: Povedal sem, da je zdravstveno varstvo pred- 
šolskega otroka pomembna zdravstvena dejavnost z obsežno problematiko in 
da ima svoje specifičnosti ter jo moremo primerjati z zdravstvenim varstvom 
šolskega otroka. Torej zdravstveno varstvo predšolskega otroka bi moralo imeti 
svojega predstavnika v svetu. 

Predsednik dr. Srečko Koren: To je predšolsko obdobje, torej je bila 
formulacija pravilna. 

Majda Gaspari: Še enkrat bom opozorila na kriterije. Glede na 
kriterije, ki so bili sprejeti, je razumljivo, da je število članov — 25 — pre- 
majhno, da bi lahko bile zastopane posamezne medicinske stroke. Torej celotno 
pediatrijo lahko zastopa v svetu le en predstavnik. Predlagam zboru, da bi 
olajšal delo komisiji za volitve in imenovanja, ki se bo morda že danes popoldne 
sestala, da se zedini na predlogu, ki bi šel v tej smeri. Po predlogu bi to 
področje zastopala dr. Skrgetova. Če menite, da glede na profil ne bi mogla 
uspešno opravljati funkcije člana sveta, je najbolje, da predlagate kot kandidata 
pediatra, ki bi to področje lahko zastopal v smislu pripombe dr. Varge. V raz- 
pravi o potencialnih kandidatih je bilo govora tudi o predstojniku pediatrične 
klinike, dr. Jerasu. Dajem ta predlog v razpravo, ker menim, da se morate 
malo potruditi in komisiji pomagati. To se pravi, da namesto sedanjega pred- 
stavnika tega področja predlagamo komisiji za volitve in imenovanja drugega 
kandidata. Prav tako bi bilo koristno, če bi dali konkreten predlog za zdravnika 
splošne medicine. Dr. Mozetič mi je dejal, da je pripravljen sodelovati v 
medicinskem svetu. Morda bi se še enkrat vrnili na ta predlog, da bi namesto 
dr. Lozeja predlagali dr. Mozetiča in s tem ugodili zahtevi, da imamo tudi 
zdravnika splošne medicine v svetu. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Culi ste dva konkretna predloga to- 
varišice Gasparijeve. Predlaga, da se dr. Skrgetova nadomesti s prof. dr. Je- 
rasom, predstojnikom pediatrične klinike, dr. Lozej, ki sicer dela v zdravstvenem 
domu, je pa ftiziolog, z dr. Mozetičem, ki je zdravnik splošne prakse in dela 
v zdravstvenem domu. S tem bi olajšali delo komisiji. Besedo ima dr. Bratuž. 

Dr. Ciril Bratuž: Sem iz Nove Gorice in bi dal pripombo na predlog, 
da bi dr. Ludvika Lozeja zamenjal dr. Mozetič. Dr. Mozetič je kot direktor 
zdravstvenega doma in podpredsednik občine zelo obremenjen. Ne vem, če bi 
bilo prav, da bi enega človeka obremenili z več funkcijami, ker jih ne bi 
zmogel. 
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Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima dr. Irena Ivančič. 

Dr. Irena Ivančič: V zvezi s predlogom dr. Varge bi poudarila, da 
dr. Varga verjetno ni menil, da dr. Skrgetova ne bi bila sposobna za to mesto. 
Opozorila bi, ne glede na to, ali je to logično ali ne, da imamo otroško službo 
strogo deljeno po šolski in predšolski liniji. Ker je dr. Skrgetova predlagana 
kot zastopnik otroške službe, dela pa na področju šolske medicine, to pomeni, 
da je specialist za šolsko medicino, je dr. Varga predlagal, da bi v svetu bil 
tudi pediater, ki dela na področju varstva predšolskih otrok. Če bomo sedaj 
namesto dr. Skrgetove, ki je znana kot specialist šolske medicine, predlagali 
drugega pediatra, potem se bodo oglasili drugi in rekli, da pa potem za šolsko 
medicino ni zastopnika. Če imamo tak koncept v naši organizaciji, da sta službi 
za izvajanje zdravstvenega varstva predšolskega in šolskega otroka ločeni — 
sem že rekla, da je to morda nelogično — ampak tako je, potem moramo to 
dejstvo upoštevati. To je moje mnenje. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec dr. Igor Veter. 

Dr. Igor Veter: Analogno bi se morali tudi ginekologi razporediti na 
porodničarje, ginekologe, dispanzerske zdravnike in na zdravnike za kontra- 
cepcijo. To so popolnoma različne dejavnosti. Menim pa, da bo to ginekolog, 
ki bo v svetu zastopal vse dejavnosti. Če se na eno dejavnost ne bo razumel, 
bo pač prosil za sodelovanje ustreznega strokovnjaka. Če je število limitirano na 
25, je povsem razumljivo, da ne more imeti, vsaka subspecializacija predstavnika 
v tem forumu. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Upoštevajoč razpravo, ugotavljam, da 
smo še vedno pri načelni razpravi. Želi še kdo besedo? Besedo ima poslanec 
Matija Malešič. 

Matija Malešič: Tovariši poslanci! Menim, da je točno to, kar je 
tovariš poslanec pred mano povedal. Nemogoče je, da so pri 25-članskem repu- 
bliškem medicinskem svetu zastopane vse specialnosti, vse panoge, razen sub- 
specialnosti in da še posamezne specialnosti delimo po tem, do katere starosti 
zdravijo paciente. To je nemogoče. 

Rad bi opozoril še na naslednje. Že v svoji obrazložitvi sem pojasnil, da 
republiški zdravstveni center preneha z delom 31. 12. 1970. Kolikor se danes 
ne zedinimo, to pomeni, da do konca leta ne moremo imenovati republiškega 
medicinskega sveta. Vprašanje je, ali bo komisija za volitve in imenovanja 
lahko še danes zasedala. Če bo zasedala, bo morala svoj nov predlog ponovno 
dati v mnenje našemu zboru. Se pravi, naš zbor se bo moral še enkrat sestati 
in končno mora še tekom današnjega dne o tem odločati tudi republiški zbor. 
To pa je glede na današnji program, ker vemo, kaj nas še čaka, skoraj nemogoče. 

Morda bi razmislili o predlogu, ki ga je dala tovarišica sekretarka, tak 
predlog izhaja tudi iz današnje razprave — to je, da bi s spremembo zakona 
povečali število republiškega medicinskega sveta. Zato predlagam naslednje: 
1. ali sprejmemo takšen predlog, kot je bil predložen; 2. ali damo predlog za 
spremembo zakona in 3. ali sprejmemo stališče, da pri prihodnji rotaciji, to 
je čez 4 leta, damo prednost tistim panogam oziroma tistim panogam in stro- 
kovnostim, ki sedaj niso zastopane. 
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Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec dr. Stjepan 
Bunta. 

Dr. Stjepan Bunta: Menim, da je najbolj sporno vprašanje splošne 
medicine oziroma zdravnika splošne medicine. Vsa ostala so verjetno manj 
sporna, čeprav bi se dalo tudi o tem še govoriti. Zato predlagam sklep, da se 
zadolži'vodstvo sekcije za splošno medicino, ki združuje 800 zdravnikov — tukaj 
sta prisotna predsednik in tajnik te sekcije kot poslanca da da v imenu 
sekcije direkten predlog, zbor pa se s tem predlogom že vnaprej strinja. 

Predsednik dr. Srečko Koren: To pomeni, da danes medicinski svet 
ne bo imenovan in da bo določen cas zdravstvo brez medicinskega sveta. 

Dr. Stjepan Bunta,: To je moj predlog. Medicinski svet že tako ne 
bo začel delovati pred januarjem, ampak kvečjemu konec januarja. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Kdo še želi besedo? Besedo ima po- 
slanec dr. Borut Rus. 

Dr. Borut Rus: Dr. Cergolj je specialist splošne medicine, član uprav- 
nega odbora sekcije splošne medicine in lahko kvalificirano zastopa splošno 
medicino v medicinskem svetu. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Skoda, da že prej nismo vedeli za to 
mnenje. Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Ce ne, menim, da so bila 
vsa glasovanja o spornih točkah, ki smo jih opravili, odveč. 

Besedo ima poslanec dr. Nikolaj Sabjan. 

Dr. Nikolaj Sabjan: Menim, da se dejansko izčrpavamo v tej 
konglomeraciji. Dvomim, da je tako bistveno, da zamenjamo dva človeka v tej 
sestavi in poudarjam, da je to skrajna nezaupnica npr. dvem ali trem profilom. 
Menim, da bi morali le podpreti predlog komisije. Dobro vemo, da svet ne bo 
delil sredstev in tudi ne bo delal čudežev na področju zdravstva. Po mojem 
mnenju je utemeljena le pripomba, da regija Pomurje nima predstavnika in 
tudi od te pripombe lahko odstopimo. Menim, da bomo tudi mi, ki smo iz 
Pomurja, to tolerirali in predlagam, da podpremo listo v celoti, da bo ta forum 
ustanovljen še danes. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Kdo še želi razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Če ne, zaključujem razpravo. Neobičajno je, da še enkrat glasujemo. 
Zelo mi je žal, da dr. Rus ni prej povedal tega, kar je povedal sedaj, ker bi 
najbrž glasovanje drugače izpadlo. Vendar menim, da ste vsi mnenja, da po- 
novno glasujemo o prvem predlogu, to je, da se socialno-zdravstveni zbor s 
predlogom komisije za volitve in imenovanja strinja. 

Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (20 poslancev dvigne roko.) 
Kdo je proti? (14 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (9 poslancev.) Torej smo zopet 
pri istem rezultatu kot prvič. 

Dajem na glasovanje drugi predlog, o katerem nismo v celoti glasovali, to 
je, da so po mnenju zbora pomanjkljivosti takega značaja, da zbor ne more 
soglašati s predlaganim odlokom. Zato zbor predlaga, da komisija za volitve in 
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imenovanja prouči predloge socialno-zdravstvenega zbora in predlog odloka 
ustrezno spremeni. Republiškemu zboru predlagamo, da razpravo in sklepanje 
o predlogu tega odloka odloži. 

Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (28 poslancev dvigne roko.) 
Je kdo proti? (5 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (6 poslancev.) 

Ta predlog je torej sprejet. Ce bo možno, se bo volilna komisija še danes 
sestala in bo republiški zbor potem odločal. 

Ker smo 10. točko, ki jo je poslanec Filli naknadno predložil, že zaključili, 
je s tem dnevni red današnje seje izčrpan. 

Vsem poslancem in gostom današnje seje želim v prihodnjem letu mnogo 
delovnih uspehov, zdravja in osebnega zadovoljstva. 

Zaključujem 15. sejo socialno-zdravstvenega zbora. 

(Seja je bila ob 15.10 sicer zaključena, vendar se je zbor zaradi uskladitve 
nekaterih zakonskih besedil moral ob 18.15 znova sestati.) 

Predsednik dr. Srečko Koren: Tovarišice in tovariši poslanci! Čeprav 
smo sejo našega zbora že zaključili, jo moramo vseeno nadaljevati, ker repu- 
bliški in socialno-zdravstveni zbor nista sprejela v enakem besedilu predloga 
zakona o denarni pomoči za opremo novorojenega otroka. 

Kot je razvidno iz obvestila predsednika republiškega zbora, katerega 
boste pravkar prejeli, je republiški zbor, razen amandmaja zakonodajno-pravne 
komisije k 4. in 6. členu predloga zakona sprejel tudi amandmaja odbora za 
socialno politiko in zdravstvo k 2. in 3. členu predloga zakona. 

Po teh amandmajih se pravica do denarne pomoči za opremo prizna vsem 
otrokom brez cenzusov in sicer v višini 200 dinarjev. Po poslovniku Skupščine 
SR Slovenije mora naš zbor, ki o teh amandmajih še ni sklepal, zavzeti do njih 
svoje stališče. Najprej vam bom prečital pismo predsednika republiškega zbora, 
ker ga še niste dobili na mizo. 

»Predsedniku socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije. 
Obveščam vas, da je republiški zbor na 22. seji 28. 12. 1970 sprejel zakon 

o denarni pomoči za opremo novorojenega otroka v predlaganem besedilu z 
amandmaji: 

— zakonodajno-pravne komisije k 4. in 6. členu; 
— odbora za socialno politiko in zdravstvo k 2. členu. 
Besedilo sprejetega 2. člena glasi: »Pravico do denarne pomoči po tem 

zakonu ima otrok, katerega mati ima stalno prebivališče oziroma katerega 
roditelj je stalno zaposlen na območju SR Slovenije.« 

— odbora za socialno politiko in zdravstvo k 3. členu. 
Besedilo sprejetega 3. člena glasi: »Denarna pomoč za opremo novorojenega 

otroka znaša 200 dinarjev«. 
Predsednik Miran Goslar 1. r.« 
Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati o predloženih amandmajih k 2. 

in 3. členu predloga zakona? 
Besedo ima poslanec Slavko Osredkar. 

Slavko Osredkar: Tovariš predsednik, tovarišice poslanke in tova- 
riši poslanci! Zavedam se, da imam malo možnosti, da bi uspel s svojimi stališči 
do amandmajev, ki ju je sprejel republiški zbor. Vendar bi vseeno povedal 
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izhodišče, na podlagi katerega sem se odločil za zakon, kot ga je predlagal 
izvršni svet. 

Menim, da ni treba posebej poudarjati in danes govoriti o tem, da ob- 
stajajo v naši družbi že občutne socialne razlike ne glede na to, iz katerih 
razlogov smo do takih socialnih razlik prišli. Nedvomno je vzrok tudi v našem 
sistemu tržnega gospodarjenja in v principu delitve dohodka po delu. Te 
socialne razlike so — po mojem prepričanju — danes že tako velike, da si 
določena skupina ljudi določene predmete lahko z lahkoto nabavi, druga 
z večjimi ali manjšimi težavami. Pri tem seveda ne mislim na luksuzne 
predmete. 

Vsi se spominjamo, da smo vsa leta po vojni imeli zelo razvejan sistem 
družbene pomoči. Menim, da je bilo to tudi utemeljeno in prav, saj so bile do 
pred kratkim socialne razlike tako majhne, da smo zelo pogosto govorili 
o uravnilovki v naši družbi in smo se tudi zavestno odločili za malo drugačen 
sistem. Zaradi socialnih razlik smo se odločili, da se sedanje oblike družbene 
pomoči spreminjajo oziroma so se že spremenile, nekatere se pa še bodo in to 
v tem smislu, da bodo družbeno pomoč dobivali le tisti, ki jo potrebujejo. 

To je bilo izhodišče, na podlagi katerega sem se odločil za predlog zakona 
in na podlagi katerega bom zavzel stališče do amandmajev. Dopoldne smo že 
slišali iz poročila odbora za socialno in otroško varstvo med drugim tudi stališče 
tega odbora do amandmajev, ki jih je sprejel republiški zbor. Iz poročila smo 
tudi slišali za razloge, s katerimi odbor republiškega zbora utemeljuje svoje 
amandmaje. Med drugim je navedeno, da 25 tisoč dinarjev ne pomeni prav- 
zaprav ničesar. Menim, da je ocena takega zneska povsem subjektivna. Meni, 
pa verjetno tudi večini od vas, ta znesek ne pomeni veliko. To pa še ne pomeni, 
da teh 25 tisoč din za nikogar veliko ne pomeni. Ne morem se tudi strinjati s 
stališčem, da to niti ni socialna podpora, ker je znesek tako nizek. Mene namreč 
pri tej trditvi moti to, da smo prav na predzadnji seji našega zbora razpravljali 
o socialnih podporah in ugotovili, da znaša socialna podpora poprečno 10 tisoč 
S din v Sloveniji. O drugih razlogih ne bi razpravljal. 

Predsednik dr. Srečko Koreni Želi še kdo besedo? Besedo ima 
poslanec dr. Zdravko Javh. 

Dr. Zdravko Javh: Tovarišice poslanke, tovariši poslanci, tovariš 
predsednik! V zadnjem času je bilo danih več predlogov, s katerimi bi socialne 
razlike, ki se pojavljajo v zadnjem času, odpravljali. Menim, da s takšnimi 
prijemi, kot je ta, da damo materi 200 ND, ne bomo odpravili socialnih razlik. 
Gre za lažno Človekoljubje. Zato podpiram amandmaja republiškega zbora in 
bom zanju glasoval. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec Jože Praten- 
grazer. 

Jože Pratengrazer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Tudi jaz bi rad na kratko povedal razloge, ki so me vodili do tega, da 
sem zjutraj na seji odbora za socialno in otroško varstvo glasoval proti 
amandmajem odbora za socialno politiko in zdravstvo republiškega zbora. 

Strinjam se s tovarišem Osredkarjem, predsednikom našega odbora, ko je 
dejal, da vsota 25 000 ne pomeni za vsakega enako. To je povsem točno. Za 
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tistega, ki ima visok osebni dohodek, pomeni zelo malo, za reveža na deželi 
pa pomeni zelo veliko. 

2e danes na odboru sem povedal — in ponovno rekel tole. V spominu 
mi je trditev iz razprave zadnje seje enotnega zbora delovnih skupnosti, ko sem 
slišal, da imamo v Sloveniji že nad četrtino družin, ki imajo nad pol milijona 
starih din osebnih dohodkov. To je ena stran medalje. Vemo pa, da imamo 
v Sloveniji tudi še nad četrtino družin, ki danes nimajo popolnega zdravstve- 
nega zavarovanja, da o pokojninskem zavarovanju niti ne govorim. Dalje, 
predstavnik odbora za socialno politiko in zdravstvo je na našem odboru dejal, 
da bo nastal političen problem, predvsem na vasi, če vse kmečke matere ne 
bodo dobile te pomoči za novorojenega otroka. Tudi je opozoril, ali je katastrski 
dohodek edini in pravilni kriterij, ki naj bi odločal, ali ima nekdo pravico do 
te pomoči ali ne. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Sprašujem se, zakaj takrat, ko smo pred- 
pisovali prispevke za zdravstveno zavarovanje oziroma ko predpisujemo pri- 
spevke, davščine in takse samo na osnovi katastrskega dohodka, nihče ne 
postavlja vprašanje političnega problema. Menim, da ga zato tudi danes ni 
potrebno postavljati. 

Na koncu bi opozoril, če se ta amandma sprejme, potem naslov zakona ni 
v redu. Zakon govori o denarni pomoči. Menim, da tisti, ki je glede na osebne 
dohodke dobro situiran in ki ima visok standard, kakršnega smo pri nas 
dosegli, ni več potreben denarne pomoči. 

Predsednik dr. Srečko Koren : Želi še kdo razpravljati? Besedo ima 
poslanec dr. Bojan Špicar. 

Dr. Bojan Spicar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Če pravilno razumem eno in drugo predlagano rešitev, gre za to, da je repu- 
bliški zbor sprejel rešitev, da ima vsak naš državljan j pravico do, pomoči za 
opremo novorojenega otroka in to brez cenzusov. Po predlogu, ki smo ga 
izglasovali, naj bi bila ta pomoč omejena samo na tisto kategorijo državljanov, 
ki jo ima že danes, in da bi deloval pri tem še določen cenzus, ki ga pa v 
prejšnjem zdravstvenem zavarovanju ni bilo. To pomeni, da so pogoji za 
pridobitev pravice, ki smo jih danes izglasovali, strožji — sicer je pravica za 
50 din višja •— od pogojev po prejšnjih predpisih o zdravstvenem zavarovanju. 

Ce izhajamo iz predpostavke in perspektive razvoja otroškega varstva 
nasploh in če upoštevam, da so sistemi otroškega varstva v principu namenjeni 
vsemu prebivalstvu ne glede na posamezne kategorije ■— saj se iz kmečkih 
slojev prav tako rekrutira delovna sila za industrijo in za vse ostale dejavnosti 
— bi bilo treba zagotoviti .enake pogoje šolanja in vzrejanja za. vse otroke, ne 
glede na to, kje se otroci rodijo. Zato menim, da je predlog, ki ga je izglasoval 
republiški zbor, progresivnejši in boljši od predloga, za katerega smo se mi 
odločili. Predvsem pa menim, da je to prvi zametek splošnega otroškega varstva, 
čeprav zelo skromen glede višine denarne podpore. Vendar nam to splošno 
varstvo v opremi otroka kaže in potrjuje, da je naš cilj, da nudimo otrokom 
enake pogoje pri vzgoji in šolanju ne glede na to, v katero kategorijo ti otroci 
spadajo. Menim, da bi to bil, čeprav skromen, pomemben korak v preraščanju 
sistema socialne varnosti na celotno prebivalstvo. Strinjam se s tovarišem 
Osredkarjem, da je danes zelo težko reči, da damo nekomu pomoč, če ima pol 
milijona din mesečnih dohodkov. Res je, da obstaja tako diferenciacija in je 
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določen cenzus morda danes upravičen. Nedvomno je bil to razlog, ki ga je naš 
odbor upravičeno upošteval. Vendar menim, da je še zmeraj umestneje, da 
damo to pomoč — če jo hočemo tako imenovati — tudi tistim, ki imajo višje 
dohodke, kot pa da vzdržujemo principialno neenakost v obravnavanju otroka 
po kategorijah otrok, osebe v delovnem razmerju in kmečki otrok. Zato bom 
glasoval za rešitev, ki jo je sprejel republiški zbor. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec Franc Kosmač. 

Franc Kosmač: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Menim, da je znesek 20 000, ki ga damo za otroka, zelo skromen, vendar se 
strinjam s tovarišem Spicarjem, ki pravi, da ne bi delali razlike med otroci. 
Poudaril bi predvsem to, da tisti, ki ima do pol milijona dohodkov, ima samo 
enega otroka, le če se mu »ponesreči«, ima dva. Menim, da ne gre za tako 
velik znesek, da bi ga naša družba ne mogia plačati. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Besedo ima poslanec Slavko Osredkar. 

Slavko Osredkar: Strinjam se s tovarišem dr. Javhom, da je trditev, 
da bi s 25 000 din pokrili socialne razlike, laž, samo jaz te laži nisem izrekel. 
Jaz sem samo rekel, da je vprašanje, o katerem odločamo — komu bomo 
družbeno pomoč dajali, principialno vprašanje. Ze neštetokrat smo se odločili, 
da damo družbeno pomoč tistemu, ki jo potrebuje. Torej gre za principialno 
vprašanje, čeprav je res, da 25 000 še zdaleč ne krije socialnih razlik. Strinjam 
se s stališčem, da mora iti razvoj v smeri, da zagotovimo vsem otrokom enake 
možnosti za njihov razvoj. Samo osebno sem prepričan, da bomo to dosegli 
predvsem z razvojem neposrednega otroškega varstva, ne pa s 25 000 ali 20 000 
dinarji. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli še kdo besedo? 
Besedo ima poslanec Drago Benčina, predsednik odbora za socialno politiko 

in zdravstvo republiškega zbora. 

Drago Benčina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Opravičujem se, če v razpravi ne bom dovolj konkreten, namreč v odgovorih 
na vašo dosedanjo diskusijo, ker nisem z njo seznanjen. Na kratko bi obra- 
zložil, zakaj se je naš odbor odločil, da predlaga tak amandma republiškemu 
zboru in zakaj je republiški zbor ta amandma sprejel. 

Predvsem vas moram opozoriti na to, da so vsi zbori naše skupščine 
približno pred 14 dnevi, ko smo sprejemali predlog ekonomske politike in 
izhodišč za zbiranje ter porabo sredstev za kritje splošno družbenih potreb za 
leto 1971 sprejeli med drugim naslednji tekst: »V denarne dajatve družini je 
vključena tudi pomoč za opremo novorojenčka. Ta pomoč bo izplačana za 
vsakega otroka.« Se pravi, da smo se pred 14 dnevi zavestno odločili, da bodo 
v bodoče vsakemu novorojenčku prispevali ob njegovem rojstvu določen znesek. 
Zato se mi zastavlja vprašanje, zakaj po 14 dnevih predlagamo spremembo? 
Ali so nastopili novi momenti, ki terjajo, da je treba omenjena izhodišča, ki smo 
jih pred kratkim sprejeli, razveljaviti in sprejeti nove? Menim, da v tem času 
ni priišlo do novih momentov. Opozarjam na to, da v nobenem zboru vsaj 
meni ni znano, ni bila dana kakršnakoli pripomba na tako stališče, kot smo ga 



368 Socialno-zdravstveni zbor 

sprejeli. Naš odbor je izhajal predvsem iz tega in se vprašal, zakaj ne spo- 
štujemo omenjenega akta in ali bomo zopet letos — tako kot navadno, ko smo 
sprejemali številne resolucije — že takoj na naslednji seji ta akt kršili. 

Naš odbor bi sprejel drugačno stališče, če bi bili za to podani upravičeni 
razlogi. Vendar teh razlogov ni bilo. Moram reči, da številni argumenti go- 
vorijo za to, da se sprejme princip, da dobijo enkratno pomoč vsi otroci. 
Poudarjam, da to ni socialna pomoč. Zakaj ne? Zato, ker je ta pomoč tako 
minimalna v primerjavi z drugimi oblikami pomoči, ki jih dobivajo otroci 
socialno šibkejših staršev, da je ne moremo imenovati' socialna pomoč. Tudi 
v naslovu tega zakona ni govora o socialni, temveč o denarni pomoči. Menim, 
da je bila zelo lepo izražena misel na republiški skupnosti otroškega varstva, 
ko je ta razpravljala o tem problemu, in je neka tovarišica rekla, naj to ne bo 
socialna pomoč, pač pa prispevek, dokaz in dobra volja družbe, da je sleherno 
rojstvo našega otroka zaželeno in da s to simbolično pomočjo in prispevkom 
naša družba pokaže, da je pripravljena pomagati temu otroku, pa naj izhaja iz 
kmečke, delavske ali katerekoli druge družine. 

So še drugi argumenti, ki govorijo za tako stališče. Navedel bom nekaj 
številk. Kakšno je bilo dosedanje stanje? Ugotavljamo, da število rojstev 
v Sloveniji stagnira oziroma celo upada zadnja leta. V zadnjih letih se je 
rodilo okrog 28 000 otrok na leto. Pred nekaj leti smo imeli 30 000 oziroma celo 
35 000 rojstev. Ne menimo, da bo družbena pomoč v višini 20 000 S din spod- 
budila starše, da bodo imeli več otrok. Niti najmanj ne, glede na situacijo 
menimo, da realizacija našega amandmaja verjetno ne bo terjala več sredstev. 
Doslej so že prejemale to pomoč vse družine, katerih starši so bili v delovnem 
razmerju in sicer je bilo 25 000 upravičencev, ker ni bilo cenzusov. Po novem 
predlogu, ki ga je predlagal izvršni svet, bi se to število zmanjšalo na 22 000, 
toda pri starših, ki so v delovnem razmerju, se to število zmanjša za 6200, 
razlika pa gre na račun novih upravičencev s področja kmetijstva. Vendar me- 
nimo, da je ta padec preveč občuten. Vemo, da v tej situaciji, ko pripravljamo 
stabilizacijske programe, ne moremo znatno povečati sredstev za bistveno 
izboljšanje položaja družin, smo pa proti temu, da bi se položaj družin bistveno 
poslabšal. 

Dalje, predloženi cenzusi niso takšni, da bi garantirali, da bomo upravičeno 
razdelili ta sredstva. Strinjam se z enim od predgovornikov, ki sem ga imel 
priliko poslušati, da imamo take cenzuse, to je katastrski dohodek, tudi drugje. 
Toda če smo napake delali drugje, zakaj bi ponovno tako napako napravili 
sedaj. Menimo, da katastrski dohodek ni realen dohodek kmeta in vsaj na 
področju socialne politike in zdravstva si bomo prizadevali, da se v bodoče ti 
cenzusi popravijo oziroma spremenijo, tudi kar zadeva zdravstveno zavarovanje 
kmetov. Osebno menim, in tudi naš odbor, da je katastrski dohodek fiktivni 
dohodek, samo namišljen, administrativno izračunan dohodek. Je pa vprašanje, 
katero kmetijsko gospodarstvo bo uspelo tak katastrski dohodek tudi dejansko 
ustvariti. Pa ne samo to. Vemo, da danes v večini primerov premoženjsko 
oziroma gmotno stanje nekega kmetijskega posestva ni odvisno samo od ka- 
strskega dohodka, ampak velikokrat igrajo pomembno vlogo tudi drugi dohodki, 
ki jih pa ne evidentiramo. Zato se resno bojimo, če bi sedaj sprejeli tako 
rešitev, da je katastrski dohodek edini kriterij, da bi na podeželju nastalo 
nezadovoljstvo, ker bi prišlo do primerov, da bi dobil to pomoč družbe tisti, 
ki ima sicer nizek katastrski dohodek, ima pa druge dohodke, ne pa tisti, ki ima 
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sicer višji katastrski dohodek, nima pa drugih dohodkov. Skratka, tisti bo 
dobil, ki ima morda višji celoten dohodek. 

Nadalje menimo, da je cenzus, ki je predviden za obrtnike, nesprejemljiv, 
ker bi bili praktično vsi obrtniki izločeni od te pomoči. 

Vprašam vas, kdo izmed obrtnikov ali kdorkoli je sposoben preživljati 
družino s 137 N din mesečnega dohodka na družinskega člana. S takim cenzusom 
direktno navajamo obrtnike, da lažejo, da nam bodo dokazovali, da toliko ne 
zaslužijo in da morajo tako pomoč dobiti. Ne vem, zakaj nam je to potrebno. 
Ali ne bi bilo umestneje, da določimo bolj realne cenzuse, pa naj s temi potem 
nastopajo. Nekdo izmed naših poslancev je rekel — menim, da ima prav — 
naslednje: »Potrebna bodo približno enaka sredstva, če sprejmemo rešitev, da 
dobijo vse družine po 20 000 S din ali predlog izvršnega sveta — 25 000 S din 
za družine, ki izpolnjujejo določene pogoje. Samo razlika bo šla v glavnem za 
administracijo, ker je treba voditi evidenco in jo stalno spremljati. Poudarjam 
na področju kmetijstva, ne pa na področju delavskega zavarovanja, kajti tu že 
imamo to evidenco in sicer za otroški dodatek. Analogno bi morali tako 
evidenco vpeljati v kmečkem zavarovanju. Predstavljajte si položaj, ko bo 
moral kmet, ki se mu bo rodil otrok, najprej na občino po podatek o ka- 
tastrskem dohodku, potem pa še pred drug organ. 

V podkrepitev stališča, da ne gre za socialno pomoč, bi navedel naslednji 
podatek. Tipična socialna pomoč je po našem mnenju otroški dodatek. Zakaj? 
Ta otroški dodatek se plačuje vso otroško dobo, to je do 15. leta starosti otroka, 
če pa študira pa celo do 25. ali 26. leta. Na hitro sem izračunal in ugotovil, če 
plačujemo otroški dodatek za 1 otroka po 7000 S din na mesec, znese to za 
15 let 1 260 000 S din, za 25 let pa celo 2 160 000 din. To je za mene socialna 
pomoč, ne pa tistih 20 000 S din. Torej kaj pomeni 20 000 S din v primerjavi 
z 1 000 000 ali pa 2 000 000 S din. Pri tem pa vemo, da imajo tisti otroci, ki jih 
ne zadene cenzus, tudi druge olajšave v otroškem vrtcu, starši so oproščeni 
določenih dajatev v šoli, pri šolski malici itd. Tisti otroci, ki jih zadene cenzus, 
pa so praktično prizadeti na vseh področjih. To je tudi eden izmed razlogov, 
ki govori za to, da v interesu nacionalne politike sprejmemo rešitev, da vsi 
otroci dobijo to pomoč. 

Ne bom našteval vseh argumentov. Opozoril bi, poleg argumenta, ki sem 
ga že v začetku navedel, da smo se mi za tako stališče že odločili, ko smo 
sprejeli predlog ekonomske politike in izhodišč, še za drugi argument, ki je vsaj 
toliko pomemben kot prvi, če ne morda pomembnejši. To pa je, da je skupščina 
republiške skupnosti otroškega varstva soglasno podprla naš amandma. Kaj 
hočem s tem povedati? Ustanovili smo skupnost otroškega varstva in jo tudi 
pooblastili, da vodi politiko na tem področju, tako glede denarnih dajatev 
družinam kot sredstev za neposredno otroško varstvo. Menim, da bi izrekli 
nezaupnico temu organu, če bi sedaj naša skupščina — ki često poudarja, da 
vse preveč urejamo zadeve z zakoni in da se moramo tega etatizma vendarle 
enkrat rešiti in prepustiti samoupravnim skupnostim večje pravice — sprejela 
drugačno odločitev. 

Prepričan sem, da so bili člani skupščine republiške skupnosti otroškega 
varštva soočeni z vsemi temi problemi, pa so kljub nekaterim pomislekom 
soglasno podprli predlog, po katerem naj bi bili vsi otroci v pogledu te pomoči 
enako tretirani. 

Menim, da je treba podpreti tako prizadevanje skupnosti otroškega var- 
stva. Še več. Mnenja smo bili, da je treba v bodoče spremeniti zakone s tega 
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področja v tem smislu, da ne bomo vsako leto razpravljali o cenzusih in o 
višini otroškega dodatka, ampak da bomo določili samo načela, glede cenzusov, 
le-ti pa se vsako leto valorizirajo ali glede na povečanje osebnih dohodkov ali 
življenjskih stroškov. To politiko pa naj konkretizira in izvaja republiška skup- 
nost otroškega varstva kot najbolj avtoritativen, pa tudi odgovoren in poobla- 
ščen organ na tem področju, Sicer se mi postavlja vprašanje, čemu sploh imamo 
tako skupnost. 

Predsednik dr. Srečko Koren: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Če se nihče več ne javlja k besedi, zaključujem razpravo in dajem pred- 

ložena amandmaja, ki sta v medsebojni odvisnosti, na glasovanje. Kdor se 
strinja z obema amandmajema, naj prosim dvigne roko. (18 poslancev dvigne 
roko.) Je jasno, da smo glasovali za oba amandmaja republiškega zbora, to 
pomeni, da dobijo vsi otroci po 20 tisoč din. Je kdo proti? (6 poslancev dvigne 
roko.) Se je kdo vzdržal? (6 poslancev.) 

Ugotavljam, da je soeialno-zdravstveni zbor amandmaja sprejel. 
Ker je soeialno-zdravstveni zbor amandmaja republiškega zbora k 2. in 

3. členu sprejel, ugotavljam, da je s tem predlog zakona v obeh zborih sprejet 
v enakem besedilu. 

Zaključujem sejo socialno-zdravstvenega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 18.35.) 



ENOTNI ZBOR DELOVNIH SKUPNOSTI 

7. seja 

(4. decembra 1970) 

Predsedoval: Tone Bole, 
predsednik gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 9,05. 

Predsedujoči Tone Bole: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlagam, 
da začnemo z delom. Na podlagi 1. člena odloka o začasni ureditvi sklica in dela 
enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v Skupščini 
SR Slovenije pričenjam 7. sejo enotnega zbora delovnih skupnosti. 

Svojo odsotnost je opravičilo 17 poslancev in ugotavljam, da je zbor sklep- 
čen. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 6. seje enotnega zbora delovnih skupnosti Skup- 

ščine SR Slovenije; 
2. predlog ekonomske politike in izhodišč za zbiranje ter porabo sredstev 

za kritje splošno družbenih potreb za leto 1971. 
Se strinjate s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) Ima 

morda kdo kak spreminjevalni oziroma dopolnilni predlog? (Ne javi se nihče.) 
Ce ne, menim, da se strinjate s predlaganim redom in ugotavljam, da je ta 
sprejet. 

Pred prehodom na dnevni red vas obveščam, da sem na današnjo sejo 
povabil predstavnike izvršnega sveta, predstavnike republiških upravnih or- 
ganov, zavoda za gospodarsko planiranje, predstavnika zasedanja delegatov 
občin, Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije, gospodarske zbornice SR Slovenije, republiške 
skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev, republiške skupnosti zdravstve- 
nega zavarovanja kmetov, republiške skupnosti otroškega varstva, republiškega 
zavoda za socialno zavarovanje in republiške izobraževalne skupnosti. Pozdrav- 
ljam vse navzoče in jih vabim k razpravi. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 6. seje enotnega zbora delovnih skupnosti Skupščine SR Slovenije. Osnutek 
zapisnika ste prejeli in bi vprašal, če ima morda kdo kakšno pripombo ali 
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dopolnitev k temu osnutku? Ker pripomb oziroma dopolnitev ni, ugotavljam, 
da je zapisnik 6. seje enotnega zbora delovnih skupnosti sprejet. 

Prekinjam sejo enotnega zbora delovnih skupnosti in prosim vse poslance, 
da počakajo v dvorani, kamor bodo prišli poslanci republiškega zbora, s kate- 
rimi bomo na skupni seji poslušali ekspoze podpredsednika izvršnega sveta, 
tovariša Toneta Tribušona, k predlogu ekonomske politike in izhodišč za 
zbiranje ter porabo sredstev za kritje splošno družbenih potreb za leto 1971. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.10 in se je nadaljevala skupno z republiškim 
zborom ob 9.15.) 

Predsedujoči Tone Bole: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlagam, 
da nadaljujemo z delom na skupni seji obeh zborov in prosim tovariša Toneta 
Tribušona, da da ekspoze k predlogom ekonomske politike in izhodišč za zbi- 
ranje ter porabo sredstev za kritje splošno družbenih potreb za leto 1971. 
Prosim, tovariš Tribušon. 

Tone Tribušon: Tovarišice in tovariši poslanci! Vam in širši javnosti 
so znani glavni vzroki, ki so privedli do sedanje nestabilnosti. Vsi se tudi 
zavedamo, da so za odpravo tega stanja potrebna temeljita in ustvarjalna pri- 
zadevanja ter ukrepi vseh družbenih dejavnikov na vseh ravneh. V tem smislu 
so v zadnjih mesecih, in še posebno v zadnjih tednih, potekale priprave za 
uveljavitev ukrepov, ki naj bi zadrževali nadaljnje stopnjevanje gospodarske 
nestabilnosti in pozneje preprečili njeno ponovno nastajanje. 

Izvršni svet Skupščine republike Slovenije je pričakoval, zlasti še po prvi 
zvezni konferenci zveze komunistov Jugoslavije in njenih določnih ter jasnih 
stališčih o perečih družbenoekonomskih problemih, da bo na teh osnovah v 
najkrajšem času izoblikovan in sprejet program stabilizacije, ter da bo natanko 
opredeljena vloga federacije, predvsem glede prenosa njenih številnih funkcij 
in obveznosti na republike in samoupravne skupnosti. Ker v javnosti že dalj 
časa prevladuje prepričanje, da je mogoče določene naloge uspešneje in smotr- 
neje ter bolj v skladu z našim .samoupravnim sistemom reševati na ravni in 
drugih družbeno-političnih skupnosti ter v samoupravni praksi delovnih orga- 
nizacij, je izvršni svet sprva imel namen, na novih osnovah širše zasnovati 
predloge ekonomske politike, v katerih bi bolj konkretno in vsestransko opre- 
delil pripravljenost in interes Socialistične republike Slovenije za premagovanje 
sedanjih težav in za skladnejši ter stabilnejši družbenoekonomski napredek. 

V obstoječih družbenoekonomskih in družbeno-političnih razmerah pa iz- 
vršni svet predlaga le program v okviru sedanjih možnosti republike. Zato ta 
predlog ne daje splošnega vpogleda na vsa naša prizadevanja za stabilizacijo. 
Izvršni svet je že doslej in bo tudi v prihodnje prizadevno in ustvarjalno 
sodeloval pri delu zvezni organov, ki pripravljajo sistemske in druge spre- 
membe in ukrepe v zvezi s stabilizacijo. 

Želimo vas seznaniti z osnovnimi načeli in cilji, ki jih pri tem zastopamo. 
Ocenjujemo, da se slabost našega gospodarskega sistema izraža predvsem 
v pretirani odgovornosti oziroma pooblastilih federacije za vsa družbenoeko- 
nomska dogajanja. Tržnemu načinu gospodarjenja prav gotovo ne ustreza 
mehanizem gospodarskega sistema, ki je v podrobnostih vezan na družbeno- 
ekonomsko odločanje v federaciji. To nujno zahteva veliko davčno odvzemanje 
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sredstev tistim, ki jih ustvarjajo, visoko stopnjo njihove koncentracije v 
središču, njihovo prerazdelitev na posamezne porabnike in številne administra- 
tivne ukrepe. 

Posledica tega je, da gospodarski dejavniki pogosto vidijo rešitve za svoje 
probleme in težave, ki so v tržnih razmerah, v gospodarjenju sicer zakonit 
pojav, v ukrepih predstavniških organov in da te rešitve pogosto tudi dosežejo. 
Takšni ukrepi postopoma tako izmaličijo sistem, da tudi njegove pozitivne 
sestavine ne pridejo do izraza. V pogojih administrativnega vmešavanja v 
gospodarjenju se krepi prepričanje, da je za vse težave in neskladnosti kriv 
sistem v celoti in za sistem odgovorni družbeni dejavniki. Značilne negativne 
primere zato najdemo na primer v carinski politiki, politiki davkov in kreditov, 
zunanjetrgovinskem in deviznem režimu in tako dalje. Na teh področjih so 
bile delne spremembe za posamezne gospodarske subjekte pogosto ekonomsko 
bolj uspešne kot pa gospodarnost, poslovno sodelovanje s tujino in podobno. 

Na drugi strani pa so številnim delovnim organizacijam prav ti ukrepi 
razvrednotili prizadevanja za smotrno gospodarjenje. Doseči moramo take spre- 
membe v gospodarskem sistemu, da bodo te terjale in omogočale, da bo poslo- 
vanje delovnih organizacij čim bolj odvisno od njihovih lastnih prizadevanj. 
Hkrati pa nam je potreben tudi stalnejši gospodarski sistem in zlasti njegova 
večja neodvisnost od davčnih potreb. 

Menimo, da so tudi na drugih področjih osredotočena prevelika pooblastila 
v federaciji. Zato podpiramo stališče, da je potrebno razbremeniti federacijo 
vseh tistih funkcij in nalog, ki po svoji naravi in po možnosti smotrnega 
urejanja sodijo v pristojnost drugih samoupravnih skupnosti. Smatramo, da 
je proračun federacije potrebno omejiti na obseg, ki zagotavlja kritje potreb 
federacije za njene dogovorjene funkcije. Socialno politiko, politiko pospeše- 
vanja posameznih panog gospodarstva, regresiranje potrošnje nekaterih 
dobrin in druge oblike gospodarskih intervencij ter investicijske posege je 
potrebno prenesti na republike. Obveznosti federacije, ki daleč presegajo opti- 
mistične napovedi možnih virov dohodkov, je težko na zvezni ravni spraviti v 
realne okvire, ker bi bila ob vsakem črtanju obveznosti federacije prizadeta 
ena ali druga republika oziroma pokrajina in bi se temu uprla. Očitno pa je, 
da moramo obveznosti zveze zmanjšati, ker bi sicer morali povečati obveznosti 
gospodarstva, to pa bi pomenilo poslabšanje že tako neugodne udeležbe v 
delitvi družbenega proizvoda na škodo gospodarstva. 

Prepričani smo, da bodo republike spoznale stvarnost trenutka in realno 
ocenile svoje možnosti, ko bodo postale neposredno odgovorne za izpolnitev 
velikega dela sedanjih dolžnosti, ki jih ima federacija. To pa pomeni, da 
bodo najbolj smotrno izpolnile obveznosti, ki jih bodo sprejele od federacije, 
seveda skladno s poznanimi potrebami in zmožnostmi, ki jih bodo imele. 

Menimo, da je razbremenitev federacije pomembna tudi zato, da iz našega 
družbenega življenja odstranimo vzroke, ki nenehno povzročajo težave v med- 
republiških odnosih, in da uveljavimo federacijo kot mesto uspešnega dogovar- 
janja in sporazumevanja med republikami in pokrajinama. 

Ob prenosu obveznosti iz federacije na republike se zavzemamo tudi za 
dosledno decentralizacijo tistih davčnih virov federacije, ki jih je mogoče ne- 
dvoumno regionalno opredeliti. To so razen carin in nekaterih manj pomembnih 
dohodkov zveznega proračuna vsi drugi dohodki. Na primer prispevki iz oseb- 
nega dohodka, iz dohodka od kmetijstva, prometnih davkov, državnega kapitala, 
kakor tudi ti in drugi viri dosedanje investicijske bilance federacije. Dohodke 
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za kritje potreb federacije bi razen s carinami z udeležbo republik na način, 
za katerega bi se dogovorile republike med seboj. 

Tako bi za obremenitev gospodarstva in občanov s prispevki, davki in 
taksami bile dejansko odgovorne republike, občine in samoupravne skupnosti. 
To bi pomenilo konec nejasnosti, kdo je odgovoren za obseg obremenitev 
gospodarstva in občanov. 

Zavzemamo se tudi za to, da se v interesu enotnega jugoslovanskega trga 
in zagotovitve enakih pravic občanov Jugoslavije republike na ravni federacije 
dogovorijo za sistem zaščite proizvodnje in za tak sistem, ki bo brez davčnih 
vplivov, pa tudi brez protekcionizma za posamezne gospodarske panoge, gospo- 
darske organizacije oziroma regije. Zavzemariio se za enoten sistem in tarifo 
prometnih davkov, pri čemer menimo, da mora prometni davek služiti za 
usklajevanje tržnih razmer. 

Podpiramo tudi enotni sistem vseh drugih davčnih dohodkov, to je sistem, 
v okviru katerega bodo republike in občine samostojno določale obveznosti 
delovnih organizacij in občanov. 

V sedanjem trenutku večina v federaciji meni, da so našteti ukrepi nače- 
loma sprejemljivi. Obstoji pa še vrsta odprtih vprašanj, ki jih je potrebno 
proučiti, zato teh ukrepov ni mogoče tudi takoj spraviti v življenje. Ta trenutek 
pa zahteva takojšnje ukrepe. Zaradi tega je zvezna skupščina pred nekaj 
dnevi sprejela predlog zveznega izvršnega sveta z uveljavitvijo nekaterih za- 
časnih administrativnih ukrepov, da bi odprla možnosti za dejansko stabili- 
zacijo. Pred sprejetjem teh začasnih administrativnih ukrepov smo bili mnenja, 
da je mogoče ob zavzetem delu najbolj odgovornih tovarišev iz republik doseči 
v razmeroma kratkem času dovolj natančno in podrobno izdelan koncept pre- 
nosa odgovornosti, obveznosti in sredstev na republike oziroma pokrajine in 
na samoupravne skupnosti. 

V tako določenem okviru bi republike in ostale družbeno-politične in samo- 
upravne skupnosti lahko sprejele svoje programe za stabilizacijo, ki bi bolj 
ustrezali posebnim razmeram na določenih področjih. Tako naše mnenje žal 
ni prišlo do veljave. To pa ne pomeni, da se nismo pripravljeni prizadevati, da 
bomo po svojih najboljših možnostih zagotovili izvajanje sprejetih ukrepov, 
čeprav se zavedamo, da bo izvajanje nekaterih med njimi povzročilo resne 
težave. 

Prepričani smo, da so ukrepi za stabilizacijo na področju splošne porabe 
nujni in da bi jih bilo zelo škodljivo podcenjevati. Zavedamo pa se, da je 
uresničevanje stabilizacijskega programa odvisno tudi od omejevanja drugih 
oblik porabe družbenega proizvoda. To pomeni, da je potrebno spraviti tudi 
investicije v sklad s stvarno razpoložljivimi sredstvi, to pa velja tudi za osebno 
porabo. 

Ugotavljamo, da osebni dohodki v Socialistični republiki Sloveniji pred- 
stavljajo skoraj polovico družbenega proizvoda in so zato pomemben činitelj 
v naporih za stabilizacijo gospodarstva. Taka spoznanja so že v začetku leta 
narekovala izvršnemu svetu predlaganje predpisa, ki naj bi uravnaval delitev 
dohodka v delovnih organizacijah samih. Izvršni svet je prepričan, da je spre- 
jetje takega predpisa nujno in da je predpis kljub nekaterim nejasnostim in 
pomanjkljivostim, ki jih bo seveda praksa razjasnila in popravila, boljša in 
solidnejša rešitev, kot pa administrativni posegi. 

V predlogu izhodišč za oblikovanje ekonomske politike, zlasti politike sploš- 
ne porabe, smo težili, ustrezno sedanjim razmeram, opredeliti ukrepe, ki naj bi 
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v prihodnje zagotovili skladnejša razmerja med splošno porabo in rastjo 
družbenega proizvoda. 

Pri oceni možnosti rasti družbenega proizvoda smo se izogibali pretiranemu 
optimizmu. Želeji smo kar najbolj realno oceniti splošne pogoje gospodarjenja, 
upoštevaje pri tem tudi nekatere objektivne težave, ki bodo v procesu stabili- 
zacije neizogibne. Skušali smo realno oceniti vpliv že doseženega povečanja cen, 
ravni osebnih dohodkov v gospodarstvu in družbenih službah, povečanih živ- 
ljenjskih stroškov in drugih dejavnikov, ki bodo vplivali na družbenoekonomske 
odnose in gibanja v prihodnjem letu. 

Na osnovi analitičnih podatkov ugotavljamo, da lahko pričakujemo pove- 
čanje realnega družbenega proizvoda za okoli 6 do 7®/#. Dosegli bi ga ob pri- 
bližno 2,5fl/o večjem številu zaposlenih ter ob približno 4®/o povečanju produk- 
tivnosti dela. Pri tem računamo, da bi se poprečni realni osebni dohodki pove- 
čali le za okrog 3'°/o. Zaustaviti moramo tendenco, da nominalni osebni do- 
hodki rastejo hitreje od rasti družbenega proizvoda. Takšne odnose naj bi 
zagotovil tudi sistem samoupravnega in družbenega dogovarjanja o delitvi 
dohodka v delovnih organizacijah. Sodimo, da je to eden od bistvenih stabili- 
zacijskih ukrepov zelo težavna naloga stabilizacijskega programa. 

Analize kažejo, da se bodo letos povečale cene za okoli 12,5'%» nad njihovim 
poprečjem v lanskem letu. Prav tako pa je skoraj gotovo, da bomo prenesli 
okoli 5 ®/o letošnjega povečanja cen v prihodnje leto. 

V letu 1971 predvidevamo bistveno počasnejšo rast cen, ki bo po splošnih 
ocenah znašala le okoli 4®/o oziroma za približno 2/3 manj kot v letošnjem letu. 
Za uspeh stabilizacije bi bilo seveda uspešneje, če bi v prihodnjem letu uspeli 
popolnoma umiriti cene, vendar smatramo, da to ni realno. Naše gospodarstvo 
je med drugim prek izvoza in uvoza že v taki meri povezano s svetovnim 
tržiščem, da razmere na tem tržišču odločilno vplivajo tudi na naše domače. 
Ob upoštevanju vseh teh okoliščin sodimo, da se bo družbeni proizvod po 
tekočih cenah povečal v letu 1971 za najmanj okoli 16 °/o. Vzporedno s tem pa 
naj bi se v primerjavi z letom 1970 povečala vsota osebnih dohodkov za največ 
okoli 15'%. Poprečni osebni dohodki na zaposlenega naj bi bili za 12,5 "/o večji 
kot v letu 1970. 

Stabilizacijski ukrepi bodo usmerjeni tudi na področje emisije, kar nujno 
pomeni, da bo mogoče priti do kreditov za obratna sredstva težje kot doslej. 
Za povečan obseg poslovanja oziroma za pričakovano povečanje družbenega 
proizvoda bo moralo torej gospodarstvo uporabiti več lastne akumulacije za 
obratna sredstva kot doslej. Zagotoviti tako kreditno politiko bo seveda nujno, 
če hočemo zavirati inflacijo. V nasprotnem primeru bi spet povzročili bistveno 
večanje življenjskih stroškov, ki bi jih ne mogli neomejeno pokrivati z rastjo 
osebnih dohodkov. To pa bi pomenilo, da bi morali visoko ceno za nestabilnost 
spet plačati občani. Zato je na krepitev akumulacijske sposobnosti gospodarstva 
ob njegovih lastnih naporih za smotrno proizvodnjo potrebno gledati kot na 
naš vsesplošni družbeni interes in ne le kot na interes gospodarstva. K temu 
je treba prišteti še dejstvo, da se mora gospodarstvo z lastnimi sredstvi čim 
hitreje modernizirati, če se hoče čim bolj enakopravno vključevati v tehnični 
in tehnološki napredek v svetu in, če hoče dobiti enakopravnejše mesto v med- 
narodni delitvi dela. To pa je tudi eden bistvenih pogojev za premagovanje 
sedanje nestabilnosti. Za premagovanje inflacije in za dosego večje stabilnosti 
je seveda sedaj potrebno zmanjšati vse oblike porabe, prav tako pa nas zmanj- 
šanje porabe ne sme pripeljati v stagnacijo. To pomeni, da je eden bistvenih 



376 Enotni zbor delovnih skupnosti 

elementov stabilizacijskega programa primerna in zdrava gospodarska rast, ki 
temelji na povečanju produktivnosti, na modernizaciji, na smotrnejših inve- 
sticijah in podobno. Vse, kar delamo za omejevanje porabe, mora biti podrejeno 
temu namenu. Vendar pa moramo vedeti, da je smotrn obseg porabe tudi 
dejavnik zdrave rasti proizvodnje. 

Ko se v sedanjem času zelo resno posvečamo problemu zmanjševanja 
porabe, delamo to zato, da bi gospodarstvo čim hitreje napredovalo. To pa 
pomeni tudi obveznosti za gospodarstvo, kamor vključujemo tudi banke, da 
bo iz zmanjšane porabe pridobljena sredstva čim bolj gospodarno delilo in jih 
nalagalo tja, kjer bodo dajala največje učinke. 

Nedvomno prihajamo v čas, ko se bodo deli gospodarstva znašli v zahtev- 
nejših, pa tudi težavnejših razmerah kot doslej, česar pri vseh naših prizade- 
vanjih za stabilizacijo ne gre pozabiti. 

V razdelitvi družbenega proizvoda bi v letu 1971 morali torej uveljaviti 
pomembnejše spremembe. Družbeni proizvod bi rastel za 1 do 2 procentna 
poena hitreje kot vsota neto osebnih dohodkov. Rast splošne porabe pa bi bila 
za okoli 5 do 6 procentnih poenov nižja od rasti družbenega proizvoda. Akumu- 
lacija v gospodarstvu bi tudi relativno hitreje rastla kot družbeni proizvod. 
Ti premiki sicer v začetku ne bodo dali očarljivih rezultatov, bodo pa izredno 
pomembni za stabilizacijo, če bodo trdno prisotni v naši prihodnji politiki. 

V dosedanjih razpravah o tej osrednji točki stabilizacijskih ukrepov je 
predlagana politika doživela podporo večine. Le v ožjih krogih so bila izražena 
nekatera ekstremistična razpoloženja, ki se odražajo v zahtevah po neustreznih, 
hitrih in avtoritativnih administrativnih posegih. Opozarjamo na kratkovidnost 
takih ekstremnih stališč, ki izhajajo iz nepoznavanja dejanskega stanja ali 
neznanja, lahko pa tudi iz drugačnih nagibov. 

Nakazana politika in pričakovana gibanja v prihodnjem letu zahtevajo 
omejitev vseh oblik splošne in kolektivne porabe, razen nekaterih izjem, ki 
izhajajo iz predloženega gradiva. Prispevki iz osebnega dohodka, prometni 
davki, takse in carine, ki so bili v sedanjem davčnem sistemu edini vir dohod- 
kov za kritje potreb družbenih služb, in pretežni del dohodkov proračunov 
republik in občin, bodo omejeni na največ 10,8°/o povečanje v primerjavi z 
letom 1970. Takšna omejitev bo močno vplivala na možen obseg zadovoljevanja 
splošnih družbenih potreb in bo zahtevala na vseh področjih družbenih dejav- 
nosti resne napore in odpovedovanja. Sicer nismo prepričani, da je tak linearni 
zvezni ukrep najbolj smiselno in sistemsko sprejemljiva oblika omejevanja 
splošne potrošnje. Ostane času in praksi, da pokažeta razne posledice takega 
ukrepa. Predlogi politike za kritje družbenih potreb, kot smo vam jih predložili 
za današnje zasedanje, so bili izdelani še pred zadnjim zasedanjem zvezne 
skupščine in zato niso popolnoma v skladu z že opisanimi ukrepi federacije. 

Predlagana družbenoekonomska izhodišča* in na njih sloneč okvir sredstev 
je zaradi zveznega limita potrebno količinsko znižati za najmanj 140 milijonov 
dinarjev. Pri oblikovanju republiške bilance za pokrivanje splošnih družbenih 
potreb in pri politiki prispevkov in davkov za leto 1971 bo potrebno ta dejstva 
upoštevati. 

Glede na vse omenjeno za leto 1971 ne predlagamo nobenih bistvenih 
sprememb v davčni politiki, razen nekaterih najnujnejših dopolnitev, ki od- 
pravljajo določene pomanjkljivosti, ugotovljene pri izvajanju že sprejete poli- 
tike. Te dopolnitve se nanašajo predvsem na uvedbo nekaterih olajšav na 
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področju kmetijstva in uvedbo diferenciranih stopenj pri zajemanju dohodkov 
od intelektualnih storitev, upoštevaje posebnosti posameznih poklicev. 

Omenim naj še spremembo, ki jo predlagamo pri prispevku iz skupnega 
dohodka občanov. Osnovno načelo obdavčenja skupnega dohodka občanov naj 
bi veljalo še naprej. To pomeni, da ostajamo pri obdavčenju individualnega 
dohodka s tem, da bi primerno zvišali sedanji neobdavčeni del tega dohodka 
in uvedli nekoliko počasnejše naraščanje progresije, s čimer želimo doseči, da 
se ustrezno visoko obdavčijo le izjemno visoki osebni dohodki. 

Sredstva skladov skupne porabe se nenehno večajo. S tem se poslabšuje 
delitveno razmerje v škodo reproduktivne sposobnosti gospodarstva. Da bi pre- 
prečili nadaljnje slabšanje tega delitvenega razmerja, predlagamo povečanje 
progresije pri obdavčenju nekaterih izplačil iz teh skladov, predvsem, ko gre za 
razne bolj ali manj skrite oblike osebne porabe. 

Ko govorim o davčni politiki, moram povedati, da je pri tem najbolj po- 
membno dejstvo, da moramo vsi spoštovati sprejete dogovore in sklepe o 
doslednem izvajanju sprejete davčne politike. Le tako bomo lahko odpravili 
razne anomalije, ki se pojavljajo kot posledica nedoslednosti in neučinkovitosti 
pri njenem izvajanju. Te anomalije se kažejo predvsem v bogatenju nekaterih 
občanov, katerih zaslužki niso plod samo njihovega vloženega dela, temveč 
tudi sad raznih špekulacij in kršenja predpisov. Kakšno politično in materialno 
škodo nam te nepravilnosti povzročajo, ni treba posebej poudarjati. 

Pri ugotavljanju nepravilnosti se večkrat sliši, da je njihov vzrok tudi 
neustrezno organizirana davčna služba, neustrezen zakon o njeni organizaciji, 
njena neučinkovitost itd. Iz vseh naših ugotovitev o davčni službi izhaja, da 
ni problem v nieni sistemski ureditvi, temveč nezadostni kadrovski zasedbi, 

# njeni slabi izobrazbeni strukturi in neustreznem nagrajevanju. Zato mislim, 
da moramo v prihodnje, tako v republiki, kot tudi v občinah, storiti vse po- 
trebno za strokovno in kadrovsko krepitev davčne službe. Ne smemo namreč 
prezreti njene vloge tudi glede na ugotovitev, da po zadnjih podatkih 34'°/o 
vseh odmerjenih davkov in prispevkov ni pobranih. V dinarjih to pomeni 
več kot 14 milijard starih dinarjev. 

Iz gradiva je razvidno, da smo politiko splošne in kolektivne porabe zasno- 
vali tako, da mora slediti pričakovanim in gospodarskim gibanjem, zastavljenim 
ciljem oziroma ukrepom stabilizacije in nadaljnjemu razvoju družbenoekonom- 
skih odnosov. To izraža našo željo, da se tudi ta področja združenega dela 
dejansko vključijo v proces, ki smo ga pričeli z namenom, da ustvarimo boljše 
pogoje gospodarjenja in s tem omogočimo večjo reprodukcijsko sposobnost 
našega gospodarstva. Zato v gradivu navajamo temeljna načela za kritje teh 
potreb. 

V razpravi na odborih je bilo izraženo mnenje, da gradivo v tistem delu, 
ki govori o kritju teh potreb, ni popolnoma dosledno, ker predvideva za kritje 
potreb nekaterih področij večja sredstva kot na nekaterih drugih. Rad bi 
poudaril, da so pred nami nekateri problemi in že sprejeti sklepi, ki jih kljub 
intenzivnim naporom za izvedbo stabilizacije nikakor ne moremo prezreti. 
V mislih imam predvsem uskladitve na področju pokojnin in invalidnin in 
raznih drugih socialnih dajatev, kot tudi osebne dohodke na področju družbenih 
služb. 

V preteklih letih kot tudi v letošnjem letu so se znatno povečali življenjski 
stroški. Za letos se predvideva, da bo povečanje znašalo okoli 13%y. Tako 
gibanje življenjskih stroškov se močno odraža na področju splošne porabe, ker 
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njen pretežni del predstavljajo osebni dohodki. Zato predlagamo in se zavze- 
mamo zato, da se za te potrebe v letu 1971 namenijo tolikšna sredstva, ki 
bodo nadomestila tako povečanje življenjskih stroškov. 

Sedaj pa bi rad prikazal, katere družbenoekonomske cilje bo na posameznih 
področjih možno uresničiti glede na politkio, ki jo nakazujemo v gradivu in 
glede na zadnji omejitveni ukrep zvezne skupščine. Na splošno bomo v vseh 
družbenih dejavnostih težili, da bi sicer ob upoštevanju predpisane omejitve 
porabe vendarle zagotovili čim večjo možno izravnavo osebnih dohodkov s 
povečanjem življenjskih stroškov v letu 1970. Materialne potrebe, zlasti pa. 
investicije, bomo morali v večji meri omejiti. To je, kot sem že rekel, izredno 
težavna naloga, ki bo zahtevala maksimalne napore in tudi odpovedovanja. 

Na področju zdravstvenega varstva bo potrebno nadaljevati s politiko, ki se 
je pričela v letošnjem letu. Kot je znano, sedaj uveljavljamo nov sistem zdrav- 
stvenega zavarovanja, ki bo terjal nekatere pomembne vsebinske in finančno- 
tehnične spremembe. Izreden pomen bo imelo sklepanje družbenih dogovorov v 
okviru republike in posameznih regij, ki bo končano v letošnjem decembru. 

Pri izvajanju socialne politike moramo zaradi visokega povečanja življenj- 
skih stroškov valorizirati pokojnine, invalidnine in druge socialne dajatve. 
Uskladiti moramo tudi stare pokojnine na raven pokojnin in invalidnin, upoko- 
jenih v letu 1970. 

Da bi izvajanje neposrednega otroškega varstva čim bolj prepustili obči- 
nam, predlagamo, da se zniža stopnja republiškega prispevka za ta namen od 
sedanjih 1,8'"/a na 1,4 °/o. S tem je občinam dana možnost, da same presojajo 
in odločajo o uvedbi ustreznih prispevkov za potrebe neposrednega otroškega 
varstva oziroma, da v okviru dogovarjanja z delovnimi organizacijami določijo 
obseg in način kritja stroškov tega varstva. 

Republika bo še nadalje obdržala sredstva za denarna izplačila, ki bi se s 
predlaganimi spremembami cenzusa in višine pri otroških dodatkih ustrezno 
povečala glede na doseženo raven osebnih dohodkov in povečane življenjske 
stroške. 

. Pri odločanju o politiki do šolstva in izobraževanja nasploh smo se zave- 
dali njunega pomena kot funkcionalne investicije, pomembne za razvoj gospo- 
darstva. Zato predlagamo, da bi se še nadalje krepila njena materialna osnova 
tako, da zadržujemo še naprej poseben odnos do tega področja. V gradivu 
predlagamo, da se temu področju zagotovijo na primer sredstva za osebne 
dohodke, ki bodo najmanj krila povečane življenjske stroške. Kljub našim 
prizadevanjem, da dosledno izvedemo že pred leti začrtano politiko v izobraže- 
vanju tudi v letu 1971, trenutno za to ne vidimo finančnih možnosti. Kljub 
temu pa se bomo v letu 1971 skupaj z vsemi odgovornimi dejavniki, še posebno 
z republiško izobraževalno skupnostjo, prizadevali, da bi našli možnosti za 
uresničitev omenjene politike v kar največjem obsegu. 

Raziskovalni dejavnosti bodo v prihodnjem letu zagotovljena sredstva, ki 
se v skladu z zakonom povišujejo v odvisnosti od družbenega proizvoda. Ker 
je predvidena ukinitev zveznega sklada za raziskovalno dejavnost, bomo v 
prihodnjem letu, ko bo do ukinitve prišlo, predlagali ustrezen predpis, s kate- 
rim bomo zagotovili tej dejavnosti tolikšna sredstva, kot bi jih sicer naša 
republika po sedaj veljavnih predpisih prispevala zveznemu skladu. Menimo, 
da bodo vsa ta sredstva ob smotrni uporabi pomenila relativno ugodno materi- 
alno osnovo za delo samoupravne skupnosti raziskovalcev Socialistične repu- 
blike Slovenije, ki bo ustanovljena v prihodnjem letu. 
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Zavedajoč se pomembnosti kulturne dejavnosti je pripravljen poseben 
zakon o kulturnih skupnostih, s katerim bo sistemsko urejena tudi materialna 
osnova te dejavnosti. Tem skupnostim bodo prepuščeni avtonomni viri dohod- 
kov, in sicer tako, da iz republiškega proračuna odstopamo določen odstotek 
republiškega prometnega davka po varianti 0,3—0,5 °/o, kot ste videli, in celotni 
republiški prispevek od avtorskih honorarjev. Pri zagotavljanju potrebnih 
sredstev za to dejavnost pa ne smemo iti mimo vloge občin, posebno še, ker je 
občina tista samoupravna skupnost, v kateri se uresničujejo temeljni interesi 
občanov. Med te interese vsekakor štejemo tudi dobrine, ki jih nudijo zavodi 
na tem področju. Zaradi tega bo odstop republiških sredstev vezan na pogoj, 
da občine še naprej prispevajo v ta namen najmanj tolikšna sredstva, kot so 
jih doslej. 

Predlagamo pomembnejše omejitve sredstev republiškega proračuna tako, 
da bi proračun zajemal le izdatke za družbeno režijo v ožjem smislu in izvaja- 
nje dela socialne politike. 

Pomembno bodo skrčene možnosti za investicije iz proračuna. Glede na 
kritično stanje zasedbe delovnih mest s strokovnimi kadri v republiški upravi, 
in ker zaradi tega strokovna dela v pretežni meri bremenijo le določeno število 
strokovnih upravnih uslužbencev, bo potrebno v okviru danih možnosti zagoto- 
viti tudi določena minimalna sredstva za stimulativno nagrajevanje kvalitete 
in obsega dela v teh organih. S tem bi vsaj delno preprečili pretiran odliv 
visoko strokovnih delavcev iz uprave in ustvarili pogoje za pridobitev novih. 

Politiko ekonomsko nujnih izravnav v gospodarstvu in vplivanja na gospo- 
darski razvoj s sredstvi republike bomo težili spraviti na najnujnejši obseg in 
to aktivnost izločiti iz proračuna na poseben račun. Ta prelivanja so pomembna 
za razvoj gospodarstva na celotnem nacionalnem območju in so usmerjena 
predvsem na nekatere investicijske infrastrukture in nekatere druge nujne 
gospodarske posege. Kljub skrčenim možnostim, pa bomo tudi probleme manj 
razvitih območij obravnavali in reševali s posebno pozornostjo. 

V skladu z usmeritvijo, da moramo materialno krepiti nekatera področja 
družbenega dela, prenašamo določena sredstva na temeljne kulturne skupnosti 
in republiško izobraževalno skupnost. 

V korist gospodarstva prenašamo na že omenjeni posebni račun preostanek 
republiške stopnje prispevka iz osebnega dohodka od delovnega razmerja in 
likvidna sredstva tako imenovanega državnega kapitala. Presežna sredstva 
republiškega proračuna iz leta 1970, ki bodo predvidoma znašala 73 milijonov 
dinarjev, pa bomo v celoti vrnili gospodarstvu. 

Preden zaključim, naj se ustavim še pri vprašanju, ki je celovito povezano 
s politiko zajemanja in porabe sredstev za splošno potrošnjo v republiki. Iz 
predloženega dokumenta je namreč videti, da dajemo izreden poudarek priza- 
devanjem občin, da s svojim ravnanjem realistično ocenijo in ob upoštevanju 
vseh možnosti samoupravnega dogovarjanja ustvarijo tiste odnose in omogočijo 
takšno materialno osnovo, ki bo na eni strani omogočala napredek posameznih 
dejavnosti v skladu z doseženim razvojem, na drugi strani pa tudi upoštevala 
naše sedanje razmere in naše skupne napore in hotenja za uskladitev odnosov 
tako v materialni bazi kot tudi na področju družbenih dejavnosti izven gospo- 
darstva. Od občin zato pričakujemo, da pri politiki oblikovanja svojih stališč 
glede prispevnih stopenj v letu 1971 upoštevajo doseženo višino stopenj, ob 
tem pa v največji meri uporabijo pri oblikovanju finančnih sredstev za druž- 
bene potrebe možnost in pripravljenost delovnih in drugih organizacij ter 
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občanov za skupno sodelovanje, ki bo temeljilo na družbenem dogovoru. Skup- 
nim naporom za ustreznejša delitvena razmerja med gospodarstvom in nego- 
spodarstvom bo prispevalo tudi vračanje presežnih sredstev občinskih pro- 
računov — gospodarstvu neposredno ali posredno prek različnih oblik 
sodelovanja z gospodarstvom oziroma z gospodarskimi posegi. 

V stremljenja, da se okrepi gmotna osnova občin, se vključuje tudi repu- 
blika. V letu 1971 se na občine prenašajo večja sredstva za dejavnosti na novo 
ustanovljenih kulturnih skupnosti, za skupnosti otroškega varstva in skupnosti 
zdravstvenega zavarovanja kmetov. Konkretnejši načini tega prenosa so ob- 
razloženi v prejšnjih izvajanjih, zato jih na tem mestu ne bi ponavljal. 

Opozoril pa bi, da republika že po do sedaj sprejetih predpisih na področju 
socialnega varstva, borčevskih zadev, izobraževanja, kmečkega zavarovanja in 
še nekaterih področij, prispeva pomemben delež k reševanju 
problemov na območju občin. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Uvodne besede bi rad zaključil z nasled- 
njim. Pri predlogu za oblikovanje skupnih dohodkov za kritje potreb splošne 
porabe smo v največji možni meri upoštevali predvideno stabilizacijo gospo- 
darstva. Zato predlagamo tako politiko in take ukrepe, s katerimi skušamo 
splošno porabo vključiti v stabilizacijske naloge, upoštevajoč obstoječe stanje. 

Pri tem se zavedamo, da bo predlagano politiko mogoče uresničiti, posebej, 
ker moramo upoštevati še zadnje omejitvene ukrepe zvezne skupščine, samo 
pod pogojem, da vsi dejavniki, tako skupščina s svojim izvršnim svetom, kot 
občinske skupščine in samoupravne skupnosti, tako politiko sprejmejo kot svojo 
in, da si vsak v svoji lastni hiši prizadeva, da to politiko uresniči. 

Mislimo, da bi bilo koristno in potrebno, če bi skupščina danes sklenila 
ali priporočila, da vsak od teh dejavnikov izdela v najkrajšem možnem času 
svoj stabilizacijski program. Vsi ti programi pa bi se lahko v skupščini obrav- 
navali hkrati z republiškim proračunom. Le v okviru skupne bilance in s skup- 
nimi napori je namreč možno uresničiti začrtane naloge in cilje. 

Predsedujoči Tone Bole: Zahvaljujem se tovarišu podpredsedniku 
izvršnega sveta. Prekinjam skupno sejo in obveščam, da bo enotni zbor delov- 
nih skupnosti nadaljeval svoje delo v veliki dvorani, medtem ko bo republiški 
zbor nadaljeval razpravo v mali dvorani. 

Tovarišice in tovariši poslanci, predlagam, da nadaljujemo z delom! 

Z obrazložitvijo podpredsednika izvršnega sveta smo prešli na 2. t o č k o 
dnevnega reda, to je na predlog ekonomske politike in izhodišč za zbi- 
ranje ter porabo sredstev za kritje splošno družbenih potreb za leto 1971. 

Predlog, ki ga je poslal v obravnavo izvršni svet, ste prejeli. Prav tako ste 
prejeli tudi poročilo začasne komisije enotnega zbora delovnih skupnosti za 
proučitev vprašanja s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj finan- 
ciranja družbeno-političnih in samoupravnih skupnosti. Prav tako ste že prejeli 
osnutek sklepov upravnega odbora gospodarske zbornice SR Slovenije. Danes 
ste prejeli mnenja, stališča in predloge zasedanja delegatov občin, stališča skup- 
ščine izobraževalne skupnosti SR Slovenije in predsedstva republiškega odbora 
sindikata delavcev družbenih dejavnosti Slovenije ter mnenje republiške skup- 
nosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije. 

Pri predlogu ekonomske politike in izhodišč za zbiranje ter porabo sredstev 
za kritje splošno družbenih potreb za leto 1971, kakor ga je poslal izvršni svet, 
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ne gre za osnutek ali predlog zakona, resolucijo, priporočila oziroma sploh ne 
za akte, kakršne sicer sprejema skupščina. Izvršni svet nam je poslal omenjeni 
predlog kot gradivo, o katerem naj skupščinska telesa razpravljajo tako, da se 
izoblikujejo mnenja, stališča in predlogi. Na podlagi tako dopolnjene vsebine 
predloga se morajo sprejeti ustrezni predpisi. Zato k predlogu ekonomske po- 
litike in izhodišč za zbiranje ter porabo sredstev za kritje splošno družbenih 
potreb za leto 1971 ni amandmajev. Vabim pa vse prisotne, da povedo svoje 
mnenje in dajo tudi svoje predloge k tej točki dnevnega reda. 

O predlogu, ki ga je poslal izvršni svet, je razpravljala začasna komisija 
enotnega zbora, ki je za svojega predstavnika imenovala poslanca Janeza Vid- 
marja. O predlogu je razpravljala tudi skupina poslancev prosvetno-kulturnega 
zbora, nadalje skupina poslancev socialno-zdravstvenega zbora ter zbora go- 
spodarskega zbora in sicer odbora za finance in odbor za družbenoekonomske 
odnose. Ta mnenja so bila obravnavana na seji začasne komisije enotnega zbora 
in bi prosil, če želi predstavnik začasne komisije enotnega zbora še besedo. 
(Ne želi.) 

Izvršni svet je za svojega predstavnika imenoval tovariša Vinka Hifnerja. 
Prosil bi, če želi morda predstavnik izvršnega sveta še ustno dopolniti razpravo? 
(Ne želi.) Začenjam razpravo. K razpravi se je prijavil tovariš Štefan Nemec. 

Štefan Nemec: Tovarišice in tovariši! Ugotovitev, da je gradivo — 
predlog ekonomske politike in izhodišč za zbiranje ter sredstev za kritje splošno 
družbenih potreb za leto 1971 — sestavni del naporov republike, da prispeva k 
uspehu stabilizacijskega programa, je točna. Zaradi tega je potrebno, da ta 
dokument podpremo. Toda, le preveč je bilo ugotovitev, tako v odborih kot v 
komisiji za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov, da je 
dokument pomanjkljiv, in sicer zato, ker se preveč opira na to, da naj s pri- 
poročili, deklaracijami in resolucijami rešujemo vzroke nestabilnosti. Vemo pa, 
da po tej poti nismo prišli daleč in zato je nujno potrebno spremeniti ukrepe, 
ki bodo omejili obseg porabe na vseh področjih. Poleg tega se ta dokument na- 
naša, kot je že ugotovljeno, le na proračunsko porabo, kar je le manjši del 
porabe. Ker pa je praksa, da vsak išče vzroke in rešitve zunaj sebe, je nujno 
potrebno, da stabilizacijske programe izdelajo vsi družbeni dejavniki. Vpraša- 
nje je, kako se bodo obnašali vsi ostali družbeni skladi. 

Podpiram mnenje zbornice, da je uspeh stabilizacijskega programa v veliki 
meri odvisen od programiranega načela, da se bo udeležba gospodarstva v de- 
litvi družbenega proizvoda povečala za 6'%, kar pa še ne pomeni, da bo to za- 
gotovljeno, ker ni konkretne bilance vseh prihodnjih obremenitev. Sedanji 
drobni ukrepi se niso pokazali kot rešitev problema ter še ne pomenijo sistema. 
Strinjam se z mnenjem, ki je bilo postavljeno predvčerajšnjim na sestanku 
kluba poslancev Gorenjske, da je potrebno ukrepe predhodno preizkusiti in 
sicer tako, da so dobri ukrepi tisti, ki znižujejo ceno, ki stimulirajo izvoz in ki 
zvišujejo rentabilnost. Le preveč posamezne ukrepe preizkušamo v praksi, kot 
da ni računalnikov, kjer bi na posameznem modelu preizkusili, kako se bo od- 
razil posamezen ukrep. Kot primer navajam depozit za uvoz, ki se je pokazal 
v precejšnji meri kot ukrep proti gospodarstvu. Sploh je znano, da so razni 
depoziti in taki ukrepi zoper rentabilnost namesto, da bi se denar čimbolj obra- 
čal. V primerih modernizacije in prestrukturacije podjetij je potrebno denar 
vložiti, z njim pa razpolaga nekdo drug. 
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Naslednje vprašanje so osebni dohodki. Strinjam se s tistim stališčem, ki 
pravi, da z majhnimi osebnimi dohodki ne bo rezultatov. To je jasno. S tem 
bi samo še povečali odhod kvalificirane delovne sile v tujino, kar nam gotovo 
zmanjšuje možnost boljšega dela in rezultatov. Osebni dohodki naj bodo ra- 
zumni. Večajo naj se na podlagi večje rentabilnosti. Sedaj skoraj povsod kažejo 
pokazatelji, da osebni dohodki v negospodarstvu procentualno hitreje rastejo 
kot v gospodarstvu. Smatram, da bi moral biti zakon o družbenem usmerjanju 
delitve dohodka in osebnih dohodkov v republiki čim prej izdelan in sprejet 
s sprejemljivi regulativi. Ob sprejemanju zakonov so kvantifikacije skope, ali 
pa sploh niso podane. Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora 
je na primer pri obravnavanju zakonov na področju invalidsko-pokojninskega 
zavarovanja in drugih zakonov postavljal tako zahtevo, pa ni dobil odgovora. 
Pri vseh odločitvah bi morali dobiti točne kvantifikacije tako, da bi se na pod- 
lagi njih odločali, koliko zmoremo. Sedaj govorimo o večjih prispevnih stopnjah, 
za kar vem, da ni v skladu s stališči stabilizacije. Prav zaradi teh ugotovitev 
se zavzemam, da je potrebno predloženo gradivo dopolniti v smislu pripomb, 
ki so jih že dale komisije in odbori in ki jih bo verjetno nakazala tudi današnja 
razprava. Hvala lepa. 

Predsedujoči Tone Bole: Hvala. K besedi se je še prijavil tovariš Ja- 
nez Ster. Prosim, tovariš Ster. 

Janez Šter: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Prav 
gotovo smo prišli do stanja, ko se vsi v Jugoslaviji strinjamo, da je celotno 
naše gospodarstvo prišlo do takšne stopnje nestabilnosti, da je prišel čas za 
ukrepanje. Glede tega smo si edini. Toda kako stvari izpeljati? Najprej smo 
bili pred kratkim priča začasnim ali tudi hitrim ukrepom zveznega izvršnega 
sveta. No in sedaj je napočil čas, ko tako v republiških skupščinah kot v zvezni 
skupščini razpravljamo o dolgoročnejših ukrepih za stabilizacijo. Zato mi dovo- 
lite, da bi se tudi jaz držal tega vrstnega reda in da bi naj prej nekaj rekel o že 
sprejetih ukrepih zveznega izvršnega sveta za stabilizacijo. 

Vsi smo že slišali za znane tri ukrepe, to je zamrznitev cen, zmanjšanje 
potrošniških kreditov in pa polog za uvoz. Glede zamrznitve cen, kakor tudi 
zmanjšanja potrošniških kreditov je morda razumljivo, da so to lahko pravilni 
ukrepi, če jih hočemo izoblikovati v pametne dolgoročne ukrepe za stabilizacijo. 
Toda s tega mesta bi rad povedal, da se čudim, zakaj je bil sprejet ta 5010/» 
polog. Osebno bi mi bilo namreč razumljivo, če bi bil ta ukrep sprejet, kolikor 
bi bila sprejeta tudi zahteva ko takojšnji devalvaciji dinarja. Toda s tem, s 
čimer se tudi sam strinjam, ko ni bilo sprejeto stališče podpredsednika zveznega 
izvršnega sveta, tovariša Miljaniča in ko je bila sprejeta njegova ostavka, pa 
prav gotovo ni imelo več smisla, da se sprejme ukrep o 50 % pologu za uvoz. 
Vsaj, po mojem mnenju, glede na ekonomsko logiko, smatram, da ta ukrep ni 
mogel imeti ambicij, da bi dosegel karkoli drugega, kot da bi preprečil špeku- 
lacije pred pričakovano devalvacijo. In če smo se odločiti, da zaenkrat ne gremo 
v devalvacijo, potem smatram, da je bil ta ukrep odveč, in da, kolikor smo se 
odrekli osnovni zahtevi tistih krogov, ki jim je načeloval Miljanič, ki je bil 
odgovoren za pripravo teh ukrepov, potem prav gotovo tudi ta ukrep ne bi 
smeli sprejeti. Rezultat tega ukrepa je dejansko bil kratkotrajen. Dejansko, 
kolikor bi bila izvedena devalvacija, bi -preprečil takoj določene večje špekula- 
cije. Toda kaj je posledica tega? Posledica je, kar je razumljivo, da morajo pro- 
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izvajalne delovne organizacije in druge organizacije za svojo reprodukcijo iz- 
vršiti uvoz za vsako ceno, kolikor doma ni reprodukcijskega materiala. Posledica 
tega je še povečana nelikvidnost. Prav sam sem priča zadnjim dogodkom, ko 
se je ta ukrep sprevrgel v svoj absurd, ne da bi preprečeval uvoz. Prišli smo 
v položaj, da izvozne organizacije zaradi povečane nelikvidnosti, ki je posledica 
tega ukrepa, ne povečujejo več izvoza na konvertibilno področje. To pomeni, 
da smo dosegli absurdno stanje. Namesto zmanjšanja uvoza je prišlo do težav 
pri izvozu. Prosim tovariši, kar po pravici povejmo, da nihče ne izvaža na kon- 
vertibilno področje iz nagibov po ustvarjanju dobičkov. Tam namreč velikih 
dobičkov ni. Ne glede na to, da smo tudi v posameznih panogah produktivni 
in celo produktivnejši od teh panog na Zahodu, pa gre pri tem, tovariši, za stro- 
ške prevoza, carinska bremena itd. Tako pri tem izvozu ni kakšnega dobička. 

Govoril bi še o izvozu. Doslej je bilo pri izvozu vsaj to pozitivno, da je bil 
v roku 20 dni plačan. Sedaj pa niti to več ni. Tovariši, smatram, da s takimi 
ukrepi ne bomo daleč prišli. Žal moram reči, da v zvezi s tem nismo zadeli v 
črno. Toliko sem govoril o sedanjih kratkoročnih ukrepih. 

Sedaj pa je dejansko že čas, da se pripravijo dolgoročnejši ukrepi za sta- 
bilnost našega gospodarstva. Smatram, da je naša razprava namenjena temu 
in bi vsaj deloma lahko pripomogla k razčiščevanju pojmov. Toda osebno sem 
v določenem smislu razočaran glede tega gradiva. Vsi namreč pričakujemo, 
tako poslanci republiške skupščine kot tudi poslanci zvezne skupščine in sploh 
občani, da bo sedaj kdo, bodisi v federaciji bodisi v republiki prišel na dan s 
tem, da si jasno predočimo vzroke, ki so nas pripeljali v tako stanje. Brez od- 
krivanja pravih vzrokov takega stanja, po mojem mnenju tudi ni mogoče od- 
kriti in predvideti pravih ukrepov oziroma instrumentov, za odpravo takega 
stanja. Kolikor pa bomo spet improvizirali, potem mislim, da se bo zgodovina 
ponovila in bomo imeli še eno renesanso reforme, ali pa še več. 

Za kaj gre? Zdi se mi, da se edino jasno in konkretno zadnje čase govori 
in mislim, da se o tem preveč govori, o tako imenovani razbremenitvi gospo- 
darstva. Prav gotovo je to eden izmed bistvenih vzrokov naše nestabilnosti, 
da je gospodarstvo preobremenjeno. Toda, če odkrito povem, mislim, da bi naj- 
prej morali proučiti vzroke, zakaj je gospodarstvo preobremenjeno, ne pa ob- 
ljubljati kar nekih 6 V o, pa čeprav te obljube prihajajo od samega predsed- 
nika zveznega izvršnega sveta. Kljub temu, verjemite mi, v te obljube ne ver- 
jamem. Na tem zboru svečano in odprto povem, da ne verjamem v teh 6%. 
Končno se bo morda še kje računsko oziroma fiktivno dokazalo, da bi se teh 
6 '°/oi zbrskalo. Samo če se bo to spremenilo v obvezne kredite gospodarstva, ne 
glede na to, ali se ti krediti potem združujejo na ravni federacije ali pa repu- 
blike, to zame ni razbremenitev. 

Skratka, smatram, da je dejansko eden izmed vzrokov nestabilnost pre- 
velika obremenitev gospodarstva, toda da se samo o tem govori oziroma skoraj 
izključno o tem, je pa vendarle malo preveč. Zakaj menim, da je naše gospo- 
darstvo preobremenjeno? Povedal bi zelo preprosto, po kmečko. Tovariši, imamo 
gospodarstvo z najkrajšim delavnikom na svetu. Delamo namreč 39 ur na teden. 
Povsod na svetu se malice in odmori ne štejejo v delovni čas, pri nas pa se. 
Skratka, delali naj bi 39 ur na teden, manj kot kjerkoli na svetu, hkrati pa naj 
bi imeli najbolj razvite družbene službe. Še se spomnim, tovariši, če mi ne za- 
merite, tiste razprave o zdravstvenem varstvu, kaj vse so hoteli, da naj bi bilo 
v našem socializmu zastonj. Pa tudi razprave o naši armadi, ki je tudi med 
najmočnejšimi v Evropi. Ne rečem, da ni potrebna. Vse prav in lepo, toda 
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če rečemo, da je to potrebno, potem ne govorimo, da bo gospodarstvo razbre- 
menjeno. Smatram, da so vzroki preobremenjenosti najkrajši delavnik oziroma 
prekratek delavnik glede na našo produktivnost na, eni strani in prerazvite druž- 
bene službe z armado vred na drugi strani. Kolikor se nismo, po mojem mnenju, 
pripravljeni dogovoriti, da bomo delali več in kolikor se nismo pripravljeni kon- 
kretno dogovoriti, katerim pravicam in kakšnemu družbenemu standardu se 
bomo odpovedali, potem smatram, da je neumno obljubljati zmanjšanje obreme- 
nitve, ker nihče izven gospodarstva ne bo zastonj delal, tovariši. Ne moremo 
zahtevati niti od prosvete niti od zdravstvenih delavcev niti od oficirjev, da 
bodo potem oni živeli z nižjim standardom kot živimo v gospodarstvu. O tem se 
moramo, po mojem mnenju, meniti. 

Naslednja stvar je vprašanje delitve dohodka. To je, po mojem mnenju, tudi 
eden izmed bistvenih vzrokov naše nestabilnosti. To velja tako za gospodarstvo 
kot za negospodarstvo. Tu smo pod kožo vsi rdeči. Osebno menim, da osebni 
dohodki zaposlenih pri nas v Jugoslaviji niso niti v razmerju z vloženim delom, 
največkrat pa tudi ne v razmerju z doseženimi poslovnimi uspehi. Zato smatram, 
čeprav se vsi poslanci s tem ne strinjajo, da dejansko ni samo potrebno, ampak 
nujno določeno družbeno usmerjanje delitve dohodka. Toda, tovariši, samo ne 
zopet tako družbeno usmerjanje, ki bo pomenilo novo obremenitev gospodarstva 
oziroma novo zbiranje davkov, ne glede na kakšni ravni je to, občinski ali repu- 
bliški. V zadnjem času se namreč v gospodarstvu zelo pogosto sliši in to bi bilo 
prav, da se jasno pove tovarišem, ki so prav na krmilu republike in sicer ne 
samo, da gre v gospodarstvu za boj zoper etatizem, ampak, da je to dejansko 
boj zoper etatizem. Pri tem pa ne smemo prav nič ločiti republiškega od zvez- 
nega etatizma. Zadnje čase se namreč dogaja to, da se zelo energično borimo 
zoper etatizem na zvezni ravni, medtem ko se že v republiki porajajo zelo po- 
dobni apetiti glede etatizma. 

Zaradi tega povem, da smo v gospodarstvu za boj zoper etatizem, toda zoper 
etatizem na vsaki ravni. Za gospodarstvo je namreč postranskega pomena, če 
gre za odtujitev sredstev iz gospodarstva ali se ta sredstva zbirajo na ravni 
republike ali federacije, pa se potem delijo zopet nazaj na etatističen način. V 
vsakem primeru pomeni zbiranje denarja in razpolaganje z njim politično moč, 
za tem pa tiči še marsikaj. 

Na kratko bi povedal, da sem za usmerjanje delitve dohodka, ker smatram, 
da je to eden izmed pogojev za stabilizacijo. Toda, to usmerjanje delitve do- 
hodka ne sme pomeniti novega obdavčevanja oziroma novega zbiranja davkov 
in novih povečanih dajatev za gospodarstvo. 

Tretji vzrok, vsaj jaz ga jemljem za bistvenega, pa je prav gotovo fenome- 
nalna jugoslovanska iznajdba nelikvidnosti. Tovariši, to je dejansko specifičen 
jugoslovanski pojav. Tega ne poznajo niti na Zahodu niti na Vzhodu. Zdi se mi, 
da bo zaman, če se bomo karkoli dogovorili, če bomo še naprej živeli tako, da 
nihče ne bo nikamor ničesar plačal tako kot je nek poslanec zanjič rekel na 
sestanku pri tovarišu Popitu, da smo taka družba, v kateri nihče nikomur 
ničesar ne plača, pa kljub temu vsi živimo in to še celo dobro. To je anarhija, 
tovariši! To ni ekonomski red. Ce se to lahko počne, potem to pomeni, da se 
izven zakonov oziroma izven predpisov ustvarja v gospodarstvu popolnoma 
novo ravnotežje in to na tako divji način, da je jasno, da tu ne moremo ničesar 
doseči s kakršnimkoli ukrepom. 

Res je, da je to težak problem in da mu tudi sam ne vem rešitve in odgo- 
vora. Kolikor hočemo nelikvidnost odpraviti, potem bomo pač morali priti do 
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tega, kot pridejo drugod, da se tisti, ki je nelikviden, tudi pravno odpravi. Torej, 
ne fizično, ampak pravno. Če pride do nelikvidnosti, to pomeni, da si opravil. 
Pri nas pa se to, da je nekdo nelikviden, sploh ne jemlje za tragično, ker se 
vsakogar rešuje. Nismo namreč politično sposobni, da bi določeno delovno skup- 
nost, ki šteje več kot nekaj sto ljudi, poslali v likvidacijo. Glede likvidacije 
kakšnega obrtnega podjetja, ki ima 20 zaposlenih, se ne razburjamo, ko pa bi šlo 
za likvidacijo kakšnega podjetja z nekaj sto zaposlenih, pa se že ne upamo. Kla- 
sičen primer, kako mi hitro kapituliramo, je na primer tisti zagrebški primer, 
ki ga vsi poznate, ko smo letos spomladi uvedli tiste znane restriktivne ukrepe, 
da ne bo dobil kreditov za osebne dohodke, kdor ni likviden. Najvišji vrhovi 
hrvaškega republiškega življenja, ki so v federaciji zelo glasni in imajo precej 
povedati o samoupravljanju in o reformi, so jasno povedali, da bi v primeru, 
da nekaj tovarn v Zagrebu ne bi ustvarilo osebnih dohodkov, delavci vendarle 
morali dobiti plače, ker delavci niso krivi, če se slabo gospodari. To govorijo 
tako, kot da v Jugoslaviji nimamo samoupravljanja. 

Skratka, smatram, da je nelikvidnost politično vprašanje, in če politično 
nismo sposobni prisiliti naših delovnih organizacij, da bodo živele od tega, kar 
imajo, oziroma kar ustvarijo in kar jim kdo legalno posodi, potem se seveda 
nelikvidnosti ne bomo rešili. Če pa tega vprašanja ne bomo rešili, pa mislim, 
da noben ukrep v Jugoslaviji ne bo rodil uspeha. 

Nadaljnji vzrok, ki tudi precej botruje nelikvidnosti in raznim drugim 
težavam, je dejstvo, pri čemer mislim, da imajo Hrvati precej prav, da je distri- 
bucija kapitala v Jugoslaviji dejansko nemogoča. Ker razpolagajo prejšnje 
državne banke in reeksporterji s tako ogromnim kapitalom in s tako ogromno 
ekonomsko močjo, vse ostalo gospodarstvo pa s tako majhno, smatram, tovariši, 
da v primeru, če tega problema ne bomo začeli reševati, bo v prihodnje prihajalo 
še do večjih napetosti, ki se bodo lahko razreševale le ob hudih konfliktih. 

Zadnje, kar mislim, poudariti in kar je prav tako hud problem, ki pa ne 
izvira samo iz obstoječe delitve dohodka, tovariši, pa je dejstvo — ne morem 
priseči, vendar sem to slišal iz precej avtoritativnih ust — da je v Sloveniji že 
okoli ena četrtina družin, ki imajo mesečno prejemke nad pol milijona starih 
dinarjev. To je pohvalno in ne mislim tega sedaj kritizirati, le vprašujem se, 
kam gre ta denar? Dajmo roko na srce, ti prejemki se v glavnem uporabljajo 
za nakup luksuznega blaga. Glede tega je pa tako! Zunaj, na primer na Vzhodu 
takega blaga ni, na Zahodu gredo odvečna sredstva nazaj v gospodarstvo, ne 
pa za luksuz. Pri nas pa gre vse v potrošnjo. To smatram za problem, ki pa je 
seveda ideološke narave. Samo mislim, da se bomo morali spoprijeti tudi z njim, 
in jasno povedati, kaj smo pripravljam narediti. Dejansko je sedaj pri tem glo- 
boko ideološko vprašanje, ali smo pripravljeni pustiti zasebno vlaganje oziroma 
ali smo pripravljeni reči, da se ne živi samo od dela, ampak tudi od minulega 
dela. To je, po mojem mnenju, globoko ideološko vprašanje, vendar, če tega 
ne razrešimo, potem bo ves porast standarda namenjen samo luksuzu, kot je to 
že danes. Da gre tu za popoln absurd, bom navedel naslednji primer. Včeraj 
sem bral v Delu, da je sedaj, ko smo sredi največjih prizadevanj po stabilizaciji, 
ena od komisij zveznega sveta sindikatov Jugoslavije sprejela v zvezi s stano- 
vanjsko politiko stališče, da naj stanarine, za katere vemo, da jih sedaj subven- 
cioniramo, v prihodnje ne subvencioniramo tako, da naj bi stanarina obsegala 
samo še stroške vzdrževanja oziroma popravil in nič več. 

Kaj hočem s tem povedati? Hočem povedati, da pa smo na stanovanjskem 
področju vse kaj drugega kot socialisti. Ta stvar je sedaj predmet razprave in 
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bomo lahko o tem še kaj rekli. Dejstvo je, da danes subvencioniramo stanarine, 
pod firmo, da naš proletariat ne zmore povečanja življenjskih stroškov. Tovariši, 
bodimo si glede tega na čistem! Kdo je dobil od družbe stanovanje? Ali ga je 
tisti zadnji delavec, ali kdo drugi? Na splošno so najprej dobili družbena stano- 
vanja zastonj ljudje na položaju z visokimi osebnimi dohodki. Predvsem tista 
ena četrtina nad pol milijona starih dinarjev osebnih dohodkov v republiki, 
katerih večina ima družbena stanovanja zastonj. Tej četrtini subvencioniramo 
stanarino in v prihodnje naj bi jo celo znižali. Za delavca, ki se danes poroči, 
oziroma za dva zakonca, ki sta na primer kvalificirana, pa pravimo, naj za 
stanovanje varčujejo. Tovariši, kakšna je vendar ta logika. To naj pomeni, da 
naj tisti povečani osebni dohodki gredo za luksuz, namesto da bi jih vsaj delno 
po pameti usmerili, da bi tisti s povečanimi osebnimi dohodki morali vlagati 
vsaj v stanovanja. Pa temu ni tako. Tem družba da stanovanje in subvencionira 
stanarine, reveže pa napoti na ekonomsko logiko v stanarinah in stanovanjski 
politiki, česar niti na Zahodu ne poznajo. Hvala lepa. 

Predsedujoči Tone Bole: K besedi se je prijavil tovariš Boris Filli. 
Prosim, tovariš Filli. 

Boris Filli: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Po tako slikoviti razpravi, kot jo je imel kolega pred menoj, bom krajši. 
V predlogu, ki nam je predložen o stabilizaciji in o prihodnji politiki, je tudi 
povsem kratek odstavek, ki govori o sredstvih, ki jih je letošnji republiški 
proračun zbral in s katerimi je presegal dejansko tisto, kar naj bi bil zbral. Ta 
sredstva naj bi se vrnila gospodarstvu oziroma v sklade posameznih delovnih 
organizacij na področju gospodarstva. Če bi sprejeli tako verzijo, potem bi se 
seveda ta sredstva verjetno vlagala v vse splošne sklade delovne organizacije 
na tem področju. Verjetno bi nastopil v določenem delu teh sredstev dvig oseb- 
nih dohodkov. To pomeni, če tako rezoniramo, bi to ravno ne bil dejanski ukrep 
stabilizacijske politike. Lahko bi imeli v gospodarstvu sistem, ki ga v svetu 
poznajo, da ima delovna organizacija obdavčen svoj lastni dobiček. Ker pri nas 
tega sistema ne poznamo, bi bila morda ravno sedaj priložnost, če bi ob teh 
ukrepih za stabilizacijo razmislili, ali ne bi morda uvedli tega sistema tudi v 
naših gospodarskih organizacijah. 

V zvezi s tem bi povedal prav na kratko. Mislim, da ima republika nekaj 
»slovenskih« dolgov. Pri tem seveda mislim na področje zdravstva oziroma v 
tem okviru na področje bolnišnic, preprosto zato, ker v taki instituciji tudi 
sam delam. Mislim, da bi bila tokrat priložnost, da bi rešili nekaj teh slovenskih 
problemov. Verjetno poznate vprašanje mariborskega zdravstvenega centra, ki 
prav tako ni dokončan, ki pa ga že rešujemo v okviru republike, vprašanje 
zdravstvenega centra Nove Gorice, ki prav tako ni dokončan, in vprašanje 
zdravstvenega centra Koper, ki je verjetno šele začetni problem. Tudi drugi 
imajo podobne probleme. 

Mislim, da bi lahko tokrat s takim posegom v precejšnji meri rešili prav ta 
vprašanja, ki se pojavljajo med regionalnimi bolnišnicami, in da bi lahko do- 
končali nekatere projekte, ki so v izdelavi oziroma, ki so v fazi obdelave bodisi 
v začetni fazi bodisi nekateri v fazi dokončanja. Gospodarstvo na določenih 
območjih je dalo že veliko oziroma daje določene odstotke od osebnih dohodkov 
in podobno, prav za dokončanje teh posameznih objektov, kljub temu, da to niso 
samo občinski problemi, temveč so to tudi problemi, ki spadajo na republiško 
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raven. Ce bi hotel biti slikovit, kot je bil govornik pred menoj, bi lahko rekel: 
»Bojte se tisti, ki prihajate na Koprsko, bojte se in upajte, da se ne boste 
zaleteli z avtomobilom, ker, če se tam zaletite, pridete v našo bolnišnico. Ce pa 
pridete k nam oziroma na naš kirurški oddelek, potem ste nastradali.« 

Predsedujoči Tone Bole: K razpravi se je prijavil tovariš Adolf Pra- 
protnik. 

Adolf Praprotnik: Zuli me tisti del predloga in bilance, ki govori 
o sredstvih, ki naj bi. bila letos namenjena šolstvu. Obstojajo resne analize, ki 
prepričljivo dokazujejo nezadovoljivo izobrazbeno strukturo zaposlenih. Tudi 
trditev, iz katere lahko razberemo, da je izboljšanje izobrazbene strukture eden 
izmed pogojev za trdnejšo gospodarsko in družbeno rast, ni malo. Da je temu res 
tako, sem prepričan, je odveč sleherno dokazovanje. Zato pa menim, da v času 
stabilizacijskih prizadevanj ni smotrno in umestno krniti možnosti za normalno 
delo na področju vzgoje in izobraževanja. Nasprotno, v položaju, ko stremimo po 
varčevanju, je treba izboljševati pogoje za delo in tudi ustrezno materialno 
ovrednotiti zavest, da so naložbe v izobraževanje najučinkovitejše naložbe. Žal, 
brez denarja pa tudi na tem področju družbenega dela ne gre tako, kot bi si 
želeli. Ob tem imam v mislih prenizka denarna sredstva, ki bi se po predlogu 
namenila izobraževanju. Prikazi republiške izobraževalne skupnosti, ki so bili 
obravnavni na včerajšnji seji skupno z Zvezo sindikatov, so prav zaskrbljujoči, 
za primer, če ne bo na voljo več sredstev. Še bolj nas mora prizadeti podana 
ugotovitev v stališčih, ki smo jih pravkar prejeli, da predvidena sredstva 
ne bi zadoščala niti za kvalitetno opravljanje dela v sedanjem obsegu. Ver- 
jamem v točnost izračunov republiške izobraževalne skupnosti. Zato seveda ne 
morem soglašati z zneskom, ki ga navaja dokument in o katerem pravkar 
razpravljamo. 

Sodim, da ni mogoče imeti poguma za omejitev obsega izobraževalnega 
dela, za zmanjšanje vpisa v srednje in druge šole, za zastoj v opremljanju šol 
itd. ter končno za 24 do 26l%. nadaljnje zaostajanje osebnih dohodkov prosvetnih 
delavcev, kar pa je nujno, če bi šolstvo dobilo le znesek, ki je predviden v 
bilanci. Nevzdržen je predlog, po katerem bi bila zagotovljena prosvetnim de- 
lavcem v letu 1971 raven osebnih dohodkov, ki bi revalorizirala le povečanje 
življenjskih stroškov v tekočem letu. Uresničevanje takega predloga bi povzro- 
čilo nadaljnje krivično zaostajanje osebnih dohodkov delavcev v šolstvu in 
pomenilo odstopanje od sprejetih načel in določb zakona o izobraževalnih 
skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja. 

2e tako po zakonu zaostajajo osebni dohodki v šolstvu za eno leto v raz- 
merju do osebnih dohodkov v drugih dejavnostih. Po predlogu pa naj bi zaostali 
še za razliko med porastom osebnih dohodkov v gospodarstvu in porastom 
življenjskih stroškov. To pa znaša, kot lahko razberemo iz stališč, nadaljnjih 
7—9 odstotkov. Težko je doumeti, da je taka krivična rešitev sploh bila pred- 
lagana in da kršimo določbe zakona, ki smo ga sprejeli. Prepričan sem tudi, 
da si ne smemo dovoliti takega razkošja, da bi omajali zaupanje prosvetnih 
delavcev v stališča in določbe zakona o izobraževalnih skupnostih in o finan- 
ciranju vzgoje in izobraževanja, ki so bile sprejete pred leti. 

Glede zagotovitve osebnih dohodkov je zame sprejemljiv le variantni pred- 
log, ki predvideva sredstva, odmerjena po določbah zakona o izobraževalnih 
skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja, pa čeprav trenutno še 
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nima kritja v predloženi bilanci. Sicer pa, da ne bi ponavljal ugotovitev, ki 
so navedene že v stališčih, ki sta jih sprejela skupščina republiške izobraže- 
valne skupnosti in pa predsedstvo Zveze sindikatov, poudarjam, da podpiram 
ta stališča. 

Predsedujoči Tone Bole: K razpravi se je prijavil tudi tovariš Dušan 
Sinigoj. Prosim, tovariš Šinigoj. 

Dušan Šinigoj: Tovarišce in tovariši poslanci! Podpiram izvršni svet, 
v prizadevanjih za stabilizacijo gospodarstva in uskladitev potrošnje, in to vseh 
vrst potrošnje: investicijske, osebne, splošne itd., z možnostmi, ki jih imamo. 
Vendar lahko v dokumentu, ki nam je bil predložen, vidimo in razberemo, da 
niso vsa področja obravnavana enako odločno. Vem, da so nekatera področja 
družbenega dela bolj v pristojnosti republike oziroma republiškega izvršnega 
sveta, nekatera pa bolj v pristojnosti zveznega izvršnega sveta oziroma zveznih 
forumov in da še niso prenesene na republiko. Vendar moram hkrati poudariti, 
da smo se v zadnjih letih prav v tej skupščini borili in zavzemali tako tudi s 
sprejemanjem stališč in resolucij o stabilizaciji gospodarstva, ter ukrepali pred- 
vsem na tistih področjih, ki so bila v naši pristojnosti. Ne bom poudaril, da 
smo že dvakrat v dveh letih sprejemali resolucije, s katerimi smo omejevali 
potrošnjo na področju vzgoje in izobraževanja, na področju proračuna, na pod- 
ročju zdravstva in imobilizirali sredstva presežkov, ki so dotekali v proračun 
nad predvidevanji. 

Nismo pa s temi ukrepi praktično kaj veliko pripomogli k stabilizaciji. To 
pa tudi zaradi tega, ker nismo enako močno in enako odločno nastopali tudi 
zoper vire inflacije znotraj samega gospodarstva. Zato podpiram republiški 
izvršni svet glede tistega stališča, ki opredeljuje, da je nujno potrebno sprejeti 
družbeni dogovor o usmerjanju delitve dohodka in osebnih dohodkov oziroma 
delitve nasploh. Zato predlagam, da naj v končnem dokumentu pride ta formu- 
lacija odločneje do izraza. 

Le na ta način bomo uspeli v prihodnjih letih in tudi v prihodnjem letu, 
če bomo to hitro storili, tako da bomo bolj uskladili osebne dohodke na vseh 
področjih družbenega dela. 

Z nekaj besedami bi obravnaval vprašanje sredstev za izobraževanje. Pod- 
piram stališča, ki nam jih je danes na klop predložila republiška izobraževalna 
skupnost. Izobraževalni skupnosti kot samoupravni skupnosti popolnoma ver- 
jamem, da so vsi njeni izračuni in njena stališča točna in da jih moramo 
spoštovati. 

Mislim pa, da bi morali določeno področje šolstva še posebej obravnavati in 
sicer področje srednjega šolstva. Z zakonom o spremembi zakona o izobraže- 
valnih skupnosti in o financiranju vzgoje in izobraževanja smo potem, ko smo 
prenesli pristojnosti srednjega šolstva na raven republiške izobraževalne skup- 
nosti, prišli samo do pol poti. In sicer smo razrešili problem, kolikor smo ga pač 
razrešili, le financiranja osnovne dejavnosti. Nismo pa razrešili problema finan- 
ciranja razširjene dejavnosti. Zaradi tega je prišlo do položaja, da razvijamo 
osnovno šolstvo ter visoko šolstvo, v sredini pa je nastal deficit, zlasti še v 
prizadevanjih za manjši osip. Ta prizadevanja so že rodila določene sadove 
in sem prepričan, da jih bodo v prihodnje še rodila. Obstajala bo vedno manjša 
možnost vključitve otrok, ki končajo uspešno osnovno šolo v srednje šole in s 
tem seveda tudi vedno manjša možnost vključitve v višje in visoko šolstvo. 
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Skratka, ne bomo mogli zagotoviti tolikšnega števila kadrov gospodarstvu in 
vsem ostalim službam, kot jih predvidevamo tudi v že sprejetem konceptu 
razvoja Slovenije v prihodnjih 15 letih. Zato predlagam, da izvršni svet pred- 
loži Skupščini SR Slovenije že v prihodnjem letu tudi spremembo financiranja 
razširjene dejavnosti tako, da to ni v pristojnosti občine in dogovarjanju med 
občinami, ampak, da se to uresniči bodisi prek posebnih izobraževalnih skup- 
nosti tako, da se naveže dejavnost srednjega šolstva na gospodarstvo samo, 
bodisi pa da tudi temu področju zagotovimo primerna sredstva za razširjeno 
dejavnost v proračunu republiške izobraževalne skupnosti. 

Na koncu podpiram predlog izvršnega sveta, in sicer variantni, v zvezi z 
novo ustanovljenimi kulturnimi skupnostmi s tem, da 0,5 % odstopljenega 
republiškega prometnega davka usmerjamo na področje kulture. Hvala lepa. 

Predsedujoči Tone Bole: K razpravi se je tudi prijavil tovariš Jože 
Globačnik. Prosim, tovariš Globačnik. 

Jože Globačnik: Tovarišice in tovariš poslanci! Z izhodišči in oce- 
hami, ki so temelj za opredelitev ekonomske politike v letu 1971 in jih je 
predložil izvršni svet Skupščine SR Slovenije, se Zveza sindikatov strinja. Res 
je, da smo v uresničevanju politike in ciljev, ki smo jih sprejeli ob reformi, 
dosegli tudi pomembne uspehe. Ti se kažejo v drugačni proizvodnji in poslovni 
usmeritvi gospodarstva in zlasti v premagovanju miselnosti, da je možno eko- 
nomska vprašanja reševati na neekonomski način. Toda dejstvo, da smo reformo 
začeli z nedotakljivimi obveznostmi in pravicami federacije in dejstvo, da so se 
pojavile v družbeno-gospodarskih gibanjih tudi mnoge težave, na primer stag- 
nacija proizvodnje in zaposlovanja, je vplivalo na različne ocene takratnega 
stanja. Takšna različnost ocene je samo olajšala pritiske na umestnost in zlasti 
neodmerjeno oživljanje gospodarskih gibanj. Le-ta so v zadnjih dveh letih 
pripeljala do visoke stopnje inflacije. Takšna gibanja so seveda bistveno raz- 
vrednotila kvalitetne spremembe, ki so bile že prisotne v družbi in še zlasti 
v gospodarstvu v prvih letih reforme. V sindikatih nas ob teh gibanjih še 
posebno skrbi naraščanje cen pri proizvajalcih in v maloprodaji in še posebno 
cen osnovnim živilom, ki so ob rasti proizvajalnih stroškov negativno vplivale 
na izvozno usmeritev gospodarstva. Stvarna ekonomska merila za investicije 
so zamegljena. Vsa potrošnja, tudi proračunska, ki je z davčno politiko še 
spodbujana, raste, veča pa se tudi negativna razlika v tekoči plačilni bilanci. 

Pri vseh teh gibanjih zaposleni z istimi osebnimi dohodki ne dohajajo rasti 
življenjskih stroškov. Takšna gospodarska gibanja so rezultat delovanja več 
dejavnikov. Ne moremo jih pripisati avtonomnim gospodarskim tokovom, saj 
so posledica predvsem zavestnih odločitev, ki so bile sprejete v preteklosti, so 
pa nekatere bile v nasprotju z razglašenimi načeli reforme. 

Ker je tako, je na podlagi enotne ocene dosedanjih gibanj na nas, da prav 
tako z zavestnimi odločitvami vplivamo na razreševanje problemov, ki so se 
nakopičili v dosedanjih inflacijskih gibanjih. 

Ko danes razpravljamo o predlogu ekonomske politike in izhodišč za zbi- 
ranje ter porabo sredstev za kritje splošno družbenih potreb za leto 1971, si ne 
moremo kaj, da ne bi poudarili, da to počnemo v razmerah, ko politično- 
ekonomske funkcije federacije ostajajo še vedno nespremenjene. To praktično 
pomeni, da smo kot samostojni dejavniki v opredeljevanju stabilizacijskega pro- 
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grama in politike že vnaprej močno utesnjeni v okvire starih odnosov, ne le v 
republiki, marveč tudi v občinah in delovnih organizacijah. 

Toda s spremembo funkcij federacije, republik in drugih samoupravnih 
subjektov bodo dane realne osnove za sprostitev pobude in za razrešitev odgo- 
vornosti za bolj uspešna in stabilna ekonomska gibanja. Neodvisno od tega pa 
smo seveda skupaj z drugimi družbenimi dejavniki dolžni storiti vse, da v 
sedanjih razmerah zaustavimo negativna stremljenja in obseg inflacije ter dose- 
žemo vsaj začetek njenega zmanjševanja. V tem tudi vidimo temeljni cilj pro- 
grama stabilizacije, ki mu je nujno podrediti tekočo ekonomsko politiko in 
obnašanje vseh dejavnikov družbene reprodukcije. 

Na podlagi dosedanjih razprav v organih in organizacijah Zveze sindikatov 
Slovenije smo v nekaterih konkretnih vprašanjih ekonomske politike za leto 
1971 izoblikovali tale stališča: 

Glede na položaj zaposlenih, ob tem, da tudi v prihodnjem letu ne bo 
mogoče doseči kaj več, kot zaustavljanje negativnih gospodarskih gibanj, se 
zavzemamo za vse tiste družbene ukrepe, ki bodo blažili socialni položaj zapo- 
slenih z istimi osebnimi dohodki oziroma njihovih družin. 

V tem smislu podpiramo predlog za ublažitev cenzusa, ki določa pravico do 
otroškega dodatka, njegovo valorizacijo, progresivno povečevanje dodatka pri 
večjem številu otrok, valorizacijo višine nadomestila ob nezaposlenosti, valori- 
zacijo štipendij in ukrepe za odmrzovanje cen osnovnim življenjskim potreb- 
ščinam. 

V celoti delimo mnenje predlagatelja tega dokumenta, da so na področju 
pokojninsko-invalidskega zavarovanja potrebni ukrepi za valorizacijo pokojnin 
in za uskladitev s porastom življenjskih stroškov ob upoštevanju degresije ter 
za uskladitev pokojninsko-invalidskih prejemkov zaradi zaostajanja s tekoče 
priznanimi pokojninami oziroma gibanji osebnih dohodkov za upokojene v 
preteklih letih. V predloženem dokumentu je predvidena znižana prispevna 
stopnja za sklad pokojninsko-invalidskega zavarovanja za 0,2!°/o. Res je, da 
bo tudi tako znižanje stopnje omogočilo tekoče kritje izdatkov sklada ob uporabi 
sedanjih rezerv, dolžni pa smo opozoriti, da je takšno znižanje stopnje lahko le 
kratkočasno in, da bo že ob prehodu iz leta 1971 v leto 1972 pri sedanjih pra- 
vicah nujno potrebno prispevno stopnjo precej povečati. 

Sodimo, da je treba v proračunski politiki republike, občin, samoupravnih 
skupnosti in skladov uveljaviti ukrepe, ki naj zagotovijo, da bo globalna rast 
njihovih dohodkov in izdatkov pod nominalno rastjo družbenega proizvoda. 
Takšna opredelitev je vsebovana in že tudi obvezna za vse družbeno-politične 
skupnosti in samoupravne sklade z odločitvijo zvezne skupščine, ki imobilizira 
dohodek nad 10,8 '»/o v primerjavi s sredstvi v letu 1970. To vnaša bistvene spre- 
membe v dosedanjem bilanciranju in pokrivanju posameznih potreb, ki jih 
vsebuje predloženi dokument. Ne glede na to, da izražamo pomisleke do takšnih 
ukrepov, ki učinkujejo linearno, pa sodimo, da se jih je treba v sedanjih raz- 
merah držati. Sprejmemo lahko začasno rešitev, čeprav smo prepričani, da bodo 
morale napovedane sistemske spremembe omogočiti avtonomno odločanje in s 
tem tudi diferencirano politiko o teh vprašanjih. 

Ne glede na to, kaj želimo, da bi bilo jutri, menimo, da je treba ponovno 
pregledati vse bilančne postavke, in jih uskladiti s sprejetimi sklepi zvezne 
skupščine. Sindikati se strinjamo s stališči predloženega dokumenta, da je 
nujno potrebno uskladiti osebne dohodke s porastom življenjskih stroškov na 
vseh področjih družbenih dejavnosti. 
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Zato ne razumemo, zakaj se politika valoriziranja osebnih dohodkov v 
dokumentu obravnava dvoumno? Predvideno je namreč, da je potrebno v 
družbenih dejavnostih stremeti k usklajevanju osebnih dohodkov s povečanjem 
življenjskih stroškov v letu 1970. Za področje izobraževanja pa je predvideno 
najmanj povečanje osebnih dohodkov za povečanje življenjskih stroškov. Mi- 
slimo, da je za celotno družbeno dejavnost nedvoumno treba povedati, da se 
valorizirajo osebni dohodki, vsaj v višini porasta življenjskih stroškov. 

Ob tem, ko se zavzemamo za dosledno valorizacijo osebnih dohodkov, me- 
nimo, da bo nujno treba preveriti in omejiti nekatere druge izdatke, zlasti pa 
investicijske izdatke. Prav zato ne vidimo stvarne haožnosti, da bi investicije 
na nekaterih področjih za prihodnje leto ostale na ravni leta 1970, kot je to 
razbrati iz predloženega dokumenta. Zavedamo se, da je splošni zakon o zdrav- 
stvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva prebivalstva 
s predpisanimi obveznimi oblikami zdravstvenega varstva naložil dodatna bre- 
mena samoupravnim skupnostim zdravstvenega zavarovanja in s tem gospo- 
darstvu. To pa pomeni večje pravice zavarovancev, za katere je potrebno iskati 
ustrezno finančno kritje. Glede na že izrečeno sodbo o funkciji participacije, 
k stroškom zdravstvenega zavarovanja sodimo, da ni realno računati, da bi s 
povečano participacijo zavarovancev pokrivali izpad in primanjkljaj sredstev 
za zdravstveno zavarovanje. 

Zavzemamo se za to, da bi smoter participacije ostal nespremenjen. V 
sedanjih razmerah je realno in nujno doseči spremembe zveznega predpisa 
tako, da bo omogočeno obdržati enako število plačnikov in obseg participacije, 
kot je to veljalo v preteklem oziroma v letošnjem letu. 

Pri sedanjem obsegu pravic iz zdravstvenega varstva pa je potrebno ugo- 
toviti, da v bistvu vendar gre za dodatno obremenitev gospodarstva, kar iz 
dokumenta ni jasno razvidno. 

O potrebi in rešitvah za družbeno usmerjanje delitve dohodka smo se v 
slovenskih sindikatih že večkrat izrekli. Zato izhodišč o tem tokrat ne bi 
ponavljal. Prepričani smo, da je to vprašanje mogoče smotrn'o in učinkovito 
rešiti v republiki, brez kakršnihkoli poskusov uveljavljanja splošno veljavnega 
zveznega zakona. Ta bi republike lahko kvečjemu obvezoval, da s svojimi pred- 
pisi in dogovori obvezno regulirajo to področje. Menimo, da je v republiki 
treba čimprej sprejeti zakon o samoupravnem sporazumevanju in družbenem 
dogovarjanju o merilih in usmerjanju dohodka in osebnih dohodkov. Z osnutkom 
sedanjega zakona, ki ga je izdelal in sprejel izvršni svet, se v načelu strinjamo 
in menimo, da je zrel za razprave v skupščini in v širši javnosti. Sprejem tega 
zakona bo tudi pospešil oblikovanje in sprejem družbenega dogovora in samo- 
upravnih sporazumov, ki jih že občutno pogrešamo. Pri tem bomo sindikati 
tudi v prihodnje polno angažirani. 

V predloženem dokumentu je predvidena povečana progresija obdavčitve 
izplačil iz skladov skupne porabe. Pri tem poudarjamo, da je treba valorizirati 
neobdavčeno osnovo, povečano progresijo pa uporabiti tako, da se ostro zajema 
le nadpoprečno visoka uporaba skladov skupne porabe. To naše stališče seveda 
vključuje zahtevo, da so neobdavčena namenska sredstva skladov skupne po- 
rabe vsaj tista, ki so že sedaj izvzeta iz obdavčitve. 

Z ukrepi davčne politike je predvideno doslednejše ugotavljanje davčne 
osnove za nekatere davčne zavezance. Enaka zaostritev je potrebna za vse 
davčne zavezance, doslednost pa ni nujna le pri ugotavljanju davčne osnove, 
marveč ji morajo slediti zlasti rigorozni davčni, sodni oziroma administrativni 
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posegi. Ce tega ne bomo storili, obstoja resna bojazen, da bomo večjo doslednost 
na tem področju še naprej samo obljubljali. 

Zavedamo se, da s tem dokumentom ne posegamo na vsa področja, ki morajo 
postati nosilci stabilizacije. Ekonomska politika Slovenije pomeni pri tem le 
del skupnih naporov, v celoti pa bodo ukrepi na vseh ravneh vendar morali 
prispevati k temu, da bo gospodarstvo prišlo na položaj odločilnega nosilca 
stabilizacije. Pogoj za to je seveda v povečanju njegove materialne podlage. 
V tem je tudi razlog, da se opredeljujemo za ukrepe, ki v sedanjih razmerah 
terjajo bolj zadržano potrošnjo na vseh področjih, pa tudi za take ukrepe, ki 
bodo hkrati omogočali in spodbujah višjo produktivnost proizvodnje, še zlasti, 
ko je ta usmerjena v ekonomsko utemeljen izvoz. 

Večja materialna podlaga organizacij združenega dela je tudi pogoj, da 
le-te postanejo nosilec rizikov za poslovne odločitve, ne da bi se zanašale na 
državo. 

Uresničevanje stabilizacijskega programa bo povzročilo kljub načelni enot- 
nosti tudi ekonomske in politične zaostritve. Pričakujemo jih zlasti v delovnih 
organizacijah s slabo likvidnostjo v primerih, ko bo prišlo do nujnega pre- 
usmerjanja proizvodnje, odlaganja začetih ali predvidenih investicij, ob težavah 
pri pokrivanju izgub, izvajanju sanacijskih ukrepov in v primerih, ko bodo 
namesto usmeritve na produktivnost in poslovnost prisotna stremljenja po 
zviševanju cen, če pa to ne bo mogoče, pa k zmanjševanju zaposlenosti. 

Podobne zaostritve je mogoče pričakovati tudi pri naporih, da se obseg 
dela in potrošnje na področju družbenih dejavnosti uskladi s sedanjim gospo- 
darskim položajem in cilji stabilizacijske politike. Razreševanje predvidenih 
konfliktov, zaostritev in pritiskov s popuščanjem in na način, kot smo v pre- 
teklosti marsikje delali, bi pomenilo ponovni začetek konca stabilizacije, tega 
pa seveda ne želimo in nočemo. Hvala! 

Predsedujoči Tone Bole: Predlagam temu zboru majhen dogovor. Do 
sedaj sem prejel 15 prijav k razpravi. Pred menoj na mizi pa jih je še 8. Zato 
bi predlagal krajši tridesetminutni delovni odmor z željo in prošnjo, da bi 
tovarišice in tovariši poslanci spoštovali ta dogovor in, če se strinjate, da potem 
v drugem delu oziroma v drugi etapi končamo to razpravo. Prosim. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.45 in se je nadaljevala ob 11.30.) 

Predsedujoči Tone Bole: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlagam, 
da nadaljujemo z delom. V razpravi želi sodelovati predstavnik zbora delegatov 
občin tovariš Zager. 

Rudi Zager: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! De- 
legati vseh občin v Socialistični republiki Sloveniji, razen odsotnih delegatov 
občin Ljutomer, Maribor ter Šmarje pri Jelšah in delegata mesta Ljubljana, 
so na svojem 9. zasedanju dne 2. decembra 1970 obravnavali predlog ekonomske 
politike in izhodišč za zbiranje ter porabo sredstev za kritje splošno družbenih 
potreb za leto 1971. V razpravi so sodelovali delegati občin Gornja Radgona, 
Kamnik, Lendava, Ljubljana-Center, Ljubljana-Moste-Polje, Logatec, Mozirje, 
Nova Gorica, Škofja Loka, Tolmin, Trbovlje, Trebnje in delegat mesta Ljub- 
ljana. 
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Predlog ekonomske politke in izhodišč za zbiranje ter porabo sredstev za 
kritje splošno družbenih potreb za leto 1971 je naletel v razpravi delegatov 
na dokaj enotno podporo. Ugotavljali so, da predlog predstavlja prispevek pri- 
zadevanjem in naporom za stabilizacijo. Ob podpori osnovnih izhodišč ekonom- 
ske politike v letu 1971 pa je bilo hkrati poudarjeno, da je njihovo uresničevanje 
odvisno predvsem od doslednega izvajanja družbenih dogovorov na vseh ravneh. 
V razpravi je bilo posebej poudarjeno, da obstoječe razmerje terjajo od občine, 
da realno oceni svoje potrebe in možnosti, da se vključi v predvidevanja za 
usklađeno proračunsko politiko in politiko splošne potrošnje v letu 1971. Pod- 
pora je bila dana tudi stališču Socialistične republike Slovenije, ki se zavzema 
za sistem financiranja federacije po načelu kotizacije vseh republik in pokrajin 
za pokrivanje stroškov, ki izhajajo iz dogovorjenih funkcij federacije in za 
spremembe v pristojnosti federacije na področju gospodarstva. Nujno je, da 
se v proces krepitve materialne osnove samouprave vključi tudi republika tako, 
da na občine in na ostale samoupravne skupnosti prenese tiste funkcije repu- 
blike, ki jih lahko te skupnosti ustrezneje in uspešneje rešujejo. Skladno s tem 
pa mora republika v prihodnje prenašati na občine tudi vire sredstev, kar doslej 
ni bila vedno praksa; običajno se je preneslo zgolj obveznosti in le del sredstev. 
O tej splošni podpori pa so bili v razpravi prisotni tudi številni pomisleki, 
opozorila in problemi v zvezi s predlagano ekonomsko politiko v republiki in 
uskladitvijo te politike s sprejetimi oziroma napovedanimi ukrepi za stabili- 
zacijo gospodarstva na ravni federacije. Tako je bilo omenjeno, da predlog eko- 
nomske politike preveč temelji na sedanjih pristojnostih republike in premalo 
upošteva predvideni prenos obveznosti in sredstev od zveze na republiko in 
s tem na občino in na samoupravne skupnosti. Razen tega izhodišča obravnavajo 
predvsem proračunsko potrošnjo, kazalo pa bi vključiti tudi drugo potrošnjo, 
s čimer bi lahko širše obravnavala stabilizacijsko politiko. Tako ne bi bilo 
potrebno obravnavati ekonomskih gibanj zgolj s stališča restriktivnosti, ampak 
bi bil lahko dan potreben poudarek tudi na motornosti v ekonomski politiki in 
instrumentih, ki naj bi pospeševali predvideno rast gospodarstva in s tem omo- 
gočali povečanje realne potrošnje. 

V zvezi z vplivom predlaganih ukrepov za razbremenitev gospodarstva je 
bilo v razpravi omenjeno, da predlagane spremembe v izhodiščih ne morejo 
bistveno prispevati k razbremenitvi gospodarstva. 

V stabilizacijskem programu in predloženih izhodiščih je načelno sicer 
precej obravnavano vprašanje razbremenitve oziroma zmanjševanja obveznosti 
gospodarstva, ni pa konkretnejših predlogov, kako in v kakšni meri naj bi se to 
doseglo. Obstoja namreč celo bojazen, da obveznosti gospodarstva ne bodo 
zmanjšane niti za tistih 0,7'% prispevka iz osebnega dohodka, ki se ga je 
odrekla zveza, ker je vprašanje, ali bodo družbeno-politične in posamezne 
samoupravne skupnosti, izhajajoč iz predloženega programa ob dosedanjih virih 
dohodkov in njihovih stopnjah sposobne financirati svoje dejavnosti v obsegu, 
ki izhaja iz programa. Vse predlagane in morebiti še dopolnilne ukrepe bi bilo 
nujno časovno podrobneje opredeliti in jih določiti z ustreznimi predpisi, ki 
bodo obvezovali dosledno vsakogar, za kršitelje pa predpisali tudi sankcije. 

Iz predloženega gradiva izhaja, da se bodo sredstva za splošno potrošnjo 
kljub omejitvam povečala za vse družbene dejavnosti, ni pa iz njega razvidna 
politika trošenja oziroma omejevanja teh sredstev, kar bi morala biti posledica 
sprejetega programa financiranja vseh področij splošne potrošnje. 
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Omenjeno je bilo, da je treba kljub podpori že sprejetim in napovedanim 
zveznim ukrepom za stabilizacijo vendarle oporekati temu, da se ukrepi spre- 
jemajo linearno in da predvsem ne upoštevajo dejanske rasti gospodarstva na 
posameznih področjih. Če bomo namreč stabilizacijo in vse ukrepe samo line- 
arno izvajali, bo preveč pritiskov zoper stabilizacijo in nam bo težko vzdržati. 
Zlasti pa ni mogoč tak pristop o predvidenih prenosih nekaterih pristojnosti 
in tudi sredstev federacije na republiko in na občine, kar bo nedvomno raz- 
lično vplivalo na proračune posameznih družbeno-političnih skupnosti. Ta pro- 
blem bo prisoten v upravi, verjetno pa tudi v zdravstvu in šolstvu. Nedvomno 
bo potem odtok kadrov iz uprave in družbenih služb še večji. V zvezi s tem 
zveznim ukrepom je bilo tudi opozorjeno, da tudi tiste občine, v katerih se bo 
naslednje leto povečalo število zaposlenih, ne bodo smele iz tega naslova porabiti 
nobenih sredstev, čeprav bodo zaradi tega imele določene večje izdatke. Zato 
ne bo mogoče uskladiti proračunskih dohodkov in izdatkov tako, da bi zaradi 
že doslej naraslih cen valorizirali osebne dohodke v upravi, šolstvu, socialne 
podpore in druge proračunske izdatke. 

V razpravi je bilo tudi izraženo mnenje, da bi bila v predlogu ekonomske 
politike lahko jasneje opredeljena vloga državnega kapitala. Zlasti ni jasno 
opredeljena funkcija posebnega računa, prek katerega naj se ta kapital 
likvidira. 

Precej razprave je bilo tudi v zvezi s konkretnimi posledicami predlagane 
ekonomske politike v posameznih občinah. Nekateri delegati so menili, da bodo 
nastopile take težave, da mnoge občine zaradi njih ne bodo mogle v prihodnjem 
letu zadovoljiti vseh svojih obveznosti, ki izhajajo iz ustave in zakonov. Tako 
je bilo v zvezi z najnovejšimi restriktivnimi ukrepi v zvezi glede omejitve rasti 
prispevkov, davkov in taks ugotovljeno, da v občinskih proračunih ti viri do- 
hodkov predstavljajo od 80 do 90% vseh dohodkov. To pomeni, da se mora 
vse iskanje v občini usmeriti samo na prispevke od obrti in kmetov, pri čemer 
bo prišlo do resnih težav. Vsi drugi davki, davki na nepremičnine, od storitev, 
stavb, premoženja, na dediščine, darila in od motornih vozil pa pomenijo neke 
fiksne količine, na katere občinska skupščina in njeni organi nimajo kakšnega 
bistvenega vpliva. Ugotovljeno je bilo, da je bila ravno glede teh oblik občina 
doslej najbolj omejena in da bi bilo treba to spremeniti. V razpravi je bila 
posebej izražena potreba, da se čimprej pripravi in sprejme predlog zakona o 
usmerjanju delitve dohodka in osebnih dohodkov, da bi na ta način odpravili 
deformacije na tem področju, ki povzročajo že resne ekonomske, kadrovske in 
politične probleme. V razpravi je bilo izraženo mnenje, da bi bilo treba čimprej 
pripraviti tudi družbene dogovore za druge porabnike družbenih sredstev, tako 
republiške izobraževalne skupnosti kot tudi republiške skupnosti socialnega 
zavarovanja. 

V razpravi so podprli stališče, da ne bi smeli v letu 1971 sprejemati novih 
proračunskih obveznosti. Temu pa se ne bo mogoče v celoti izogniti, zlasti glede 
povečanih izdatkov za zdravstveno varstvo kmetov, ker izvirajo ti iz novih 
republiških predpisov, ki so bili letos sprejeti in bodo nekatere občine precej 
obremenili. 

V zvezi s tem je bilo tudi poudarjeno, da so si mnoge občine, kot se sedaj 
predlaga za leto 1971, že doslej prizadevale, da ne bi dvignile prispevnih stopenj 
nad že dosežene. Vendar pa to ni veljalo za nekatere druge uporabnike sredstev 
splošne porabe, ki iz leta v leto dvigajo prispevne stopnje, zlasti za zdravstveno 
zavarovanje delavcev in kmetov. V razpravi je prišel močno do izraza predlog, 
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naj bi se v Sloveniji dogovorili o dejansko enotni politiki na tem področju. 
Konkretno je bilo predlagano, da naj bi sekretariat za finance napravil splošno 
bilanco za republiko in analizo o tem, v kakšnem položaju se bodo znašle 
občine. 

V zvezi s prometnim davkom je bilo predlagano, naj bi sistem spremenili 
v tem smislu, da bi občine participirale na vseh davkih. Ob sedanjem sistemu 
so oškodovane predvsem periferne občine, med drugim zaradi odliva kupne 
moči v centre, kjer je trgovina bolj razvita in ponudba pestrejša. S tega stališča 
so podprle predloge, da se davek od prodaje motornih vozil prenese na občine 
na ta način, da se ta plačuje pri registraciji vozil. 

Precej razprav je bilo tudi v zvezi z odločitvijo glede izplačil iz sklada 
skupne porabe. Predlog, da se poveča progresija obdavčitve izplačil iz tega 
sklada, ni bil v celoti podprt. Izraženo je bilo mnenje, da bi bilo to utemeljeno 
le v primerih, ko gre za povečanje osebnega dohodka na račun sredstev sklada. 
Predlagano je bilo, da se pristopi k večjemu diferenciranju sprostitev oziroma 
da se razširi krog oprostitev. Ob tem je bilo omenjeno, da so si nekatere občine 
že nekaj let prizadevale, da bi z družbenim dogovarjanjem združevale del teh 
sredstev za kritje splošnih potreb zdravstvenega varstva, šolstva, otroškega 
varstva, kulture in telesne kulture. Zato naj bi se sredstva, ki gredo za te 
namene, v celoti oprostila davka, tako kot je oproščen davščin tudi tisti del 
sredstev, ki so namenjena za obrambo in stanovanjsko gradnjo. Povsem pa so se 
strinjali s povečano progresijo obdavčevanja za tisti del sredstev, ki se ne 
troši dovolj racionalno ali pa ga ponekod celo izrabljajo. Vsekakor ni pravično, 
da so za razumevanje pri združevanju sredstev za splošne družbene potrebe 
gospodarske organizacije tako rekoč kaznovane z višjo davčno stopnjo. 

V zvezi s prispevkom iz skupnega dohodka občanov je bilo predlagano, da 
se poveča neobdavčeni del dohodka vsaj za toliko, kolikor je porasla inflacija, 
da se ublažijo sedanje stopnje v smislu počasnejšega naraščanja progresije in 
da se z relativno visokimi stopnjami obdavčijo le izjemno visoki dohodki. V 
zvezi s tem pa je bilo opozorjeno tudi na določeno previdnost; na eni strani je 
namreč to dohodek občinskih proračunov, ki bo v primeru previsoko določenega 
neobdavčenega dela dohodka oškodovan, ne da bi mogla občina tu vplivati. Po 
drugi strani pa je ta dajatev za sedaj edina, ki v resnici neposredno obreme- 
njuje prejemnika osebnih dohodkov, ne pa delovno organizacijo in s tem najbolj 
neposredno zadeva materialni interes občanov v delovnem razmerju. 

V razpravi je bilo danih tudi nekaj konkretnih predlogov za spremembe 
v davčni politiki, ki so v stališčih delegatov širše obrazložene. Na področju 
financiranja splošno družbenih potreb so delegati v razpravi podprli predlagana 
stališča za financiranje invalidsko-pokojninskega zavarovanja. Podpora je bila 
dana tudi predlaganim rešitvam na področju otroškega varstva. 

V zvezi z dodeljevanjem dopolnilnih sredstev za potrebe izobraževanja v 
manj razvitih občinah je bilo izraženo stališče, da bi moralo biti dotiranje po- 
gojeno s tem, da taka občina najprej izkoristi vse lastne možne vire dohodkov, 
da se ne bi dogajalo, da so obveznosti v takih občinah nižje kot pa v tistih, ki 
se financirajo iz lastnih virov. 

V zvezi z merili za dopolnjevanje temeljnih izobraževalnih skupnosti je bilo 
omenjeno, da so za mnoge občine nesprejemljiva, zlasti pa še to, da se kot glavni 
element jemlje poprečni narodni dohodek, ki ni vedno tudi najustreznejši kazalec 
dejanskega vira proračunskih dohodkov občine. Ce je republiška izobraževalna 
skupnost institucija, ki naj regulira razmerje v izobraževanju, bi se morali 
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dogovoriti za takšna merila, ki naj bodo pravična in sprejemljiva za vse občine 
v republiki. Morali bi se dogovoriti za enotne stopnje virov, katere naj občina 
prepušča svoji temeljni izobraževalni skupnosti. 

V zvezi z izobraževanjem je bilo poudarjeno, da v gradivu nikjer ni mogoče 
zaslediti predlogov o zadovoljevanju potreb po povečanju zmogljivosti gostinskih 
strokovnih šol v Sloveniji. 

Glede odstopljenih sredstev kulturnim skupnostim v občinah je bil dan 
predlog, da se sprejme variantni predlog, ki predvideva 0,5 l°/oi od prometnega 
davka. 

Glede presežka republiškega proračuna iz leta 1970 so se zavzeli, da se 
naj ta presežek vrne gospodarstvu, vendar ne linearno. Sredstva naj bi bila 
naložena v poslovni sklad in se ne bi smela preliti v osebni dohodek. Presežki 
pri drugih porabnikih zbranih dohodkov naj bi se porabili v letu 1971 tako, 
da bi znižali obstoječe obveznosti gospodarstva oziroma da se vsaj prepreči 
njihovo naraščanje. Presežki, ki bi se pojavili v letu 1971, pa naj bi se že med 
letom vrnili gospodarstvu. Po drugem mnenju pa naj bi razmislili, ali je prav, 
da se ta že zbrana sredstva enostavno vrnejo gospodarstvu, ko pa je odprtih 
toliko problemov, za katere bo treba ponovno stopati pred gospodarstvo in 
iskati potrebna sredstva. Zato naj bi se ta sredstva namenila za ureditev kakš- 
nega večjega slovenskega problema, kar bi zadovoljilo večino. Dan je bil 
konkreten predlog, naj bi šla ta sredstva za regionalno bolnišnično mrežo, ki 
je sedaj pred realizacijo. Hvala lepa! 

Predsedujoči Tone, Bole: V razpravi želi sodelovati tudi tovariš Mi- 
ran Hasl. 

Miran Hasl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ko 
sem prebiral to gradivo in ko sem poslušal in bral časopise, sem dobil ob vsem 
tem »požarno-brambne« predstave. Zato sem se namenil, da bi svoje današnje 
izvajanje začel s »tovariši in tovarišice gasilci«. Odstopil pa sem od tega, prvič 
zato, ker bi mi lahko očitali, da sem neresen, drugič pa zato, ker bi morda bil 
nepravičen in premalo spoštljiv do gasilcev. 

Novembra 1969 smo sprejeli resolucijo o smernicah ekonomske politike 
in politiki zbiranja ter uporabe sredstev za splošno potrošnjo v letu 1970. 
V uvodu je bilo poleg splošnega položaja dobesedno zabeleženo: »Skupščina 
Socialistične republike Slovenije podpira smernice ekonomske politike Jugo- 
slavije, po katerih bi z usklajenimi postopnimi ukrepi ter dopolnitvami in 
izboljšavami obstoječega gospodarskega sistema, ki naj bi omogočil večje obvla- 
dovanje tržnega gospodarstva, zagotovili v letu 1970 bolj stabilne pogoje go- 
spodarjenja.« 

Menim, da si kaže osvežiti spomin še s sklepno mislijo, ki jo tudi citiram: 
»Skupščina SR Slovenije sprejema to resolucijo potem, ko so o njej razprav- 
ljale družbeno-politične in samoupravne skupnosti, družbeno-politične organi- 
zacije in vsi drugi neposredno zainteresirani faktorji, ki povezujejo družbene 
sile, katerih sodelovanje je potrebno. Ta široka udeležba daje ustrezno garancijo, 
da bo na podlagi te resolucije lahko dosežen čim bolj skladen in družbeno- 
političnim ciljem najbolj ustrezen razvoj posameznih samoupravnih področij, 
pa tudi gospodarstva kot celote.« 

Ko smo lani ob tem času obravnavali enaka izhodišča oziroma ekonomsko 
politiko v letu 1970, sem takrat dejal, da resolucija ne more in ne sme biti 
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ena od mnogih, ki jih tako ali drugače sprejemamo, da mora biti družbeni 
dogovor z močjo zakona. Ob tej priliki sem tudi opozoril, da bi ob letošnji 
obravnavi ekonomske politike bilo pravilno, če bi poslanci dobili predloženo 
tudi takrat sprejeto resolucijo s podrobno inventuro pri vsakem poglavju in 
točki inventuro realizacije, z ugotovitvami, kje so bila predvidevanja pravilna 
in kje ne. 

Na vsakem področju dela, naj bo to v gospodarstvu ali izven njega, deloma 
po nekem sprejetem programu in načrtu v okviru sprejetih predlogov ob 
koncu leta nato ugotovimo, kaj je bilo izvršeno in kaj ne ter poiščemo pozitivne 
in negativne rezultate. 

Dovolite, da vam osvežim spomin še na nekatera lani sprejeta načela, z 
vprašanjem in odgovorom, kako je danes. Pristaši večnega gledanja naprej 
oziroma nasprotniki stvarnega in dejanskega polaganja obračunov bodo seveda 
proti in bomo zato zopet slišali: »V redu, objektivno subjektivne sile oziroma 
pogoji so v tem prehodnem obdobju pač povzročile, da je tako bilo.« Zahteva 
po računih za nazaj, da je zgrešena, ker bodo le ti ovirali reševanja vprašanj, 
ki so pred nami in tako dalje. 

Lani smo zabeležili poleg v uvodu citiranih misli na primer še naslednje, 
ki jih tudi citiram: »Odvisnost od zunanje konjunkture še bolj poudarja dejstvo, 
da se predvideva bolj umerjeno povpraševanje na domačem tržišču. Zato je 
potrebno ukrepati, da se izvoz reši sedanjih pritiskov, ki izhajajo iz notranjih 
nestabilnosti.« 

Vprašujem: so se naša predvidevanja uresničila oziroma, ali so se ures- 
ničile napovedi glede uvoza in izvoza in kdo je v tem smislu ukrepal, da se je 
rešil pritiskov. 

Citiram dalje: »Samoupravni organi delovnih organizacij, predstavniški in 
izvršilni organi družbeno-političnih skupnosti naj se zavzamejo za to, da bodo 
delovne organizacije in drugi subjekti gospodarjenja poslovali v okviru svojih 
materialnih možnosti. Pogosti pojavi investiranja ter delitve osebnih dohodkov 
brez kritja kakor tudi neplačane zapadle obveznosti namreč resno ogrožajo 
stabilnost gospodarstva, nestabilnost pa povzroča tudi pritisk na povečanje 
osebnih dohodkov in vpliva na neprogramirano prelivanje sredstev na pod- 
ročja splošne potrošnje.« 

Kdo je kriv, vprašujem, da je kljub dogovorom do vsega tega prišlo, kdo je 
kriv za nepokrite investicije, za uporabo obratnih sredstev za investicije oziroma 
za dvig osebnih dohodkov od načrtovanih 13lo/o na skoraj 20%, če smo v nada- 
ljevanju še enkrat izrecno poudarili: »...da bo potrebno zagotoviti uresniče- 
vanje sprejete politike, ki določa, da se morajo osebni dohodki gibati v skladu 
z rezultati gospodarjenja.« Gre za dosledno uveljavljanje logike tržnega gospo- 
darstva, spoštovanje sprejetih obveznosti in odgovornosti za poslovne odločitve, 
smo lani upravičeno poudarili in dodali, da doslej teh načel nismo dosledno 
upoštevali, s čimer smo objektivno širili možnosti za takšno ponašanje gospo- 
darskih subjektov, ki še vedno računajo na to, da bo težave odpravil nekdo 
od zunaj. 

Vprašujem, kdo je v federacija, kdo v Sloveniji odstopal od teh usmeritev 
in kje so osnovni, prosim, konkretni razlogi, da se to ni spoštovalo? Da pri obu- 
janju spominov ne bi bil predolgovezen, bi se dotaknil, brez posebnega izbora in 
komentarjev še nekaterih področij. Citiram: 

»Odpraviti je treba vse oblike državnega kapitala in ga s širših družbeno- 
ekonomskih vidikov razporediti čimbolj racionalno.« Dalje: »Pri nadaljnjem 
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oblikovanju finančnega sistema podpira Skupščina SR Slovenije predlog fede- 
racije, da se delež gospodarstva v družbenem proizvodu v letu 1971 poveča in 
s tem omogoči gospodarstvu večjo samostojnost.« Določene stvari bom izpustil 
in nadaljeval: »Zagotoviti je treba, da se bo sprejeta davčna politika dosledno 
izvajala. V tem okviru je zlasti pomembna skrb za razvoj davčne službe in 
kadre. Bolj dosledno je treba izvajati nekatera temeljna načela kot je obdav- 
čenje po dejanskem doseženem dohodku, večja povezanost davčne z ekonomsko 
in socialno politiko ter večja enotnost davčne politike v okviru republike.« 

Danes sem tu slišal, da gre za 14 milijard starih dinarjev nezajetih davkov, 
nekje pa sem te dni prebral, da v Jugoslaviji polovica predsednikov občinskih 
skupščin v letu 1969 ni plačala davkov na dohodek nad 20 tisoč dinarjev. Ce je, 
prosim, to res, potem je tudi to ogledalo določene neučinkovitosti in nedosled- 
nosti oziroma je ta delno tudi razumljiva. Res pa je, da zaradi nezajetja teh 
dohodkov res ni prišlo do nestabilnega položaja. Prosim, morda so njihovi osebni 
dohodki tudi nižji od 20 000 dinarjev letno. 

Osebno bi me močno zanimalo, kako je v zvezi s tem v Sloveniji. Tu je, 
prosim, res potrebno enkrat napraviti red in zato podpiram stališče v tem gra- 
divu, da se bo sprejeta enotna davčna politika dosledno izvajala: 

S posegom v lansko resolucijo sem želel poudariti: 
1. da sta izvršni svet in Skupščina SR Slovenije že lani opozorila na vrsto 

nerešenih vprašanj in 
2. da bomo morali letos sprejeta načela tudi z vso odgovornostjo izvesti, za 

vsako izkrivljenje, odstopanje, neizpolnjevanje sprejetih obveznosti pa jasno in 
konkretno opredeliti, kdo in česa je kriv. 

Če bomo z dosedanjo prakso nadaljevali, bomo našo povojno zgodovino, naš 
povojni razvoj opredeljevali le še po reformah, obdobje med prvo in drugo, med 
peto in šesto reformo. V izobraževalni skupnosti sem povedal, da bo osip takrat 
še večji, ker si bodo naši učenci težko zapomnili te stvari. S temi stvarmi mi 
namreč ohranjamo v našem gospodarskem, kulturnem, družbeno-političnem 
življenju neko stalno negotovost, neuravnovešenost, neko čakanje na neke nove 
in spet nove spremembe. To, da so pri nas resnično stalne le spremembe, to je 
tako ali tako že znano. Važna nam je neka vizija jutrišnjega dne, pri tem pa 
je najbolj resno to, da iz dneva v dan raste nezaupanje oziroma, če sem odkrit, 
da vsem našim željam, načelom, sklepom vsi vedno manj zaupamo in verjamemo 
in da so, kljub zagotovilom, prisotni vedno resnejši dvomi v našo doslednost, 
vztrajnost, sposobnost izpeljati stvari do konca. Zato v celoti odklanjam teorijd 
vseslovenske oziroma vsejugoslovanske krivde za nastali položaj, ker nam tako 
ni mogoče najti, razen če morda nočemo, pravih krivcev, ker tako niso mogoči 
čisti računi, niti na relaciji republika—federacija niti znotraj Slovenije niti med 
posameznimi območji niti znotraj območij samih. V preteklosti smo krizne situ- 
acije reševali s tako imenovanim pometanjem pred svojim pragom, ne glede 
na to, koliko prahu in nesnage se je nabralo in ne glede na to, da so se, se in se 
bodo stopnice vedno čistile od zgoraj navzdol. 

Dobro vemo, da ima vsaka posledica svoje vzroke, vsak vzrok pa svojega 
subjektivnega ali objektivnega povzročitelja. Morda se motim, toda naša domo- 
vina je verjetno edina, kjer za težave, krize, da ne rečem »polomije« ni in ni 
krivca, niti skupinskega niti individualnega. Tako kot je različna odgovornost, 
mora biti različna tudi krivda. Sprejemam tezo, boste rekli, da se to ne strinja 
s prejšnjim izvajanjem, da smo vsi odgovorni za nastali položaj, toda le z do- 
datkom: ne vsi enako! Zato tudi krivda ni enaka, zato tudi stabilizacijski ukrepi 
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ne morejo in ne smejo biti za vse enaki. Razporedimo to vsejugoslovansko sti- 
skanje pasu tudi po velikosti površine, ki jo ta pas zajema, če bomo seveda 
sploh ugotovili njeno velikost oziroma ga tistim, ki pasu nimajo, vsaj nabavimo. 
Nisem fizik, vem pa to, da nekateri, katerih površina je velika, potrebujejo zelo 
velik pas. Za stiskanje tako velikega pasu je pa potreben zelo močan pritisk in 
zato nam to verjetno ne bo čisto uspelo. Če bi pa kdo res potreboval pas, 
močan pas, je brez dvoma to federacija. 

Poglobljene analize o uresničevanju zadnje reforme nimamo. Če bi jo imeli, 
bi le-ta pokazala, da smo šli v inflacijo takrat, ko smo začeli popuščati raznim 
vejam gospodarstva, ki so zaradi nizke produktivnosti naletele na težave ter 
iskale pomoč v instrumentariju. Za težave so krive nadalje nestabilne investi- 
cije. Bomo res izvedli revizijo investicij in obveznosti iz preteklosti? Bomo ob 
»reformi sprejete reforme« zopet popustili kompromisom, kot smo to storili leta 
1965? Kako je s privilegiranimi grupacijami in formiranjem osebnih dohodkov 
ne glede na dejanske rezultate dela? Razčlenimo enkrat podrobno pojem potroš- 
nje oziroma splošne porabe, napravimo seznam vsega, kar sem spada, napravimo 
vrstni red, kdo ali kaj ima najmočnejši vpliv na inflacijo, cene, na nestabilnost. 
Vprašujem sebe in vas: lahko 14,5'% uporabnikov potrošniških kreditov, ki baje 
imajo kredite od 5000 do 10 000 novih dinarjev, ogrozi ekonomsko politiko neke 
države? Je lahko 4,26«/o delež narodnega dohodka, ki smo ga namenili vzgoji in 
izobraževanju, vplival na položaj, v katerem se danes nahajamo in je res mogel 
ta delež pretresti 95,74'% ostalega dela? Če je, potem sem nadvse ponosen, da 
sta moč vzgoje in izobraževanja in vpliv tako velika in pomembna. 

Ali je osebni dohodek izvor inflacije ali ni, so mnenja različna. V verižni 
reakciji, ko povečanje osebnega dohodka vpliva na dvig cen, dvig cen na dvig 
življenjskih stroškov, le-ti pa zopet na povečanje osebnega dohodka, je nekaj 
resnice. Toda ugotovimo že enkrat dvig katerih kategorij osebnih dohodkov 
vpliva na dvig cen, delavcev s 70 ali 80 starimi tisočaki ali morda nas šolnikov, 
ki smo kljub usklajevalnim ukrepom, raznim zakonom, katalogu, sanacijskim 
načrtom, teži in odgovornemu delu najslabše plačana srednja, višje in visoko 
izobražena kategorija! Pri vsem našem samoupravljanju bomo morali začeti 
z usmerjanjem osebnega dohodka in izdelati tudi ustrezna merila. Neusklajenost 
osebnih dohodkov in produktivnosti dela — tako sem nekje prebral — zaradi 
institucionalnega negiranja načela delitve po delu, zaradi visoko konjunkturnega 
in privilegiranega položaja nekaterih grupacij in dejavnosti, na inflacijo brez 
dvoma vpliva. Pavšalne ocene, naj bodo takšne ali drugačne, škodujejo, zavirajo 
in zamegljujejo položaj sam. Pavšalne rešitve ter posploševanje pri nas v nobe- 
nem primeru ne bodo pripeljale k cilju. Podrobno ocenimo vlogo, reformsko in 
protireformsko obnašanje vsake dejavnosti v naši ožji ali širši domovini; ob 
inventuri bodimo dosledni, brez izjeme do vseh, jasno upoštevajoč mesto, vlogo 
in odgovornost posameznikov, področij dejavnosti zvezne skupščine, in republi- 
ških vlad. Gospodarstvo bi sebi in svoji prosperiteti storilo medvedjo uslugo, če 
bi v tako imenovani splošni porabi videlo v šolstvu, v področju vzgoje in izo- 
braževanja, če ne glavnega, pa vsaj nadvse pomebnega krivca nastalega polo- 
žaja. Dokažimo enkrat v praksi integralno povezanost teh dveh področij. Ob 
razbremenjevanju gospodarstva predvsem verjemimo, da je področje vzgoje in 
izobraževanja delalo, živelo in trošilo v celoti strogo v okvirih sprejetih zakonov, 
da lahko to področje javno razgrne vse finančne in materialne obračune. Ta 
skupščina in izvršni svet sta šolstvu odredila mesto in vlogo, zato mu je ta skup- 
ščina dolžna pokazati in dokazati, kje in v čem je področje vzgoje in izobraže- 
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vanja vplivalo na nastalo situacijo; morda z osebnimi dohodki, s prevelikimi 
vlaganji v investicije, v novogradnje, mogoče z modernizacijo, z razširjeno repro- 
dukcijo, morda je šolstvo pretiravalo z modernimi učnimi pripomočki. Danes tu 
šolstvu odredimo delež krivde in mu v okviru tega deleža odredimo, da upo- 
rabim ta izraz, stabilizacijsko »kazen«. Ce pa le-te ni — namreč krivde — potem 
pa je že samo misel, da moramo vsi potrpeti oziroma biti prizadeti, popolnoma 
nesprejemljiva, razen če že pripadnost področju samemu vpliva inflatorno. Vse, 
ki pa vidijo v našem 4,26'% deležu tako pomembno vlogo, pa prosim, da nam 
oprostijo, če živimo oziroma da živimo. 

Pravimo, da predlagana ekonomska politika ne izpodkopava dosežene ravni 
standarda delovnih ljudi in funkcioniranja družbene nadstavbe. (Ob tem izrazu 
»nadstavba« in »nadgradnja« se vedno spomnim na gradnjo osnovnih šol v 
treh fazah, kjer za tretjo fazo vedno zmanjka denarja.) Osebno ne želim biti 
nadgradnja, še celo ne podhranjena nadgradnja. Želimo biti sestavni in nepo- 
grešljivi del prave gradnje, osnovni in živi gradbeni material in ne dodatni, 
morda celo luksuzni predmet. Prosvetni delavci smo zadnji, ki bi si želeli vsako- 
letnih natezovanj, prepričevanj, dopovedovanj; zato smo z veseljem sprejeli sa- 
nacijske ukrepe, ki so brez dvoma uspeli predvsem v pozitivnejšem družbenem 
vrednotenju tega področja. Žal je res vrsta vplivov izven šolstva mnoga pozi- 
tivna prizadevanja razvrednotila. Vsi zbori naše skupščine in izvršni svet morajo 
resno in prizadeto obravnavati tudi stališča izobraževalne skupnosti Slovenije 
in jih kot sestavni del stabilizacijskih ukrepov tudi podpreti. 

Na koncu pa še to: v celoti podpiram predlog tovariša Fillija v zvezi z reše- 
vanjem problematike bolnišničnega prostora v Sloveniji in usmerjanja sredstev 
v to službo. Hvala lepa! 

Predsedujoči Tone Bole: V razpravi želi nadalje sodelovati tovarišica 
Poljanškova. Prosim. 

Majda Poljanšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
K razpravi se priglašam zavoljo tega, ker menim, da je vendarle mogoče spre- 
meniti predlog ekonomske politike, čeravno- nekateri ocenjujejo to kot brez- 
plodno početje. V mislih imam postavko vzgoje in izobraževanja, čeprav je eko- 
nomika eksaktna in ni moč delati čudežev. Morda je napak to, da nismo pod 
1. točko današnjega dnevnega reda obravriavali kadrovsko strukturo zaposlenih 
ali razpravljali o prespektivnem programu razvoja Slovenije. To navajam zato, 
ker nikakor ne želim, da bi kdo razumel mojo zaskrbljenost za usodo šolstva 
v letu 1971 kot izključno zaskrbljenost prosvetnega delavca. V samem besedilu 
predloga in tudi v uvodnem izvajanju tovariša Tribušona je bilo povedano toliko 
lepih besed, izraženo toliko skrbi za nadaljnji razvoj tega področja in za ma- 
terialne izdatke šol, ki ne izpolnjujejo pedagoških standardov kot za kadre kot 
dolgoročno investicijo. Tudi v denarju izražena vrednost, ki jo namenjamo temu 
področju, za naše nacionalne okvire predstavlja veliko vsoto. Pomisleke in resno 
zaskrbljenost pa mi vsiljuje izračun republiške izobraževalne skupnosti, ki je 
mnogo večji od predvidevanj v predlogu izvršnega sveta za leto 1971. Ob tem 
vprašujem, kako je mogoče, da o tem pomebnem izračunu nismo razpravljali 
niti v odboru našega zbora za vzgojo in izobraževanje že prej, ko smo nalagali 
področju vzgoje in izobraževanja nove obveznosti. Popolnoma nerazumljivo mi 
je, da poslanci nismo prejeli predloga izračuna republiške izobraževalne skup- 
nosti, čeprav je bil, kot je zapisano, uradno poslan Skupščini Socialistične repu- 
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blike Slovenije že 6. avgusta 1970. Zakaj je ta izračun za mnoge poslance še 
danes neznan? Zakaj ga je potrebno privatno iskati in kje so sploh razlogi, da 
ga nismo posredovali poslancem? 

V preteklem letu, ko je bil razkorak med izračunom republiške izobraže- 
valne skupnosti in predlogom skupščine dosti manjši, smo se že vpraševali, česa 
naj bo na področju vzgoje in izobraževanja manj, pa se nismo mogli odločiti, 
ali naj bo manj šol ali vrtcev, kadrov in podobno. Letos pa je iz predloga repu- 
bliške izobraževalne skupnosti jasno razvidno, kaj pomeni ostati pri programu 
financiranja iz leta 1970. To je ostajanje pri nespremenjenih kadrih na neraz- 
vitih območjih, pri pomanjkljivi zasedbi učiteljev, pri pomanjkanju možnosti za 
odpiranje novih oddelkov v srednjih šolah ipd. 

Tudi letos ko imamo definirano, česa ni moč financirati, ostajamo pred težko 
odločitvijo, ali naj bo res izobraževanja manj. Ali res lahko zapiramo vrata 
srednjih šol in s tem posredno tudi višjim in visokim šolam? Če bomo to storili, 
čeprav samo v enem letu, bomo napravili neprecenljivo škodo, ki je ne bo 
moč nadomestiti. Na tem področju je pač tako, da se ne da nič nadomestiti. 
Lahko se dogovorimo, da si bomo v naslednjem letu zgradili več cest, če jih 
letos ne moremo; da bomo delo opravili jutri, če ga danes nismo. Šolanje je pač 
dolgotrajno in znanje stane. Vsak dan ugotavljamo, da nas sicer neznanje še več 
stane; to ugotavljamo celo danes, v tem prostoru. Zato se bomo ravnali po 
varianti, ki je cenejša. Ne morem kaj, da ne bi spomnila na to, koliko smo 
razpravljali o perspektivnem razvoju Slovenije, koliko razprav je bilo posve- 
čenih ravno usposabljanju kadrov, ki bi jih potrebovali že danes ali včeraj. 
Šolanje pa traja 18 let; zato menim, da ne moremo vsem področjem, ki sodijo 
med tista, ki samo »trošijo«, enako odvzemati. Predvsem pa menim, da bi morali 
spoštovati načela in določila zakona o izobraževalnih skupnostih in financiranju 
vzgoje in izobraževanja. Ta zakon je sprejela ta skupščina, zato ne smemo pri- 
stajati na ugotovitve v predlogu v varianti, da 12 milijonov v predloženi bilanci 
ni pokritih. Verjetno bi morala prav ta skupščina spremeniti zakon. V petih 
letih smo za vzgojo in izobraževanje dali 0,26 l0/o nacionalnega dohodka več, 
vendar je višina nacionalnega dohodka na tem področju, to je 4,26'%, še vedno 
manjša kot je bila leta 1962, ko je ta odstotek znašal 4,8. Mislim, da je pred- 
vsem odveč primerjati ta odstotek z državami, s katerimi se tako radi primer- 
jamo, da je povsem odveč delati primerjavo tudi s sosednjimi republikami, 
bodisi razvitimi ali nerazvitimi. Ko sem v lanskem letu vpraševala, čemu razlika 
med izračunom republiške izobraževalne skupnosti in predlogom izvršnega 
sveta, so mi odgovorili, da je to zaradi drugačne metodologije izračuna. Zakaj 
nastopajo razlike tudi letos? 

Mislim, da tako poslanci kulturno-prosvetnega zbora kot vsi, ki nam gre 
za to, da bomo jutri manj razpravljali o težavah gospodarstva in več o dobrem 
gospodarjenju, ne moremo sprejeti predloga o višini sredstev, ker v bistvu 
vztraja na sedanji razvitosti šolstva in s tem na nepopravljivem nazadovanju 
v nacionalnem razvoju. Hvala lepa. 

Predsedujoči Tone Bole: V razpravi želi sodelovati tovariš dr. Boris 
Sušteršič. Prosim! 

Dr. Boris Sušteršič: Tovariš predsednik, poslanci in poslanke! Pred- 
log ekonomske politike za leto 1971, ki nam ga je predložil izvršni svet, je v po- 
glavju o zdravstvenem zavarovanju zelo bled in medel in brez kakršnihkoli kon- 
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kretnih predlogov, o katerih bi bilo mogoče razpravljati. Iz njega veje samo zla 
slutnja, da se zdravstvu ne obeta nič dobrega in da si bo že zategnjen pas lahko 
še bolj zategnilo. Ne morem si pomagati, toda potek dogodkov in položaj, v ka- 
terem smo, me spominja na konec leta 1966, ko se je v imenu reforme v tej hiši 
na dramatičen način bistveno znižala prispevna stopnja za zdravstveno zavaro- 
vanje. Od tega časa si zdravstvo še ni opomoglo. Posledica tega so nezadovolj- 
stvo tako med občani kot koristniki in med zdravstvenimi delavci kot izvajalci 
zdravstvene dejavnosti. Vse to se je tedaj izvršilo v prid reforme in v smislu 
razbremenitve gospodarstva. Moramo priznati zdravstvu, da je v tem pogledu 
izpolnilo svojo dolžnost in če je sedaj zopet nekaj zaškripalo, prosim, priznajmo, 
da ne po zaslugi zdravstva. 

Sedaj imamo pred seboj stabilizacijo in vsi smo zanjo. Vendar bi rad po- 
novil tisto, kar sem povedal že pred štirimi leti: lahko se predpiše, ali bolje 
rečeno, dogovorimo se za višino sredstev za zdravstveno zavarovanje, vendar 
se moramo obenem tudi dogovoriti za obseg in oblike zdravstvenega varstva, 
ki izhajajo iz pravice zdravstvenega zavarovanja. Toda opozarjam, da te odlo- 
čitve niso samo ekonomske, ampak tudi politične' vsebine. Zato smatram, da bi 
moral predlagani dokument reševati probleme zdravstvenega zavarovanja na 
osnovi republiškega družbenega dogovora, ki naj bi naznačil izhodišča za obseg 
in obliko zdravstvenega varstva v mejah finančnih sredstev, ki mu bodo name- 
njena. Zato mora ta dokument nujno uskladiti obseg pravic iz zdravstvenega 
zavarovanja s finančnimi sredstvi, ki bodo zbrana v skladih zdravstvenega 
zavarovanja. 

Ce ti dve postavki ne bosta usklajeni, je jasno, da se bo stabilizacija v zdrav- 
stvu reševala na račun osebnih dohodkov zdravstvenih delavcev, za katere je 
že znano, da bistveno zaostajajo; siromašenje materialne baze zdravstva se bo 
še nadaljevalo. Upam si trditi, da prihaja do vedno večje eksploatacije zdrav- 
stvenih delavcev kot manjšine po celotni družbi kot večini. Tako družba rešuje 
zaostrene ekonomske odnose v zdravstvu v škodo zdravstvenih delavcev in z 
ekonomskim pritiskom na njih preprečuje politični konflikt na področju 
zdravstva. 

Na koncu bi rad poudaril še nekaj, kar se dostikrat rado pozablja. Kot 
delavci v gospodarstvu smo tudi mi delavci, ki delamo v veliki tovarni zdravja 
in zato zdravstveni delavci zahtevamo, da se tudi na nas gleda kot na delavce 
in ne kot na nekaj, kar je izven tega pojmovanja. Hvala lepa! 

Predsedujoči Tone Bole: V razpravi želi sodelovati tovarišica Korn- 
hauserjeva. Prosim. 

Dr. Aleksandra Kornhauser: Tovariš predsednik, spoštovane to- 
varišice in tovariši poslanci! Priglašam se k razpravi kot poslanka prosvetno- 
kulturnega zbora. Čeprav nisem edina, kljub temu prosim za kratko pozornost, 
ker menim, da je prav problem izobraževanja in vzgoje tak, kot je predlagan 
v predlogu ekonomske politike, ki nam jo je predložil republiški izvršni svet, 
pomanjkljivo obravnavan. 

Sam predlog me moti, ker ne prikazuje analize vzrokov nestabilnosti in in- 
flacije, ker udarja bolj po tistih, ki so žrtve, kakor po tistih, ki so povzročitelji 
nestabilnosti. Poleg tega molči o resničnih žariščih nestabilnosti. Sama sem 
delavka na področju izobraževanja in vzgoje; zato bom poskušala kritično ana- 
lizirati naše področje in ga primerjati z ostalimi. 



7. seja 403 

Najprej: ali je lahko tudi področje izobraževanja in vzgoje vzrok nestabil- 
nosti ali pa le posledica, žrtev tega pojava? Ker sodelujemo pri participaciji na 
osebnem dohodku, je jasno, da nikoli ne moremo biti mi tisti, ki povzročamo 
nestabilnost. Še več, čeprav je bilo primarno dogovorjeno, da področje izobra- 
ževanja in vzgoje raste skladno s porastom osebnih dohodkov na drugih pod- 
ročjih, temu ni tako. Ko je nastal glede na planirana sredstva določen suficit, 
ki je izviral iz povečevanja izplačevanja osebnih dohodkov na drugih področjih, 
ta sredstva izobraževanja in vzgoji niso bila prepuščena, temveč odvzeta, imobi- 
lizirana, v tej skupščini. Kaj hitro smo ugotovili, da ne bi kazalo, da bi se pro- 
sveta razvijala paralelno z ostalimi področji. 

Poglejmo, če je vir inflacije morda v višini osebnih dohodkov. Prosveta je 
na repu z osebnimi dohodki kljub poskusom sanacije. Dobro zasnovan sanacijski 
program je porušila prav ta nestabilnost, o kateri danes razpravljamo. Ali 
imamo morda predobro opremljeno šolstvo? Nasmeh nekaterih že jasno pove 
odgovor: podeželske šole se nam velikokrat podirajo, pouk poteka brez učil, veli- 
kokrat zemljevidi stare Avstrije ne morejo zadostovati. Vsi tožimo o nemogočem 
osipu, zraven pa pozabljamo na naslednje: šole, ki imajo dobre in kvalitetne 
kadre, dosegajo pri učencih 90 in večodstoten učinek, slabo opremljene šole z 
manj kvalificiranimi kadri pa komaj polovičen učinek. 

Vprašajmo se še naslednje: ali morda vir inflacije tiči v predimenzionira- 
nem šolstvu? Ne bi načela problema vključevanja mlade generacije v šolanje, 
čeprav smo v svetovnem, v evropskem in v jugoslovanskem okviru na repu. 
Pogledala bi, kako je z vpisom na posamezne srednje in visoke šole. 

Jugoslovanska statistika za fakultete je na primer naslednja: v letošnjem 
šolskem letu se je vpisalo na fakultete v Jugoslaviji 150 tisoč študentov, od tega 
v Sloveniji 10 000. Naj za primer povem, da se jih je v Makedoniji vpisalo 20 000 
in v Bosni in Hercegovini 18 000. Imamo torej predimenzionirano šolstvo, pose- 
bej visoko šolstvo. Morda pa ne potrebujemo toliko kadrov? Citirala bi samo 
podatek, da imamo v Sloveniji natanko 106 500 delovnih mest zasedenih z 
ljudmi, ki nimajo ustrezne kvalifikacije. To je struktura, ki je še dolgo ne bomo 
popravili. 

Če zdaj soočim vsa ta dejstva z izračunom republiške izobraževalne skup- 
nosti in s predlogom izvršnega sveta, lahko ugotovim, da razlika znaša 84 mili- 
jonov novih dinarjev. Kaj ta razlika, ta padec pomeni? V prvi vrsti pomeni 
zaostajanje osebnega dohodka prosvetnih delavcev.' Planiramo 15% porast oseb- 
nega dohodka v letu 1971. Tega porasta je prosveta že vnaprej razrešena, ker 
smo se dogovorili, da za eno leto zaostaja. No prav, tako smo se dogovorili in 
tega ne bomo ponavljali. S kakšno pravico pa tem 15 odstotkom dodajamo po 
predlogu republiškega izvršnega sveta še 11!%? To pomeni, da bi prosvetni de- 
lavci zaostajali za ostalimi področji za 26 '°/o. Zato se ne morem strinjati z gra- 
divom, ki na 14. strani pravi, da predlog vključuje samo določeno povečanje 
osebnih dohodkov in da ni mogoče upoštevati zakona o izobraževalnih skup- 
nostih v 13. členu, ki že tako in tako nalaga enoletno zaostajanje področja izo- 
braževanja in vzgoje. Menim, da lahko republiški izvršni svet predlaga spre- 
membo zakona ali pa predlaga zagotovitev sredstev, ne more pa istočasno pred- 
lagati nekaj, kar je proti zakonu, ki ga je sprejemala ta skupščina. 

Kaj pomeni zmanjšanje za teh 84 milijonov? To pomeni, da kvalifikacija 
prosvetnega kadra pade. Zakon o dopolnilni izobrazbi, ki jo morajo pridobiti 
prosvetni delavci do 1972. leta, ne bo mogel biti realiziran. Ob slabih kadrih 
v šolah, ob slabo opremljenih šolah bo osip lahko samo večji. Kvaliteta šolanja 
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pa najbrž ob odprtih mejah ne sme pasti. Novih oddelkov srednjih, višjih in 
visokih šol ne bo. Posebej sem na to opozorila na seji skupščine republiške izo- 
braževalne skupnosti. Kaj bomo storili jeseni, ko se bo mlada generacija po- 
javila pred šolami? Nekdo je odgovoril: »Novih oddelkov pač ne bo.« Drug pred- 
stavnik našega izvršnega sveta mi je dejal: »Kaj se razburjate. Rad bi poznal 
tisto vlado in tisto skupščino, ki bi si upala zapreti vrata v šole mladi generaciji 
oziroma ki ne bi prevzela teh novih obveznosti.« Zal jo poznam, pa še daleč 
je ni treba iskati. V preteklem letu smo imeli prav tako povečan vpis v šole in 
prav tako je bil predložen skupščini račun, pa tega računa nismo niti obrav- 
navali, ampak so ga preprosto plačali prosvetni delavci iz svojega žepa s tem, 
da so se jim znižali osebni dohodki. 

Poglejmo še odstotek nacionalnega dohodka, ki ga namenjamo šolstvu. 
1948. leta smo ga namenjali 4,8'%. Normalno je, da z razvitostjo nekega območja 
narašča odstotek, ki ga namenjamo izobraževanju in vzgoji. Po nihanjih je zna- 
šal leta 1962 še vedno 4,8'%. V zadnjem obdobju našega splošnega razvoja pa 
smo šolstvu zmanjšali udeležbo pri nacionalnem dohodku od 4,8'% na 4,26 %, 
ob hkratnih velikih deklaracijah, da moramo v letu 1970 doseči najmanj šte- 
vilo 5 °/o. 

Vse republike v Jugoslaviji dajejo za šolstvo bistveno večji delež nacional- 
nega dohodka kot ga daje Slovenija. To se tudi pozna v naši strukturi. Gre torej 
za siromašenje področja izobraževanja in vzgoje. Deklaracija je eno, tiho siro- 
mašenje pa drugo. Poudarjam, da to ni siromašenje šolnikov, to je siromašenje 
naše kadrovske strukture, s tem pa tudi naše proizvodne sposobnosti. Zato od- 
klanjam predlog, kakršen je, ki pomeni vse to, kar sem povedala. Ne morem 
pristati in si zanj ne upam prevzemati soodgovornosti. 

Menim, da je treba okrepiti zlasti srednje strokovno in visoko šolstvo ter 
presežna sredstva vračati gospodarstvu prek kvalifikacije in kadrov. In to je 
gospodarska investicija, ki nikoli ne more biti rentabilna. 

Naj za konec povem še tole: pred poldrugim stoletjem so obiskali predstav- 
niki vlade angleškega znanstvenika Faradaya in ga vprašali, kakšen smisel imajo 
investicije v njegovo delo, pouk v vzgojo kadrov. Odgovor je bil: »Kaj kmalu, 
gospodje, boste od tega pobirali davke.« Isto velja najbrž še danes, le če termin 
»gospodje« zamenjamo s »tovariši«. Hvala lepa. 

Predsedujoči Tone Bole: K razpravi se je prijavil dr. Mitja Mrgole. 

Dr. Mitja Mrgole: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Pred nami je dokument, ki naj bo osnova naše ekonomske politike za leto 1971. 
Ob tem bi rad opozoril na nekaj elementov v dokumentu in ob njem, ki mu 
znatno zmanjšujejo vrednost in smatram, da jih je potrebno osvetliti. Ze v za- 
četku moramo ugotoviti, da sprejemamo predlog ekonomske politike v času dina- 
mičnih ekonomskih ukrepov v smislu stabilizacije, da ga sprejemamo prezgodaj, 
če hočemo vanj vnesti precizne stabilizacijske ukrepe, ki so in ki bodo sledili 
v naslednjih dneh s strani zveze ali republik, in znatno prepozno, če bi hoteli 
pravočasno urediti probleme glede financiranja raznih dejavnosti za naslednje 
leto. Vse kaže na to, da sestavljalci tega dokumenta niso imeli dovolj vpogleda 
v dogajanja okrog stabilizacije ih da se ti ukrepi sprejemajo zelo na hitro. 
Sicer ne bi mogli predvideti nominalnega porasta osebnega dohodka za 15 %, 
ko pa na drugi strani že govorimo o zveznih ali republiških predpisih, ki naj 
bi usmerjali rast osebnega dohodka oziroma vračali osebni dohodek na nivo 
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pred 30. septembrom letos. Drugi so zopet mnenja, da bo porast nominalnega 
osebnega dohodka v gospodarstvu dosegel 20'°/o in podobno. 

Negotovost okrog porasta osebnega dohodka v gospodarstvu, porasta stro- 
škov itd. ne dovoljuje planiranja povsod tam, kjer predstavlja ta osebni dohodek 
osnovo za izračunavanje prispevkov in kjer stroški bistveno vplivajo na cene. 
Posebno velja to za zdravstvo. 

Težko razumem, da lahko kjerkoli v svetu dopustijo, da do zadnjega tre- 
nutka plavajo v nejasnosti cele sfere družbenih dejavnosti, ki bi morale pravo- 
časno urediti svoje in medsebojne finančne odnose za prihodnje leto, posebno 
še, ker so z rokom vezane z zakonom. Mislim, da to ni tipično slovenski problem. 
Danes, kot še nikoli doslej, visijo v zraku vsa dosedanja planiranja v socialnem 
zavarovanju, da o zdravstvenih delovnih organizacijah sploh ne govorim. Tako 
stanje je po mojem mnenju samo podlaga nestabilnosti. Upam, da se motim, 
da ne poznam stabilizacijskih ukrepov, ki so že ali pa bodo sprejeti v zvezi 
ali pa v republiki, niti si še ne morem razlagati njihovih učinkov. Imamo sicer 
predlog družbenega dogovora o financiranju zdravstvenega varstva za leto 1971, 
ki je bil sestavljen že v nekaj verzijah mimo dokumenta, o katerem razpravljamo 
danes in s katerim je ponekod v hudem navzkrižju. Sestavljalci izhodišč o eko- 
nomski politiki niso upoštevali letos sprejetih zakonov o zdravstvu in zdravstve- 
nem zavarovanju in zahtevajo nekaj novih obremenitev; sicer ne bi napisali 
zadnjega odstavka na 16. strani, na kar'je že opozorila skupna komisija. Pozabili 
so na specifično obnašanje cene v zdravstvu, ki je v veliki meri odvisna od 
materialnih stroškov, na katere zdravstvena služba ne more vplivati in je ne 
smemo obravnavati s proračunsko logiko. Verjetno se bomo morali odločiti za 
zmanjšanje pravic -iz naslova zdravstvenega zavarovanja ali za dvig stopnje 
ali pa za kakršnokoli drugo rešitev. Dokument pravilno ugotavlja na drugi 
strani, da smo znatno razvrednotili dosedanja prizadevanja za odpravo neskladij 
v materialnih pogojih delovanja družbenih služb, navaja pa tudi, da so v bližnji 
bodočnosti nujni ukrepi, ki bodo uravnovesili te odnose. 2e omenjeni zadnji 
odstavek na 16. strani je popolnoma v nasprotju s temi ugotovitvami, saj pri- 
poroča občinskim skupščinam, naj ne bi dvigale prispevnih stopenj nad že do- 
sežene tudi pri oblikovanju temeljnih izhodišč za določitev stopnje prispevka 
iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja za zdravstveno zavarovanje de- 
lavcev. 

Osebni dohodek predstavlja znaten del stroškov v družbenih službah in v 
gospodarstvu. Zaradi tega bi se rad nekoliko ustavil pri odstavkih iz doku- 
menta, ki govorijo o osebnem dohodku. Na 3. strani spodaj beremo, da si bo 
SR Slovenija z vsemi močmi prizadevala stabilizirati gospodarstvo v okviru svo- 
jih materialnih možnosti in da bo sodelovala pri opravljanju nesorazmerij na 
nekaterih področjih splošne porabe in družbenih služb. Na 6. strani spodaj piše, 
da je potrebno v družbenih službah težiti k uskladitvi osebnih dohodkov s po- 
večanjem življenjskih stroškov v letu 1970. Vse to so pozitivne misli, ki jih pa 
dokument v posebnem delu neenako in nejasno obravnava. 

4. točka govori o šolstvu in o zagotovljeni ravni osebnih dohodkov v letu 
1971, ki bo valorizirana najmanj za povečanje življenjskih stroškov v tekočem 
letu. V 10. točki zagotavlja dokument republiškim upravnim organom in pravo- 
sodju sredstva za osebni dohodek, ki bodo valorizirala povečanje stroškov samo 
v letu 1970. Za osebni dohodek z:a zdravstvo navaja dokument na 12. strani, da 
bi ustavitev rasti materialnih stroškov že sama po sebi omogočila vsaj delno 
izravnavo zaostankov v osebnem dohodku. Tega si pravzaprav ne znam razlagati. 
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Tu se dokument sklicuje na družbeni dogovor, ki v svoji zadnji verziji zago- 
tavlja uskladitev osebnih dohodkov v letu 1971 najmanj s porastom življenjskih 
stroškov v letu 1970. Ne znam si razlagati tudi, kaj pomeni valorizacija na naj- 
manj povečane življenjske stroške v tekočem letu, kaj pomeni valorizacija na 
povečane stroške v letu 1970 in kaj pomeni valorizacija na življenjske stroške 
najmanj v letu 1970. 

Pri vsem tem ne vidim nobenih možnosti usklajevanja in uravnovešanja 
osebnih dohodkov v zdravstvu niti med regijami, ker se enako delo popolnoma 
neenako vrednoti, kaj šele med posameznimi dejavnostmi. Vprašujem se, zakaj 
ta nesorazmerja, ki so resna ovira ne samo pravilni ureditvi posameznih služb 
in pravilni porazdelitvi kadra, temveč povečujejo nestabilnost, vlečemo iz leta 
v leto. Dokument ne pomaga pri odpravljanju teh anomalij, temveč jih bo v na- 
slednjem letu, po mojem mnenju, še povečal. Mislim, da ni med nami nikogar, 
ki si ne bi prizadeval prispevati k stabilizaciji. Prav zato pa smatram, da je po- 
trebno tudi sfero dohodka in osebnega dohodka enkrat začeti resno usmerjati, 
sicer bo stabilizacija slonela samo na ramah nekaterih in ne bo uspešna. 

Rad bi spregovoril še nekaj besed o letošnjih proračunskih presežkih. Vse 
leta nazaj ugotavljamo, da je oprema zdravstvenih delovnih organizacij, posebno 
bolnišnic, že pod kritično točko. Vemo, da so možnosti za sanacijo po redni 
poti v bližnji prihodnosti minimalne. V zadnjem predlogu družbenega dogovora 
za financiranje zdravstva je izpadla tudi funkcionalna amortizacija, čeprav jo 
zakon o zdravstvu navaja; zato podpiram predlog tovariša poslanca Fillija, da 
naj bi občinske skupščine te presežke namenile za gradnjo ali pa opremo bolniš- 
nic in tako indirektno razbremenile gospodarstvo. Hvala lepa. 

Predsedujoči Tone Bole: Prosim tovariša Feldina, da se udeleži raz- 
prave. 

Boris Feldin: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Počasi dobivam 
občutek odvečnosti, krivde in postajam resigniran. Preden pa postanem popol- 
noma apatičen do vseh stvari, bi le rad še nekaj povedal. 

1. Strinjam se s stvarmi, ki so jih povedali že drugi poslanci. Tovariša 
Hasla, ki mi je mnogo besed vzel iz ust, lahko podprem v tem, da je treba ob 
tej bilanci pokazati na vse tiste, ki se niso držali sprejetih stališč v lanski bi- 
lanci; ni prav, da se pavšalno operira in obsoja celotno splošno porabo s tem, 
da verjetno v tej splošni porabi ni izobraževanje samo potrošnja. Kljub vsem 
načelom, da to ni samo splošna poraba, v praksi delamo drugače. Dobro bi bilo 
nakazati v tej bilanci vzroke, pokazati tiste dejavnike v gospodarstvu in izven 
gospodarstva, ki so te stvari vendarle povzročili. Mislim, da bi s tem utrdili 
zaupanje tistih, ki so jih izvolili. Ne gre mi namreč v glavo, da na vseh forumih, 
od zveze do občin, ugotavljamo, da se z vsem strinjamo; kdo neki pa je potem 
tako situacijo povzročil, če smo vsi proti taki situaciji, če vsi podpiramo vse 
ukrepe, pa kljub temu do take situacije pride? Tistega bi rad poznal. 

2. Ni prav, da se na to sfero gleda kot na največji vir inflacije. Tudi ni 
prav, da pri posameznih zadevah pri tej inflaciji mislimo samo na federacijo. 
Celo dobro je, da imamo federacijo, ker lahko del krivde prenesemo nanjo, in 
verjetno zaradi tega tudi ne iščemo preveč krivde pri nas v republiki. Menim, 
da bi morali razmejiti, česa je za inflacijo kriva federacija in česa republika; 
kakšna je krivda občin in posameznih sfer. Počasi postajajo posamezna pod- 
ročja, med temi tudi izobraževanje, nezanimiva; to ni spodbudno predvsem za 
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mladino, ki se odloča za poklice izven gospodarstva, ker že vnaprej ve, da delati 
na teh družbenih področjih ni niti dobro niti perspektivno, zaradi česar bomo 
verjetno imeli še hujše posledice kot jih danes že imamo. Enkrat pozneje lahko 
ponovno iščemo vzroke nazadovanj, ki bodo in ki so v tem času doslej že na- 
stopili. 

Zdaj pa nekaj konkretnih misli o tej bilanci: na 5. strani ta bilanca pravi: 
»Ugodnejša delitev družbenega proizvoda v korist delovnih organizacij zago- 
tavlja širše materialne možnosti za samoupravne in družbene dogovore pri reše- 
vanju problemov širšega družbenega interesa, zlasti pri reševanju posameznih 
problemov družbenega standarda.« 

To lepo deklaracijo na 5. strani bilanca na 16. strani že negira, ko pravi, 
da se gospodarstvo v letu 1971 naj ne bi obremenjevalo. To je nemogoče že zato, 
ker hkrati obremenjujemo sklade skupne porabe. Poznamo države, ki prav vla- 
ganja v take, ne samo humanitarne in izobraževalne namene posebej podpirajo 
z oprostitvijo davkov, mi jih pa po navadi oziroma vsaj v tem predlogu še pose- 
bej obremenjujemo. Ni pošteno, da na eni strani to kot načelo postavimo, na na- 
slednjih straneh pa popolnoma negiramo. Taka prerazdelitev v korist delovnih 
organizacij za proračune ne bo zagotavljala širših materialnih možnosti, ker te 
možnosti z drugimi zadevami zapiramo, kljub najboljši volji gospodarskih orga- 
nizacij, da bodo plačale toliko in toliko davkov zato, ker rešujejo določene 
družbene probleme na določenem območju. 

Prav tako ni sprejemljiva utemeljitev v poglavju »Otroško varstvo« na 
straneh 12—13, ker se ne opira na resnična dejstva. Ni res, da bi se republiški 
prispevek znižal od 1,8 na 1,4ni res, da bi to bilo kakršnokoli znižanje. Mi 
vemo, da znaša prispevek za otroško varstvo 1,8'%; od tega je dobila republi- 
ška skupnost otroškega varstva 1,35'%, občinske skupnosti otroškega varstva 
pa 0,45 '%i. Toda če zapišemo, da bo republiški prispevek po novem znašal 
1,40 '%>, to dejansko pomeni zvišanje republiškega prispevka in ne znižanje. Ni 
pošteno občinam reči: »Zdaj imate 0,40 °/o od prispevka, pa se lepo družbeno 
dogovarjajte,« ko pa hkrati na 16. strani navedemo, da občine ne smejo pri- 
spevkov povečati. Predlagam, da ostanemo pri financiranju otroškega varstva 
pri istem načinu kot v letošnjem letu, če že nismo našli drugega sistema, ki bi 
financiranje drugače uredil. 

Glede sredstev za izobraževanje mislim, da bo tudi družbeni dogovor o šti- 
pendiranju izredno težko izvedljiv pod pogoji, ki jih določa ta bilanca in kakršne 
pričakujemo od zveze. 

V gradivu piše, da naj bodo prizadevanja porabnikov usmerjena predvsem 
v usklajevanje osebnih dohodkov. Pravim, da to ni mogoče; pritrdil mi bo 
vsakdo, ki bolj natančno ve, kaj predstavljajo materialni stroški v določenih 
sferah. Materialne stroške bo treba povišati tudi za izobraževanje, če ne zaradi 
česa drugega že zato, ker se je premog v primerjavi z lanskim letom podražil 
za 43ker se je papir podražil za 49 '%>. 

Torej bo treba že zaradi podražitev teh in še drugih osnovnih stvari, režije, 
ki je za delo šole nujno potrebna, v izobraževanje vlagati več kot doslej. 

Glede dopolnilnih sredstev podpiram stališče delegatov občin. Mislim, da 
bodo to taka merila, ki bodo postavila približno v enakopraven položaj vse ob- 
čine. Pri tem bi pa vendarle rad vedel, kakšne rezultate od tega imamo. Priča- 
kujemo, da pomenijo dopolnilna sredstva razbremenitev gospodarstva določene 
občine. Rad bi vedel, ali je to res ali pa so dopolnilna sredstva socialna podpora. 
Ce so socialna podpora, jih bomo morali tako imenovati. Ne želim trditi, da se 
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ta sredstva nepravilno razdeljujejo. Želim le to, da bi se učinek teh sredstev 
nekje tudi poznal. Ce nekoga razbremeniš za 11 milijard, se bo učinek verjetno 
nekje odrazil. Zato bi podal kratek primer: v neki občini v Sloveniji, konkretno 
je to najbolj nerazvita občina pri nas, je zaposlitev v zadnjih treh letih narasla 
za približno 100 %, od 5 na 11'% zaposlenih od vsega prebivalstva. Dopolnilna 
sredstva so se v tem istem času povečala za 7®/#. To se pravi: 100% povečanje 
zaposlitve pri 7% povečanju sredstev; potem gotovo neka naložba ni bila dovolj 
efektna. 

Pri tem opozarjam tudi še na določena nerešena vprašanja dopolnjevanja, 
pa sploh financiranja izobraževanja. Se vedno pravim, da tudi to ni dokončno 
urejeno. Še vedno ne vemo, kdo v SR Sloveniji pokriva stroške izobraževanja, 
kdo jih pa ne pokriva, kdo koga dopolnjuje, kdo pa koga ne dopolnjuje, kdo 
dobiva, kdo ne dobiva dopolnilnih sredstev. Še vedno mislim, da je prav, da se 
že enkrat odločimo, da bomo dopolnjevali dejansko tam, kjer je potrebno do- 
polnjevanje, kjer je potrebno nerazvita področja razvijati. Postregel bom samo 
z enim podatkom za letošnje leto. Naša občina prispeva v republiško izobraže- 
valno skupnost v letošnjem letu z vsemi prispevki in tistim, kar je odrezano, 
okoli 750 milijonov starih dinarjev. Vrača se ji 107,5 milijona dopolnilnih 
sredstev. Okoli 350 milijonov porabijo naši učenci, ki so na srednjih, višjih in 
visokih šolah v SR Sloveniji. Ostalo gre za druge. Naj gre, toda sem za čiste 
račune, da ostane za tiste, ki so pomoči potrebni, ne pa da podpiramo tiste, ki 
tega niso potrebni. In zato bi vendarle enkrat rad bil na jasnem, ali pokrivamo 
v Sloveniji vsi te stroške in če jih ne, kdo bi jih kljub temu lahko pokrival in 
komu bo potrebno pomagati še bolj kot danes pomagamo. Ce ne bi bilo tako, 
potem bi tudi izobrazbena struktura, štipendiranje in prihajanje kadra nazaj 
v občine ne bilo tako, kot je danes. 

Na 23. strani lanske bilance smo napisali, da bo republika izdelala primer- 
jalno analizo o problematiki financiranja družbeno-političnih skupnosti v Slo- 
veniji. Te analize žal ne vidim, niti ni v bilanci omenjena; ali smo jo naredili? 
Ce je nismo, zakaj je nismo? Ce jo bomo, kdaj jo bomo? Ce je še nismo, jo na- 
pravimo v naslednjem letu, da ne bi slučajno pozabili tega, česar ne bi smeli 
že letos pozabiti, ker bi nam lahko očitno služila za to, da bi bile tudi v tej 
bilanci občine obravnavane drugače kot so; obravnavane so samo v skupnem 
znesku, ki pa prav nič ne govori o tem, kako se v tej bilanci rezultira j o. vsi ti 
ukrepi in kako naj poteka izvajanje politike v samih občinah. 

Sistem financiranja javnih služb bo treba razumljivo in jasno opredeliti. Ce 
se bo potrebno odločiti, kakšen obseg bo imelo, potem bomo določili glede na ta 
obseg sredstva, če bomo določili sredstva, jih bomo na podlagi tistega obsega. 
Verjetno pričakujemo za ljudi v dejavnostih javnih služb popolnoma enak po- 
ložaj kot ga imajo ljudje v drugih dejavnostih. Nisem dolžan trpeti drugačnega 
položaja kot drugi, ker sem slučajno rojen pod nesrečno zvezdo in zašel v pod- 
ročje, ki je to preljubo inflacijo povzročilo. 

V bilanci podpiram predloge delegatov občin, da je treba kulturnim skupno- 
stim odstopiti 0,5 %. od republiškega prometnega davka. Prav tako podpiram 
mnenje, ki ga je izrekel eden od delegatov, da je treba zagotoviti, ob sklepanju 
tega zakona, da občine za kulturne skupnosti ne smejo dajati manj kot so da- 
jale doslej, ob tem, kar je že določeno. 

Zanima me tudi, ali bom na določena vprašanja, ne samo jaz, tudi drugi 
morda že danes dobil kakšen odgovor ali pa bom imel samo možnost dvigati 
roko pri glasovanju o bilanci. Ali kdo sploh odgovarja na zastavljena vprašanja? 
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Lani smo postavili vrsto vprašanj. Želeli bi odgovor na izvajanje lanske bilance; 
tega ne dobimo. Sprejemali bomo novo; o določenih dilemah ne vemo ničesar. 
Drugo leto bomo spet ugotavljali, kdo je tisti krivec, ki je vse to povzročil in 
bomo vpletali krivce od federacije pa do zadnje občine. Hvala lepa! 

Predsedujoči Tone Bole: V razpravi želi sodelovati tovariš Polajnar. 

Tone Polajnar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Vnaprej se opravičujem, če bom dolgočasen; verjamem celo, da bo moj prispe- 
vek težko vključiti v to razpravo. Dolžan sem se predstaviti. Sem namreč po- 
slanec gospodarskega zbora. Upam pa kljub vsemu, da delim mnenje vas vseh, 
če ugotovim, da je temeljni namen dokumenta, ki je danes pred nami, dober, 
da smo ga dolgo pričakovali in da nam je celo potreben, ker želim in upam, 
da tudi vi želite, in ne samo navidezno, da v prihodnjem letu začnemo s stabi- 
lizacijo gospodarstva. Ta pojem pa bi zelo rad zamenjal s stabilizacijo potrošnje. 
Do predloženega dokumenta moramo biti izredno pozorni in kar je po mojem 
prepričanju najpomembnejše, za njegovo realizacijo v celoti odgovorni. Ker bo 
ta dokument gotovo osnova za razprave in sklepanje v posameznih zborih v 
skupščini in v drugih organih samoupravnih skupnosti, celo v občinskih skup- 
ščinah, po mojem prepričanju lahko sprejmemo tak ali podoben dokument 
samo, če bo doživel korenite spremembe in dopolnitve. 

Dokument, ki bo sprejet, bo po mojem mnenju moral biti konkreten, ker 
bo le tak lahko dobra osnova gospodarstvu, pa tudi potrošnji ter tudi nam, ki 
se bomo z njim ali z njegovimi posameznimi dokumenti še srečevali. Pri nje- 
govem dokončnem oblikovanju bi po mojem mnenju sestavljavci morali upo- 
števati in uskladiti vse pripombe, ki so bile dane v številnih prejšnjih in današ- 
njih razpravah, predvsem pa tiste, ki so resnično namenjene stabilizaciji. Ko 
sem vsaj za silo prelistal material, ki smo ga prejeli danes na klopeh, če poslu- 
šam to današnjo, vsaj večji del razprave, potem se bojim, da naš namen o sta- 
bilizaciji le ni točen in ni resničen ter da bi ga radi naprtali nekomu, ki ga 
sam ni sposoben izvesti. 

V uvodu dokumenta je zapisana ocena, da je letos naše gospodarstvo do- 
seglo dobre uspehe, potem pa nadaljuje, da so bili doseženi predvsem zaradi 
konjunkture na domačem trgu in pa zaradi inflacije. Res je, da je k navidez- 
nemu uspehu v gospodarstvu pripomogla konjunktura, predvsem pa inflacija. 
Ce pa je bil uspeh dejansko dober, potem do tako pomembnega dokumenta kot 
je ta ne moremo biti krivični, ker po mojem mnenju kaže, vsaj z besedo ome- 
niti tudi prizadevanja in povečano storilnost delovnih ljudi v gospodarstvu, pa 
tudi izven njega. Gotovo te inflacije niso povzročili povsem sami. V svojem 
bistvu si jo ne žele in jim zato ni potrebna. Ce želimo in resno hočemo pre- 
tirano inflacijo odpraviti, moramo ugotoviti in javno pokazati ter odpraviti 
žarišče, pa naj bodo v občini, v zvezi, v gospodarstvu ali pa tudi izven njega, 
čeprav se danes v razpravi poskuša dokazati, da izven gospodarstva inflacija 
ni mogoča. 

Mislim, da moramo prenehati — citiram — govoriti o nekaterih pojavih 
samo zato in izključno zato, da nam ni treba biti konkreten. Res je, da je hitra 
rast nominalnih osebnih dohodkov in cen povzročila nesorazmerno povečanje 
dajatev, ki povečujejo stroške v proizvodnji in s tem povzročajo verižne procese 
v gibanju cen. Tovariši poslanci, res pa je tudi to, da so se prav zaradi tega in 
takega načina v prav vse proračune družbeno-političnih skupnosti, pa tudi 
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samoupravnih skupnosti, stekala sredstva, ki so bila mnogo večja od plani- 
ranih ter da so se v največ primerih ta sredstva tudi potrošila, tako, da po- 
sebnega vračanja v gospodarstvo, čeprav ga dokument nekajkrat omenja, po 
mojem mnenju ni realno pričakovati. Menim, da bo gospodarstvo za namene 
večje konkurenčne sposobnosti in modernizacije dobilo največ, pa tudi najbolj 
gotovo samo v primeru, če se bomo zavzemali in navsezadnje celo dogovorili 
za bodoče, ne za pretekle, nižje prispevne stopnje in prispevke. Predloženi do- 
kument, žal, vsaj po mojem mnenju, tudi današnja razprava, takega jamstva 
ne dajeta dovolj. 

Menim, da se je treba ločeno dogovarjati o prispevnih stopnjah na osebne 
dohodke in ločeno o vseh drugih obveznostih, ki jih gospodarstvo, pa tudi občani 
družbenih skupnosti imajo. Vzemimo samo primer prometnih davkov, carin in 
podobnega. Na primer vsi ti instrumenti, predvsem pa prometni davki, so iz 
ekonomskih postali povsem fiskalni instrumenti, s katerimi se predvsem v zvezni 
proračun stekajo izredno velika sredstva. Ob takem delovanju zakona o zveznem 
prometnem davku lahko kar mirno priznamo, da so vsi potrošniki proračunskih 
sredstev zainteresirani za visoke, ne pa, kot govorimo, za nizke prodajne cene, 
prav tako kakor so, bolje rečeno smo, iz istih razlogov zainteresirani tudi za 
visoke in ne nizke osebne dohodke. Napovedi o predviđeni 5 do 5,5-odstotni 
rasti realnega družbenega proizvoda in 15 °/o porastu osebnih dohodkov 
so verjetno zelo optimistične in nerealne, obenem pa ne kažejo na stabilizacijo 
in na potrebno umiritev. Če pa to le ni nerealno, potem naj povem, da so se 
osebni dohodki v naši občini, podatke povzemam iz biltena, ki ga je pripravil 
občinski upravni organ zaradi tega, da ne bi bik) krivo gospodarstvo občine, 
v prvih mesecih letos v primerjavi z lanskimi dvignili za 16,8 °/o, od tega v obrti 
za 12'"/o, v industriji pa za 14'%. Moram povedati, da industrija in obrt zapo- 
slujeta pretežni del delavcev v občini. 

Ne vem, kakšni so podatki v drugih občinah in republiki. Če so podobni 
in če povišanja niso večja, pa če sta gospodarstvo in negospodarstvo dosegla 
dobre uspehe, po mojem mnenju le ob stabilnih pogojih, take in podobne pro- 
bleme urejamo brez posebnih resolucij in ne vem kakšnih gromovitih govorov. 

V predlogu dokumenta je nekajkrat omenjeno, da bo v prihodnjem letu 
osebne dohodke v negospodarstvu treba valorizirati za porast cen in življenj- 
skih stroškov. Kot sem že dejal, citiram isti dokument, so se letos v gospodar- 
stvu naše občine povišali osebni dohodki za 16,8 ^/o, v negospodarstvu pa za 
20,4'%> ter so že za 17'% višji od osebnih dohodkov v gospodarstvu. Gotovo 
je treba upoštevati boljšo kvalifikacijsko strukturo, ki je v negospodarstvu in 
ki je potrebna. Kljub temu pa ni mogoče Več na tak način, kakor smo danes 
nekajkrat slišali, govoriti ter trditi o nesprejemljivih razlikah. S to primerjavo 
ne želim govoriti o previsokih osebnih dohodkih; želim povedati le to, da je 
stabilizacijo in umiritev nujno potrebno doseči, doseči na vseh področjih in ne 
samo v gospodarstvu. Če mi dovolite, v negospodarstvu bo po mojem mnenju 
potrebno nekaj drugega. Mislim, da je izredno potrebna prerazdelitev sredstev, 
saj so razlike v osebnih dohodkih ter v materialnih izdatkih posameznih služb 
od službe do službe velike. Mislim, da gre tu za družbene dogovore in to pred- 
vsem delavcev, ki delajo v negospodarstvu. 

Prepričan sem, da se da z energičnimi ukrepi, ki naj predvsem težje pri- 
zadenejo tista področja, kjer je potrošnja prevelika in mileje prizadenejo tista 
področja, kjer sta smotrno ravnanje s sredstvi in višja produktivnost opazna že 
sedaj, zagotoviti tudi sredstva za modernizacijo gospodarstva. Brez potrebe 
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morda poudarjam, da bo le moderno in tudi na tujih tržiščih konkurenčno go- 
spodarstvo sposobno prevzemati bremena, ki jih sedaj ne more prenašati in se 
jih prav zato in izključno zato želi znebiti. Dokument o ekonomski politiki v 
prihodnjem letu bi po mojem mnenju moral pokazati tudi na nujnost in ukrepe 
za večje zajemanje denarja, ki zaradi, bodimo iskreni, nezaupanja vlagateljev 
obstaja izven obtoka ali pa premočno pritiska na premajhne blagovne fonde. 
Eventualna potrebna revalorizacija hranilnih vlog, ki so v gospodarstvu neob- 
hodno potrebne, bi morala biti zagotovljena tudi v tem dokumentu. Hvala. 

Predsedujoči Tone Bole: V razpravi želi sodelovati tudi tovariš Grčar. 
Prosim. 

Slavko Grčar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V 
tej skupščini glede na zelo kvalitetno in argumentirano razpravo poslancev 
očitno ni mogoče vnaprej pripraviti. Jaz sem jo skušal, pa mi jo je današnja 
razprava povsem razvrednotila, zato mi oprostite, če bom nekoliko improviziral. 
Predvsem ne bi na noben način želel ponavljati argumentov, ocen in stališč, ki 
so jih tovariši in tovarišice poslanci tu navajali v zvezi z družbenimi dejav- 
nostmi, ne ponavljati argumentov, ki opozarjajo na to, da družbene dejavnosti 
niso nek imaginaren, odtujen del potrošnje, ampak da so take družbene dejav- 
nosti kot so izobraževanje, zdravstvo, otroško varstvo, kultura itd. neposredni 
sestavni del življenjskega standarda delavskega razreda in drugih delovnih ljudi 
Slovenije. Tudi ne bi posebej razmišljal o tem, da je kreiranje politike na 
področju tako imenovane splošne potrošnje proces, v katerem se moramo naj- 
prej pogovarjati o obsegu in kakovosti teh dejavnosti, o tem, koliko glede na 
take ali drugačne okoliščine, sredstva, možnosti itd. moremo zadovoljevati po- 
trebe delovnih ljudi. Če se tu potem lahko dogovorimo, da moramo zmanjšati 
obseg zdravstvenega varstva, v kar jaz sedaj dvomim skupaj z vami, da je 
mogoče zmanjšati obseg šolstva ali pa da je mogoče pristati na zmanjšanje 
kakovosti te dejavnosti, potem je seveda celotna bilanca sredstev samo po- 
sledica oziroma samo funkcija tega osnovnega dogovora o tem, kaj v tej družbi 
želimo, hočemo in kaj v tej družbi zmoremo. Odločitve o tem niso zadeve, ki 
bi bile lahko prepuščene samo delavcem na področju družbenih dejavnosti; to 
je predmet odločitve vseh delovnih ljudi Slovenije. Delavci na področju druž- 
benih dejavnosti moramo samo opozarjati na vse posledice, ki jih takšna ali 
drugačna odločitev vodi s seboj. 

Ta preorientacija diskusije na obseg in kakovost dejavnosti je po mojem 
prepričanju nujna. Ta preorientacija razprav nas šele lahko postavi na realna 
tla. Lahko si je zamišljati bilance takole: imam toliko sredstev in jih za to in 
to dejavnost za toliko in toliko zmanjšam, ker jih pač več nimam, s predpo- 
stavko, da bodo vse usluge, ki jih dajejo zdravstvo, izobraževanje, kultura in 
otroško varstvo itd. ostale vsaj na taki ravni kot dosedaj. Takšno bilanciranje 
je seveda zelo preprosto, mislim pa, da v danih okoliščinah postaja vse bolj 
nevzdržno. 

Oglasil sem se iz treh razlogov. Prvič zato, da bi pritrdil tistim, ki mislijo, 
da je situacija v resnici veliko težja, kot pa jo je bilo mogoče označiti v tem 
dokumentu, ki ga je predložil izvršni svet; za področje družbenih dejavnosti 
mnogo težja zaradi tega, ker nedavni restrikcijski ali kakorkoli jih že imenu- 
jemo, ukrepi federacije postavljajo vse te bilance, izračune v neko popolnoma 
novo luč. Dovolite, na primer, za ilustracijo primer s področja izobraževanja. 
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Republiška izobraževalna skupnost bo po ocenah za letošnjo leto in po do- 
sedanji realizaciji imela približno 600,8 milijona dinarjev dohodkov za kritje 
potreb, ki jih financira. Tu niso všteta sredstva občin. Ce teh 600,8 milijona 
pomnožimo z 10,8'%, torej s tisto mejo, ki je predvidena v zadnjem ukrepu 
zvezne skupščine, potem to pomeni nekaj več kot 665,6 milijona dinarjev, to 
se pravi, skoraj 4 milijarde starih dinarjev manj kot jih predvideva bilanca 
izvršnega sveta. Ce temu dodamo še ustrezne tako povzročene primanjkljaje 
v tistih sredstvih, ki se formirajo oziroma razporejajo v občinah, se ta vsota 
skoraj 4 milijard poveča na okrog 7 milijard dinarjev dodatnega primanjkljaja, 
mimo tistih, ki smo jih obravnavali že ob bilanci, ki jo je predložil izvršni svet. 

Skratka, situacija je v resnici veliko težja. Nimam izračuna za področje 
zdravstva, kulture, otroškega varstva in tako dalje, lahko pa je na pamet ugo- 
toviti, da je situacija tudi na teh področjih prav tako zelo problematična. Kaj 
storiti? Predvsem mislim, da je zelo prav, da današnjo razpravo štejemo kot 
uvodno razpravo. Da ponovno temeljito preračunamo in analiziramo vse okoli- 
ščine, vse možnosti in vse situacije. Predvsem mislim, da bi ta analiza nikakor 
ne smela biti zgolj kvantitativna. Morala bi biti tudi kvalitativna in zlasti tudi 
kavzalna. Predvsem bi bilo iz te analize treba videti, kakšne bodo konkretne 
posledice, kolikor jih je seveda mogoče predvidevati v kontekstu celote in ko- 
liko nam bo posamezen ukrep v resnici prispeval k stabilizaciji ali pa k morda 
nadaljnji destabilizaciji. Brez kolikor toliko jasne opredelitve posledic sleher- 
nega našega ukrepa je nemogoče odločati tako, da bi dosegali tiste cilje, ki si 
jih v stabilizaciji zastavljamo. Zato bo področje vzgoje in izobraževanja treba 
zelo jasno osvetliti. Republiška izobraževalna skupnost opozarja na vse posle- 
dice. Jaz tega ne bom ponavljal, ker so tovarišice in tovariši poslanci na to 
posebej opozarjali, dokumenti pa so tudi na voljo. Treba je ugotoviti, kakšne 
bodo nadaljnje posledice teh 665,6 milijona, kaj bomo tu lahko storili, s kakš- 
nimi radikalnimi ukrepi, s kakšnim odpravljanjem tabujev in tako dalje; skratka 
moramo se zelo resno zamisliti in to s polno odgovornostjo. Alternativa ne more 
biti v tem, da bomo z restrikcijami še naprej zmanjševali vrednost dela na tem 
področju. 

Tovariš poslanec je pred menoj navajal nekatere podatke in me s tem 
spodbujal, da jih tudi jaz. V rokah imam gradivo zavoda SR Slovenije za sta- 
tistiko z naslovom: »Nekaj podatkov za analizo osebnih dohodkov 1968/70«, da- 
tirano z 28. 9. 1970. Po teh podatkih, preračunanih za leto 1970, če bi za pri- 
merjavo vzeli kvalifikacijske skupine delovnih mest v gospodarstvu, dobimo za 
šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo in za državne organe tele indekse: če ima 
v gospodarstvu visoka izobrazba indeks 100, imajo šolstvo indeks 84 (se pravi 
minus 15), zdravstvo 91, socialno varstvo, 65 in državni organi 86. Višj'a iz- 
obrazba: gospodarstvo 100, šolstvo 80, zdravstvo 70, socialno varstvo 80, državni 
organi 80. Srednja izobrazba: gospodarstvo 100, šolstvo 83, zdravstvo 75, socialno 
varstvo 78, državni organi 81. Da ne bom našteval vseh kvalifikacij: še nekva- 
lificirani delavec: gospodarstvo 100, šolstvo 84, zdravstvo 100, socialno varstvo 
87 in državni organi 114. 

Lahko bi našteval še druge podatke, ki bi strokovno dokazali, da so osebni 
dohodki v državnih dejavnostih v velikem zaostanku. Mislim, da je nemogoče 
sprejemati takšne primerjave, ki pravijo: »poprečno so se osebni dohodki v go- 
spodarstvu povečali »samo za«, v družbenih dejavnostih pa »kar za«, ali pa 
poprečni osebni dohodki v negospodarstvu so »zopet višji kot poprečni dohodki 
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v gospodarstvu«, ker so takšne primerjave popolnoma nemogoče in nekvali- 
ficirane. 

Tovariš poslanec pred menoj je že sam opozoril na različnost v kvalifikacij- 
ski sestavi; to je prav gotovo bistven element. Poleg tega pa gre tu za dogovor- 
jeno, kot je bilo tu že poudarjeno, enoletno zaostajanje osebnih dohodkov na 
teh področjih in zato seveda potem tudi ta gibanja med seboj niso popolnoma 
primerljiva. 

Oprostite, da sem vas zadrževal z navajanjem teh podatkov, zdelo pa se mi 
je umestno, da jih navedem, da ne bi dobili napačnih vtisov o tem, kako zelo 
dobro se godi družbenim dejavnostim in da se sedaj seveda po nepotrebnem 
pritožujejoi 

Tovarišice in tovariši poslanci, ponovno bi rad predlagal vsem, ki bodo 
sodelovali pri izdelavi dokumentov za oblikovanje politike v naslednjem letu, 
da temeljito pretehtajo obe strani medalje — vzroke in posledice — in da se 
na podlagi vsega tega potem skupaj odločimo, kaj bomo v tej slovenski družbi 
storili, če hočemo v resnici dosegati takšne cilje, kakršne si postavljamo, se pravi 
stabilne razmere in normalen razvoj v stabilnih pogojih. Hvala lepa! 

Predsedujoči Tone Bole: Prosim! V razpravi želi sodelovati tovariš 
Skvarč. 

Tone Skvarč: Tovariš predsednik, tovarišice, tovariši poslanci! Na 
kratko bi se dotaknil samo enega odlomka iz izhodišč ekonomske politike za 
leto 1971, ki obravnava v II. poglavju na straneh 7 in 8 zbiranje teh sredstev 
prek prispevkov in davkov. Tu gre namreč za pomembno kmetijsko panogo, 
vinogradništvo in vinarstvo, ki je po podatkih raznih strokovnih forumov sko- 
rajda v kritičnem položaju, za kar navajajo analize nekaj vzrokov in kot enega 
glavnih tudi davčno politiko do vina. 

Prikazal bi kratko zgodovino pristopa k reševanju tega problema. V lan- 
skem novembru je republiški zbor obravnaval problematiko vina, vinograd- 
ništva, vinske politike in ob dejstvu, da gre tu za obširne probleme, dal ad acta 
problem tako, da naj to reši skupna analiza, ki jo bo izdelal izvršni svet in 
sprejela Skupščina SR Slovenije v letu 1970. Tako je bil ta problem dan z dnev- 
nega reda in je izvršni svet dejansko take sklepe predložil temu domu; dne 
16. marca in 15. maja t. 1. so bile sprejete teze, kako bi se naj kmetijstvo raz- 
vijalo v prihodnje. Ker stopamo s tem planom za leto 1971 v obdobje srednje- 
ročnega programa za pet let, smatram, da je sedaj prelomnica, da te zadeve 
nekako uredimo in da se ne pustimo ali zavajati ali pa zaradi lagodnosti problem 
prenašati iz leta v leto z izgovori, kot je sedaj stabilizacija, pomanjkanje časa 
ali pa še ne vem s čem drugim. Mislim, da je ob teh velikih materialnih silah 
tako subjektivnih kot materialnih, vsak izgovor odveč. Danes se dajo te stvari 
natančno izračunati; tudi časa imamo, kljub temu, da je tu že december, še 
dovolj, da stvari uredimo tako, kot je prav. 

Izhajam iz sklepov, ki pravijo, da bi naj bila davčna politika instrument 
ekonomske politike, ki naj spodbuja večanje proizvodnje in uspešno usmeritev. 
To pa je danes ravno nasprotno. Pretirano obdavčenje vina in vinskih proizvo- 
dov vodi do tega, da rapidno padajo površine vinogradov v Sloveniji, da so te 
številke ne samo zaskrbljujoče, ampak že kar porazne. Ravnokar je »Večer« 
objavil studijo geografskega zavoda; te podatke so zbrale tudi druge renomirane 
organizacije, ki skratka povedo to, da je od tistih 30 ali celo 40 000 ha vino- 
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gradov, danes ostalo vsega skupaj še 20 000 ha, da so ti vinogradi v zelo slabem 
stanju, rezultat tega pa je, da je v lanskem letu Slovenija uvozila 3000 vagonov 
vina iz drugih republik in nekaj sto vagonov iz drugih držav. 

Ker se bom tu mogoče znašel v kontradiktorni situaciji okoli alkoholizma, 
bi čisto na kratko razložil, da nisem podpornik alkoholizma. Vendar ne moremo 
mimo dejstva, da ljudje tako ali drugače alkohol uživajo in da jim napravimo 
največjo uslugo, če jih oskrbimo z zdravim, naravnim vinom, namesto, da 
uživajo slabo vino. 

Rad bi povedal, da je na osnovi sklepov, ki jih je izvršni svet izdelal 
16. marca tega leta in sta jih republiški zbor in gospodarski zbor 15. maja tudi 
potrdila, republiški sekretariat za gospodarstvo v sodelovanju z republiškim 
sekretariatom za finance, gospodarska zbornica SR Slovenije ter republiškimi 
sindikati, izdelal obširno študijo na več kot 20 straneh. Ta material zelo objek- 
tivno analizira stanje in nakazuje rešitve. Kljub temu, da so si štiri tako reno- 
mirane republiške organizacije na osnovi sklepa republiškega zbora prizadevale, 
da se ta zadeva razčisti in da se vnese kot element ekonomske politike v letu 
1971, se je popolnoma prezrla. Priznati pa je treba, to je zapisano na 8. strani 
gradiva, da stopnja republiškega prometnega davka ostaja nespremenjena. 
Skratka, na osnovi tega, kar sem povedal, bi rad zaključil s tem, da naj bi iz- 
vršni svet, ko bo s številkami ovrednotil svoj tekst, vnesel predloge o izboljšanju 
gospodarskega stanja v kmetijstvu, posebej v vinogradništvu, upoštevajoč ves 
strokovni material, ki so ga zbrale in dokumentirale navedene institucije v re- 
publiškem merilu ter da bi upošteval še ostala dejstva, ki so jih navedle stro- 
kovne institucije, kot so kmetijsko združenje »Stiria« v Celju, pa še nekatere 
druge strokovne organizacije, višja agronomska šola v Mariboru itd. Prosil bi 
tovariša predsednika za odgovor na moje poslansko vprašanje, ki se nanaša prav 
na isti problem, o katerem sem govoril. 

Predsedujoči Tone Bole: Ura je 13.15. Od 22 prijavljenih bo raz- 
pravljalo še sedem poslancev. Smo pred naslednjo odločitvijo: da gremo na 
daljši opoldanski odmor ali da po krajšem odmoru nadaljujemo z delom. Sem 
za to, da imamo krajši odmor in nato z delom nadaljujemo. Je moj predlog 
sprejet? (Poslanci se strinjajo.) Prosim, če bi lahko nadaljevali ob 14. uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.15 in se je nadaljevala ob 14.10.) 

Predsedujoči Tone Bole: Tovarišice in tovariši poslanci. Predlagam, 
da nadaljujemo z delom. V razpravi želi sodelovati tovariš dr. Bojan Špicar. 

Dr. Bojan Spicar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Želel bi spregovoriti nekaj besed o pokojninskem zavarovanju, za katerega je 
v materialu izvršnega sveta rečeno, naj se vključi v gospodarsko reformo na 
prav svojstven način, namreč z znižanjem prispevne stopnje za dve desetinki 
odstotka. Vsi govorniki pred menoj in tudi jaz se strinjamo s predlaganimi 
ukrepi za stabilizacijo naše potrošnje, vsak pa seveda k temu svojemu strinja- 
nju dodaja nek »vendar«. Tudi jaz dodajam tak »vendar«, toda ne v tem 
smislu, da imam kakšne pripombe, temveč bi hotel podčrtati, da je pokojninsko 
zavarovanje s svojo potrošnjo vključeno v gospodarsko reformo že ves čas od 
leta 1967. Že od leta 1967 naprej posluje pokojninsko zavarovanje samo s tako 
prispevno stopnjo, ki mu pokriva dejanske vsakoletne stroške in ustvarja neko 
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navidezno rezervo in tako jo ustvarja tudi v letošnjem letu. Ta rezerva pa de- 
jansko ne predstavlja nič drugega kot zadržana sredstva, ki pripadajo upoko- 
jencem, ki so jih osebe v delovnem razmerju v obliki osebnega dohodka že 
dobile, upokojenci pa ta sredstva dobivajo z enoletno zakasnitvijo in niti to ne 
v celotni višini, ampak samo v višini poprečnega porasta iz prejšnjega leta. 
Zaradi tega upokojenci prihajajo v novo leto vedno z določenim zaostankom. 
Tudi za leto 1970 je postavljena stopnja tako, da ne bi pokrila vseh izdatkov, 
ampak bi sklad moral imeti nekaj milijard primanjkljaja. Zaradi nepredvide- 
nega porasta osebnega dohodka na eni strani in zaradi tega, ker socialno za- 
varovanje planira svoje dohodke tako, kot je to predvideno v republiški re- 
soluciji in tako kot predvidevajo republiški planski organi, bo seveda nastal 
določen presežek namesto primanjkljaja. To pa ni realni presežek, ampak tisto, 
kar mora sklad pokojninskega zavarovanja v letu 1971 razdeliti upokojencem 
v obliki zvišanja njihovih pokojnin, za kar je skupščina republiške skupnosti 
socialnega zavarovanja že sprejela določene ukrepe. To se pravi, presežki, če 
lahko tako govorimo, so samo zadržana sredstva, ki pripadajo upokojencem 
na eni strani, na drugi strani pa moram podčrtati, da ima take presežke edino 
naša republika, ker so vse druge republike te presežke v teku letošnjega leta 
zaradi naraščaja življenjskih stroškov upokojencem razdelile. Mi smo menili, 
da tak postopek ni pravilen, da je treba poslovati realno, da je treba pokojnine 
zvišati le tako kot dovoljujejo sistem in predpisi. Ce bi prevzeli recept vseh 
ostalih, sklad pokojninskega zavarovanja ne bi danes imel presežkov, ki ustvar- 
jajo vtis, da posluje v ne vem kako ugodnih pogojih in da mu je treba zaradi 
tega pristriči peruti. Zaradi tega mislim, da se pokojninski sklad ves čas drži 
v mejah, kot jih mora imeti po načelu, ki ga mora upoštevati in se držati vsaka 
socialna politika, kjerkoli je, namreč, da od gospodarstva črpa samo toliko, ko- 
likor gospodarstvo za izvajanje njenih ukrepov lahko da. Zaradi tega preraz- 
porejanje v korist gospodarstva v pokojninskem zavarovanju praktično ne 
more priti v poštev. Prerazporejanje bi predstavljalo samo znižanje prispevne 
stopnje, ki pa ima posledice pri izvajanju funkcij pokojninskega zavarovanja 
in vpliva na možnost ali nemožnost poslovanja. Sam zakon je hotel ustvariti 
pozitivnejše in bolj zdrave odnose med pokojninskim zavarovanjem in gospo- 
darstvom s tem, da je predvidel, da se prispevna stopnja določa ne za eno leto, 
praktično od danes do jutri, ampak za daljšo dobo perspektivnega gospodarskega 
načrta. Vendar to zaradi najrazličnejših razlogov nikjer v Jugoslaviji niti v 
kateri drugi republiki ni bilo izvedeno. Zaradi tega mislim, da vračanje gospo- 
darstvu lahko obstoja samo v zmanjševanju rezerv, če bi bile te rezerve pobrane 
v večjem obsegu kot pa je to potrebno. Kaj je z rezervami in kaj je njihovo 
bistvo, sem že povedal. Brez dvoma pa je, da to vračanje rezerv ne more biti 
do take meje, da ogrozi poslovanje sklada samega, ki je bil že na robu svojega 
poloma po letu 1965 in v kasnejših letih. Tovariši iz gospodarstva se bodo še 
spominjali, ko smo vsakega prvega v mesecu prosili za posojilo, da smo lahko 
upokojencem izplačevali pokojnine. 

V razmislek, posebno tovarišem iz gospodarskega zbora dajem tezo, ki sem 
jo že obravnaval in ki jo vsebujejo materiali izvršnega sveta: ali kaj dosežemo 
z znižanjem prispevne stopnje? Ali je s tem gospodarstvo kaj razbremenjeno? 
Brez dvoma je že sedanja stopnja prenizka. Sedanja stopnja v predvidenem 
rastu osebnega dohodka ne bi zadoščala in bi črpala rezerve. Samo nenormalna 
situacija, ki je nastala, je spremenila primanjkljaj v pozitivno bilanco. 
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V materialih, ki so pred nami, se predlaga znižanje prispevne stopnje za 
nadaljnji dve desetinki odstotka. Izvršilni odbor skupščine republiške skupnosti 
socialnega zavarovanja je ugotovil, da je za leto 1971 tako financiranje mogoče. 
V letu 1971 primanjkljaj lahko pokrijemo, če intenzivno posežemo v rezervo in 
porabimo določen del rezerv; obveznosti, ki nastajajo s sklepi za valorizacijo 
za uskladitev pokojnin na podlagi instrumentov, ki jih je skupščina republiške 
skupnosti že sprejela, bo tako mogoče pokriti. Vendar bistveno neugodnejši 
položaj nastane v letu 1972; ta bo zahteval občutno zvišanje prispevne stopnje. 
To priznava tudi izvršni svet sam, v materialu, ker pravi, da naj bi republiška 
skupnost socialnega zavarovanja sklenila z republiško skupščino poseben druž- 
beni dogovor, kako naj se v letu 1972 in prihodnjih letih financira pokojninsko 
zavarovanje in seveda nadomesti to, kar bo izpadlo v letu 1972, da bi pokojnin- 
ski fond lahko izpolnil svoje obveznosti do upokojencev. 

Znižanje stopnje je seveda vprašljivo. Naše gospodarstvo naj oceni, ali je 
za leto 1971 prispevno stopnjo smotrno znižati za dve desetinki odstotka, če bi 
jo morali v naslednjem letu povečati, da bi zadostili obveznostim do upokojen- 
cev v takem obsegu, kot je to danes predvideno in kot je priporočila tudi naša 
skupščina, torej, da pokojnine usklajujemo z življenjskimi stroški in tudi s po- 
rastom osebnih dohodkov. Ker želimo, da bi pokojnine ostale v enakem odnosu 
do osebnih dohodkov, bo treba po naši oceni prispevno stopnjo dvigniti za cel 
odstotek. 

Seveda boste pri tem naleteli na različne ocene. Če rečemo, da pokojnin ne 
bomo uskladili z osebnimi dohodki, to lahko predstavlja pol odstotka manj. 
Če planiramo, da bodo življenjski stroški v letu 1971 porastli samo za 5'%, bomo 
potrebovali manj. Vendar po situaciji, kakršna je in po nepesimističnem plani- 
ranju bo to povečanje znašalo od 0,8 do 1 %. Obratovanje pri tem seveda mora 
biti zagotovljeno. Če bi namreč prispevna stopnja ostala taka kot se predlaga, 
12,7 %, bi obratna sredstva pokojninskega sklada v letu 1972 od potrebnih 
270 milijonov padla na 12 milijonov, to se pravi globoko pod polovico sredstev, 
ki so potrebna za samo izplačevanje pokojnin in bi sklad postal v prvih štirih 
mesecih nelikviden, za sanacijo bi bila potrebna posebna sredstva. 

Leto 1972 bo posebno delikatno še zaradi tega, ker zanj pride za uskladitev 
v poštev inflacijska doba, v kateri sedaj živimo. Mi smo za leto 1971 pokojnine 
uskladili na ravni leta 1969, to se pravi, da bomo leta 1972 usklajevali na ravni 
osebnih dohodkov in njihovega porasta v letu 1970. Vsi vemo, da je ta porast 
največji, in bo seveda zahteval primerna sredstva. Znižanje, kot se predlaga, 
je torej mogoče za eno leto; vprašljivo je samo, ali je tako nihanje za dve de- 
setinki odstotka navzdol in na drugi strani za cel odstotek zopet navzgor v in- 
teresu gospodarstva. Brez tega se sklad ne da financirati. Znižanje je mogoče 
še pod tem pogojem, da bo Skupščina SR Slovenije v družbenem dogovoru, ki 
je predviden v materialu, v prihodnjih letih skupnostim pokojninskega zava- 
rovanja zagotovila nemoteno- poslovanje, to se pravi, da prevzame nase obvez- 
nost, da bo dala pristanek na tako prispevno stopnjo, ki bo poslovanje omo- 
gočala. Zvišanje pripevne stopnje je mogoče samo ob pristanku republiške 
skupščine. Zato mora biti družbeni dogovor sklenjen pred koncem letošnjega 
leta. Težko je namreč ugotoviti potrebo po znižanju in postaviti skupnost po- 
kojninskega zavarovanja pred dejstvo: »Znižajte stopnjo, mi pa bomo enkrat 
v prihodnosti razpravljali, kakšno stopnjo boste imeli.« Če namreč skupščina 
za razpravo nima materiala, brez njega ne bo mogla prepričati članov, naj stop- 
njo znižajo ob taki perspektivi, kot jo ima pokojninsko zavarovanje čez eno 
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leto. Mislim, da bi tak sklep moral biti nekje izražen in čimprej sprejet, ker 
dvomim, da bi skupščina mogla stopnjo znižati. Ce pa znižanja ne da na dnevni 
red ali če ga ne sprejme, ostane taka, kot je danes, ne 12,7 '°/», kot se predlaga, 
ampak 12,9 '°/oi. Hvala lepa! 

Predsedujoči: Tone Bole: K razpravi se je prijavil tovariš dr. Dušan 
Mis. Prosim. 

Dr. Dušan Mis: Tovariš predsednik, kolegi poslanci! Psihiatri, ki imajo 
z modernim človekom vedno več opravka, ali pa moderni ljudje z njimi, pravijo, 
da se nekatera človekova prirodna nagnjenja nagibajo v skrajnosti: pri posa- 
mezniku agresivnost v uboj, avtoagresivnost v samomor. V kolektivnem, druž- 
benem življenju ljudi se rezultat skrajne agresivnosti pojavlja kot vojna (manjša 
agresivnost tudi kot diskusija), avtoagresivnost pa pri civiliziranem človeku kot 
uničevanju in zastrupljanju prirodnega okolja. Tako si človek sam žaga ne pre- 
več cvetočo in zeleno vejo, na kateri sedi, živi in ljubi, proizvaja in prodaja, 
pri nas tudi samoupravlja v delovni organizaciji, občini, republiki in zvezi. 

Žal se pravkar, po odmoru vračamo iz zastrupljenih kadilnic, kar nam zni- 
žuje sposobnost za koncentracijo in percepcijo, pa če smo aktivne ali pasivne 
žrtve kadilske strasti. Kljub temu bi rad opozoril na nekaj dejstev. 

Spoznanja o razmerah glede propadanja in spreminjanja ravnotežij v zraku 
in vodi, v plodnih tleh in človekovih živilih ter o njihovi medsebojni akciji s 
človeškim organizmom niso še dovolj splošno znana; niso še prodrla do naše 
zavesti, še manj do akcije. Ogroženi so priroda, posebno rastlinstvo, živalstvo in 
celo človek, čeprav je še najbolj prilagodljiv, tako da celo zakoni naravne se- 
lekcije zanj ne veljajo več; ogrožene so tudi človekove stvaritve. 

Socialno-zdravstveni zbor je 1969. leta sprejel stališča glede higiensko-epide- 
miološke dejavnosti v zdravstvu in glede prizadevanj za primarno prevencijo, ki 
so obveznost širše skupnosti, zlasti družbeno-političnih skupnosti in delovnih 
organizacij. 

Potrebno je najširše vključevanje in povezovanje strokovnjakov, služb in 
dejavnikov javnega življenja. Lep primer je delo komisije za varstvo zraka pred 
onesnaževanjem pri republiškem sekretariatu za urbanizem. 

Svetovno leto varstva prirode, ki ga pri nas organizirano predstavlja jav- 
nosti zlasti prirodoslovno društvo, je doseglo v naših javnih občilih, še bolj 
v svetovni javnosti tolikšno publiciteto, da je pritisk javnega mnenja prisilil 
tudi mednarodne organizacije k učinkoviti dejavnosti. 

Organizacija združenih narodov se pripravlja na svetovno konferenco o 
varstvu človekovega okolja. OECD je formirala poseben strokovni odbor, kjer 
so poudarili, kot piše Bogdan Pogačnik v današnjem ^Delu«, da same analize 
vodijo k paralizi, aktivnost pa k postopnemu boljšanju razmer. Jugoslovani pri 
delu teh mednarodnih forumov zavzeto sodelujemo, upam da ne preveč de- 
magoško. 

Ob sprejemanju zakona o zdravstvu smo ponovno dobili zagotovila glede 
usmeritve republike in občin k izvajanju njihovih odgovornosti vsaj vis-a-vis 
tisti skromni peščici zdravstvenih delavcev, ki se zavedajo resnosti trenutka in 
položaja in še želijo vztrajati in se donkihotovsko prizadevati za to, da bi bili 
ljudje v bolj zdravem okolju bolj zdravi, bolj produktivni, bolj zavestni in za- 
vedni. Pri tem ugotavljam, da je celotno zdravstveno varstvo, če ga zajema 
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zdravstveno zavarovanje ali odgovornost družbeno-političnih skupnosti in de- 
lovnih organizacij ter osebne porabe, na eni strani zadeva zavestne, že izrečene 
odločitve moderne družbe, kot jo izražajo naši, sicer neidealni zakoni, na drugi 
strani pa interesov, potreb in zahtev občana, zavarovanca. 

To ni samo stvar konfrontacije, citiram: . .. »tudi naših možnosti z željami 
ter našimi plemenitimi in humanimi čustvi«, kot je zadevo opredelil predsednik 
izvršnega sveta v ekspozeju na pogovoru s slovenskimi župani dne 18. novembra. 
Karitativno smo na zdravstveno varstvo na Slovenskem pričeli gledati že v 
14. stoletju in mislim, da smo s tem že zdavnaj opravili. 

V priloženem dokumentu naj republika sama zagotovi in s predpisi o de- 
litvenih razmerjih naloži in omogoči tudi občinam, da bodo vse družbeno-poli- 
tične skupnosti, ne samo kot pravi dokument: »prispevale za zdravstveno pre- 
ventivo«, torej tudi za higiensko-epidemiološko in socialno-medicinsko dejavnost 
v zdravstvu ter varstvo človekovega okolja v najširšem smislu, ampak da bodo 
za to republika in občine tudi resnično odgovorne pred zakonom in javnostjo. 
Deklaracija o tem »prispevku k preventivi« je navedena le v poglavju o zdrav- 
stvenem zavarovanju, ne pa med nalogami in obveznostmi občin in republik. 
Zakaj ne bi pogumno zapisali vsaj tega, kar je podpredsednik izvršnega sveta 
Hafner jasno nakazal na »ogrevalnem« regionalnem posvetu v Ljubljani, da 
občine na tem področju prevzemajo večje naloge in večje obveznosti. Ugotav- 
ljam torej, da trditve v predloženem dokumentu niso usklađene vsaj glede 
12. strani ter 16. in 17. strani. Skupnosti zdravstvenega zavarovanja namreč 
po zakonu in predlogih statutov, vsaj ljubljanskega, tudi le »prispevajo k pre- 
ventivi«. 

Ce tega ne bomo uredili in če ne bomo uspeli v skladu z novo vlogo fede- 
racije podreti nesmiselnega, čeprav že uzakonjenega limita za porast proračunov 
in skladov v 1971. letu — ob tej priliki ponovno prosim, naj se izvršni svet 
zavzame za razčiščevanje odnosov med republiko in zvezo, kot je v ekspozeju 
nakazal podpredsednik Tribušon — ne bomo mogli doseči družbenih dogovo- 
rov, v katerih bodo morale sodelovati tudi delovne organizacije. Te so dogo- 
vorne, često zainteresirane, tudi pod političnim pritiskom ogroženih in ogorče- 
nih, npr. sosedov, ribičev, le redko inšpekcij in občin, tudi zato, da njihova 
tehnologija ne bi bila agresivna. Počasi se vendarle zavedajo, da proizvodnja 
sama sebi ne more biti izključni politični, gospodarski ali prestižni namen. Pri- 
družujejo se vedno bolj glasne in upravičene pritožbe in zahteve občanov nad 
razmerami, ki često objektivno predstavljajo grožnjo njihovim biološkim eksi- 
stenčnim potrebam. 

Če bomo še naprej divje, nekontrolirano in neodgovorno uničevali prvobitne 
pogoje oziroma življenjske razmere, se bojim, da v bližnji ali daljši bodočnosti 
— futurologi v svojih prognozah niso enotni in natančni, govorijo pa o deset- 
letjih, ne o stoletjih — ne bomo imeli kaj več reformirati ali stabilizirati ozi- 
roma rereformirati. 

Kot preventivec sem idealist in optimist. Zato kljub vsemu upam, da bo 
tudi na teh področjih zavladala resnična in zavestna, ne prisilna družbena di- 
sciplina, za katero se sicer v javnosti, v dokumentu, ki ga obravnavamo in v 
ukrepih zavzemamo na področjih gospodarstva in družbene ter celo osebne 
porabe. Upam, da bo tudi naša družba, kljub vsemu uspela dokazati, da jo 
vendarle sestavljajo ljudje, ki jih ponekod, vsaj znanstveni zanesenjaki še vedno 
poimenujejo z generičnim imenom homo sapiens. 
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Predsedujoči Tone Bole: Prosim tovariša dr. Kuharja, da se udeleži 
razprave. 

Dr. Boris Kuhar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Želel bi reči le nekaj besed k predlaganim načelom za financiranje kulturnih 
dejavnosti v prihodnjem letu. Strinjam se z ugotovitvijo izvršnega sveta, ki je 
zapisal v zadnjem stavku poglavja o kulturni dejavnosti, da bi tudi tisto, kar 
je predvideno po varianti, 0,5 % od republiškega prometnega davka, pomenilo 
osamosvojitev tega področja na le relativno nizki ravni. V javni razpravi ob 
pripravi zakonskega predloga o kulturnih skupnostih so bile izrečene zahteve 
tudi po višjem odstotku, 0,7l0/o od republiškega prometnega davka, s tem, da 
so ta sredstva potrebna, če bi hoteli vsaj začeti sanacijo tega področja. Ne bi 
želel ponavljati, da to področje močno zaostaja za drugimi področji, da smo bili 
v vseh tistih težkih časih kot npr. ob uveljavitvi reforme uvrščeni na zadnje 
mesto z obljubo, naj pač počakamo na boljše čase. Toda teh ni bilo, temveč so 
se za področje kulture vrstila še kar naprej sušna leta. Sedaj imamo, kot veste, 
izdelan predlog zakona o kulturnih skupnostih in o kulturni dejavnosti in bomo 
o njem v kratkem razpravljali tu v skupščini. Gre za to, da samoupravno organi- 
ziramo področje kulture. Zato ustanavljamo kulturne skupnosti. Toda te bi 
pustili v začetku životariti in celo stagnirati, če jim ne bi za njihovo delo za- 
gotovili vsaj minimalnega začetnega kapitala. Četudi bi jim odstopili 0,5l0/o od 
republiškega davka od prometa blaga na drobno, bi ta sredstva zagotavljala 
delo na relativno nizki ravni. Zato varianta o 0,3-odstotni stopnji prav gotovo ni 
sprejemljiva. Takšno je mnenje iz javne razprave, takšno je bilo tudi mnenje 
komisije, ki je pripravila predlog zakona in takšno je mnenje tudi delegatov 
občin. V nasprotnem primeru je veliko vprašanje, če lahko sprejmemo zakon 
o kulturnih skupnostih, saj ga kulturne skupnosti ne bi mogle izpolnjevati. 

Pred nami je bila v javni razpravi tudi zahteva, da bi morali sprejetje 
zakona o kulturnih skupnosti povezati s sprejetjem zakona o financiranju kul- 
turnih skupnosti. Toda ta zakon mora zagotoviti vsaj minimalna sredstva za 
začetek dela kulturnih skupnosti, za kar pa je za teh 0,3'%, kot je predlagano 
v gradivu, prav gotovo premalo. Zato se zavzemamo za to, da zagotovimo za 
financiranje novo ustanovljenih skupnosti in za kulturne dejavnosti višji od- 
stotek od republiškega prometnega davka. 

Vse drugo bi še naprej samo siromašilo našo kulturo in bi za nas Slovence, 
ki se kaj radi trkamo na prsi, češ da smo najbolj kulturni narod v državi, po- 
menilo, da bi med jugoslovanskimi republikami naša republika dala za kulturo 
relativno najmanj sredstev. Hvala lepa. 

Predsedujoči Tone Bole: V razpravi želi sodelovati tudi tovariš Uršič. 
Prosim. 

Vlado Uršič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Vsako 
leto se naučim nekaj novih, lepih izrazov: enkrat inflacija, nato devalvacija, 
imobilizacija, nelikvidnost, sedaj pa stabilizacija. Saj morda ti pojmi niso odveč. 
Kaj bomo obravnavali v letu 1972? 

Če ostanem pri stabilizaciji oziroma pri predlogu ekonomske politike in 
izhodišč za zbiranje ter porabo sredstev in za kritje splošno družbenih potreb 
za leto 1971, je prav gotovo iz te diskusije razvidno, da je razprava odvisna od 
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tega, kako posamezniki, ki smo na tem zasedanju, vidimo v tem dokumentu 
svojo vlogo in temu primerno je usmerjena tudi naša razprava. 

Med drugim se ustavljamo pri analizi nosilcev sredstev za splošno-družbene 
potrebe v letu 1971. Toda doslej nisem slišal nikogar, ki bi se konkretno dotaknil 
največjega potrošnika sredstev, ki jih daje Slovenija, to je federacija. Za pri- 
merjavo naj povem, da še nisem srečal v naši slovenski družbi očeta, ki bi dal 
več za alimente kot pa za lastne potrebe. V gradivu je naveden podatek, po 
katerem bomo Slovenci federaciji za naslednje leto odvedli 2412,4 milijona 
dinarjev ali za 17 %> več kot smo za leto 1970. Od ostalih potrošnikov oziroma 
nosilcev sredstev za splošne družbene potrebe v letu 1971 bodo presegli potrošnjo 
iz leta 1970 le otroško varstvo — za 21 "/o, temeljne kulturne skupnosti in po- 
sredno otroško varstvo za 18 %> in republiški proračun za 26 '%>. Razpravljamo 
o tem, kako bomo razbremenili slovensko gospodarstvo, ko pa imamo na razpo- 
lago samo dobrih 7 do 8 milijard. O stvareh, ki so tudi povzročile inflacijo, pa 
zelo malo govorimo. Dokler ne bomo uredili odnosov na relaciji federacija — 
republika, dokler ne bomo razčistili, kaj naj ureja federacija in česa nima za 
urejati, se mi zdi, da je odveč današnja diskusija, kljub prizadevanjem sloven- 
skega izvršnega sveta, da napravi v naši lastni hiši nekaj reda. Vendar pa 
menim, da je zaman razpravljati o vseh nadaljnjih ukrepih, dokler si ne nali- 
jemo čistega vina, da vemo, kje smo in kaj bomo v prihodnjem letu. 

Ob vsej današnji razpravi se mi poraja nekaj vprašanj: ali so vlaganja v 
stroje in tovarniške hale nesmotrna? Ali je vnašanje znanosti v modernizacijo 
proizvodnje brez osnove? Ali je vlaganje v primarni kapital, v ljudski intelekt 
razmetavanje denarja? Verjetno so te postavke takšne teže, da jih nobeden 
poprečen človek danes ne zaničuje. Toda če je res, kar smo ugotovili, se mi zdi 
skorajda absurdno, da pri reševanju enakih problemov, samo v različnih dejav- 
nostih, uporabljamo različna merila. Ali je potemtakem nesmotrno vlaganje v 
kadre na področju izobraževanja? Ali je nesmotrno vlaganje v modernizacijo 
opreme in učnih pripomočkov? Ce je to vlaganje pametno, umestno, ekonomično, 
in sodobno, ne more biti dvojnih meril. In ne nazadnje: ali je trošenje denarja 
v prizadevanjih za stabilizacijo tudi trošenje denarja, ki bi ga vlagali v moderne 
stavbe in ne v tiste, ki jih je že rabila Marija Terezija. 

Do leta 1962 je udeležba izobraževanja v narodnem dohodku rastla, po letu 
1962 pa je pričela padati in je padala do leta 1967, dokler ni ta dom sklenil, 
da bo treba narediti tudi na področju izobraževanja in vzgoje kakšen korak na- 
prej. Toda kljub prizadevanjem, kljub vsej dobri volji smo v letošnjem letu, 
da ne govorim za prihodnje leto, še daleč od tistega, kjer smo bili 1962. leta. 
Ko sprejemamo stabilizacijske ukrepe, ko napovedujemo zategovanje pasov, 
vas vprašam, ali je potrebno, da plača največ tisti, ki je bil že tako ali tako 
prikrajšan? Logično bi bilo, da bi ob restrikcijah več plačal tisti, ki je nekdaj 
pri znižanju sredstev za izobraževanje pridobil. 

Te misli so me spodbudile, da v gradivu predlagam majhno spremembo: v 
skladu z geslom »Ob stoletnici sto šol« in sicer, da bi vse presežke republiške 
izobraževalne skupnosti iz letošnjega leta prenesli v investicije za leto 1971, 
kljub drugačnim ukrepom, ki se predvidevajo. Želim, da geslo, ki sem ga prej 
povedal, ne postane navadna fraza, ker bi se lahko samo prek investiranja v 
šolstvo uresničilo, da bi ob stoletnici res imeli sto šol. 

Predsedujoči Tone Bole: V razpravi želi nadalje sodelovati tovariš 
Kosmač. Prosim. 
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Franc Kosmač: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariš poslanci! 
Mi danes pogosto slišimo besedi »družbeni dogovor«. Kot kmet ne razumem 
pomena »družbeni dogovor«. Predstavljam si, da se občina in podjetja dogo- 
vorijo: podjetja bodo prispevala v občinski proračun. Vidimo pa, v občinskih 
razpravah, da to ne drži. Torej, mi smo šli s poštenim namenom v gospodarske 
zbornice, da bi napravili tudi tak družbeni dogovor, da bomo rekli za naše pro- 
izvode, predvsem za živino: mi bomo držali ceno na takem stalnem nivoju, da 
bo interesantna za nas in perspektivna in da bo ceno našega proizvoda prenesel 
tudi potrošnik, po načelu dinar-proizvajalec, dinar-potrošnik; tista oba dinarja 
bi dali skupaj za pospeševanje živinoreje. Čim je 85 % podjetij in privatnih 
mesarjev podpisalo družbeni dogovor, so se cene spet nekoliko povišale po 
družbenem dogovoru, določen odstotek pa se ni odvajal. Torej tisti, ki je druž- 
beni dogovor podpisal, svojih obveznosti ni izpolnil in kmetje niso prišli do 
denarja. Star pregovor pravi, če si Turek, moraš podpisati, moraš obljubiti, 
potem pa ne narediti. S tem si »ta pravi« Turek. Jaz mislim, da je v našem 
gospodarstvu takih Turkov odločno preveč. Tu je treba, tovariši, napraviti nekaj 
več reda. 

Dotaknil bi se tudi zakona o zdravstvu, zakona o zdravstvenem zavarovanju 
in zakona o prispevkih družbeno-političnih skupnosti k stroškom zdravstvenega 
varstva. Z njimi smo kmetje razmeroma zadovoljni, vendar pa imamo vedno 
slab občutek, da bomo za več uslug morali tudi več plačati. Zadnjič me je neka 
kmečka žena vprašala: »Ti si poslanec, pa povej, ali ste res vnesli v zakon o 
zdravstvenem zavarovanju kot obvezno obliko tudi kontracepcijo?« Odgovoril 
sem: »Ti imaš prav tako pravico kot jo ima žena v delavskem razredu. Ce 
uslugo rabiš, pojdi k zdravniku; nič te ne bo stalo. To bo plačala družba.« »V 
redu,« pravi, »toda vi ste pa pozabili nekaj drugega. Pozabili ste vnesti zobo- 
zdravstvo, predvsem za kmečke žene nosečnice. Staro pravilo je, da en otrok 
vzame en zob; tista, ki je imela 12 otrok, je že danes brez zob.« Bil sem v 
zadregi in samo rekel: »Posluži se svojih pravic.« Kmečka žena tega ne bo 
naredila, dokler tega župnik ne bo ukazal. Pač pa mislim, da je dr. Mitja 
Mrgole lepo povedal: če bo za zdravstvo manj denarja, moramo zmanjšati 
obseg uslug, nič drugega. Toda nobeden zavarovancev se s tem ne bo strinjal. 
Uslug bi moralo biti več, če več prispevamo. 

Danes pogosto slišimo o vaški revščini, o ostarelih kmetih. Vse to so pro- 
blemi, ki se jih resno še ni nihče lotil. Pričakujemo, da jih bodo rešile občine. 
Toda imam občutek, da se bodo občine šle »ping-pong« in da se bodo novih 
obveznosti otresale, pač zaradi pomanjkanja denarja, da bo nastopila arbitraža 
z dolgotrajnim postopkom in z velikimi težavami. Ce bi vse občine svojo obvez- 
nost izvrševale tako kot bi jo morale, danes vaške revščine ne bi bilo. Mislim 
tudi, da številčni podatki o vaški revščini ne držijo in se nanje ne moremo 
zanesti. Krajevna skupnost in socialistična zveza na vasi bi morali povedati, 
koliko je takih kritičnih primerov, ki obveznosti ne morejo plačati. Mi moramo 
denar zanje najti v doglednem času. 

Kot primer občine, ki je te stvari res dobro reševala, bi navedel primer 
občine Vrhnika. Zadnjič sem slišal zastopnika občine Vrhnika, da so v zadnjih 
dveh letih ta problem v redu reševali. Danes imajo 18 nepotrjenih zdravstvenih 
izkaznic. 

Večkrat se zgodi, da smatramo človeka z majhnim katastrskim dohodkom, 
z malo zemlje, za vaškega reveža. Toda ob tem ponavadi prezremo marsikatero 
dejstvo. Pri takem »vaškem revežu« živi še kdo, ki ima zadovoljive denarne 
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dohodke. Ali pa imajo taki »vaški reveži« svoje otroke v mestu, zaposlene v 
industriji in dobro zaslužijo, pa za svoje starše ničesar ne prispevajo. Starši 
pa nato jadikujejo: res je, da moji zaslužijo, toda imajo dolgove za avtomobil, 
hišo, opremo in tako dalje. 

Menim, naj bi občine vendarle enkrat uredile vprašanje vaške revščine. 
Predvsem naj bi podrobno proučile stanje in določile število teh revežev, ki so 
pomoči res potrebni. V prvi vrsti bi bilo tudi treba določiti, katere obveznosti 
imajo otroci, seveda preskrbljeni, do svojih ostarelih staršev in te obveznosti 
konkretno določiti tudi v posameznih primerih. 

Naj povem še ta primer: v vrhniški občini si je samo 16 kmetov dovolilo 
vknjižiti družbene dajatve na svoja posestva. Ostale je bilo treba na to pripraviti 
šele po osebnem pogovoru z njimi. Samo en kmet izmed njih je dejal: »Tovariši, 
tu je moje premoženje, pa mi zanj dajte rento.« 

Vzroki inflacije tičijo vsekakor v prevelikem uvozu. Vsak dan beremo v 
dnevnem tisku, da smo uvozili toliko in toliko tega in tega blaga, tudi prehram- 
benih proizvodov. »Kmečki glas« je na primer pred nekaj dnevi poročal o uvozu 
10 tisoč ton mesa iz Francije. Mislim, da nam večine prehrambenih proizvodov 
ni treba uvažati, saj sami lahko dovolj pridelamo. Če bomo to prezrli, bo inflacija 
z vsakim dnem večja. 

Ni moja dolžnost, da bi razmišljal in povedal, kje naj republika in občine 
vzamejo denar za starostno zavarovanje kmetov. Vendar ne morem mimo na- 
slednjih dejstev: po osvoboditvi je bilo gospodarstvo naše domovine v težavnem 
položaju. Gozdove smo takrat ponosno imenovali »zeleno zlato« in gozdovi so 
dajali denar. Takrat je kmet razumel, da je sekal skoraj zastonj, da za 10,15 ku- 
bikov ni mogel kupiti hlač. Danes pa ne more razumeti, zakaj se mu je gozd 
tako odtujil. Ob vsem tem menim, da brez enake obdavčitve gozda in zemlje, 
pa naj bosta v družbeni ali pa zasebni lasti, ne bomo izvedli starostnega zava- 
rovanja, kot bi bilo treba. Za nas je pomembno, da je zemlja dobro obdelana 
in obenem tudi enako obdavčena, pa naj bo last družbe ali kmeta. 

Vprašujem tudi, zakaj v gozdove nismo vlagali skoraj nič, ko pa smo jih 
dolga leta po vojni na debelo krčili, jih izkoriščali. Naš gozd je to prenesel. 
Gospodarstvenikom s področja gozdarstva postavljam tudi naslednje vprašanje: 
kaj ne bi bilo prav, ko bi rekli: »Tovariši, zdaj smo v težavah. Manj vlagajmo 
v gozd. Polovica biološke amortizacije naj gre nazaj v gozd, polovica pa za 
ostarele kmete.« Trdno sem prepričan, da bo morala našega kmeta porasla, da 
kmetijske šole ne bodo ostajale prazne in tudi naša vas se ne bo tako hitro 
starala. Hvala lepa. 

Predsedujoči Tone Bole: Hvala lepa! V razpravi želi sodelovati tovariš 
Vinko Hafner. Prosim. 

Vinko Hafner: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V svoji razpravi se bom kot predstavnik izvršnega sveta pretežno omejil na 
danes izraženo problematiko s področja socialne politike, pri čemer računam, da 
bo tovariš Tribušon posredoval še nekatera mnenja in pojasnila, ter svoja 
mnenja k ostalim področjem. 

Za področje socialne politike kot za ostala področja je pravilna ugotovitev 
poslanca tovariša Polajnarja, da velja stabilizacija in njeni ukrepi za vsa pod- 
ročja in za vse izvore inflacije: ter širitve potrošnje. Izvori inflacije so znani, niso 
pa tako dobro znani povzročitelji, čeprav vemo, da je to celotno gibanje osebnega 
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dohodka, vključno v družbenih dejavnostih ne samo v gospodarstvu, da so to 
pretirano visoke investicije, ali še bolje rečeno nepokrite investicije in da je 
to velika ekspanzija družbene potrošnje. Zato se morajo vsi elementi stabilizacije 
nanašati na reguliranje vseh teh vprašanj, vključujoč tudi vsa področja družbene 
potrošnje in socialne politike. 

Glede pokojninskega zavarovanja tovariši poslanci niso izrazili nobenih 
predlogov za dopolnitev politike, ki je začrtana v predlogu izhodišč izvršnega 
sveta in katero je skupnost socialnega zavarovanja že več ali manj realizirala. 
Pač pa bi bilo nujno potrebno zavzeti stališče v tem zboru, do dopisa oziroma 
do stališča izvršilnega odbora skupnosti socialnega zavarovanja delavcev, ki 
ga je obrazložil tudi direktor republiškega zavoda in poslanec dr. Špicar. Nam- 
reč, v eni od točk zaključkov seje izvršilnega odbora je rečeno, da izvršilni 
odbor ne soglaša z znižanjem stopnje za pokojninsko zavarovanje za 0,2 "/o, in 
da zahteva v primeru znižanja in pred takšno odločitvijo, še v letošnjem letu 
družbeni dogovor s to skupščino, ki naj opredeli gibanje stopnje in dohodkov 
oziroma izdatkov sklada za bodoče leto, za leto 1972 in naslednje petletno ob- 
dobje. Moram opozoriti skupščino, da tako stališče ne more biti sprejemljivo. 
Čeprav razumem odgovorne tovariše, ki gospodarijo z invalidsko-pokojninskim 
skladom in vem, da se zavzemajo za normalno financiranje pokojninskega zava- 
rovanja in za realizacijo pravic, ki jih upokojenci iz tega sklada imajo, pa kljub 
temu ne morem odobravati tega v imenu predlagatelja teh izhodišč, ki postavlja 
to skupščino pred enostavno alternativo: ali sprejme sedanjo stopnjo, ali pa 
bomo mi z močjo zakonske veljave, ki jo imamo, preprečili kakršnokoli znižanje. 
V čem je tu problem? Mislim, da ni med nami nikogar, ki ne bi bil prav za 
področje upokojenskih izdatkov pripravljen podpirati stališča, kakršna so v teh 
izhodiščih postavljena, pa čeprav vemo, da je to verjetno edina potrošnja, 
družbena potrošnja, katere izdatki se bodo v prihodnjem letu povečali za pri- 
bližno 22 oziroma 23'%' v primerjavi z izdatki letošnjega leta. Predvsem ima 
tovariš Špicar popolnoma prav, da gre to povečanje izdatkov v največji meri 
na račun neke vrste prihranka v letošnjem letu. Toda kljub vsemu je objek- 
tivno vzeto to povečanje, s katerim je treba računati in ga uravnovesiti. Mislim, 
da je ta skupščina in izvršni svet imela že letos polno razumevanje za položaj 
upokojencev, in če se niso realizirala vsa razmerja, ki smo jih planirali v za- 
četku leta, se je to zgodilo precej neodvisno od naših moči. Predvidevali smo, 
da bo v letošnjem letu dosegala poprečna pokojnina okoli 58'% poprečnega oseb- 
nega dohodka v letošnjem letu. Realno pa bo takšno gibanje doseženo le pri- 
bližno 53 do 54'%. Starostna pokojnina kot najpomembnejša pa bo namesto 
67,0/o prav tako približno 63 °/o. No, za prihodnje leto pa ne bomo omejevali teh 
izdatkov, ki so jih sklepi pokojninskega zavarovanja že prejudicirali. Ne mi- 
slimo obdržati samo realno vrednost pokojnin iz letošnjega leta, temveč skromno 
povečujemo in izboljšujemo celo razmerje med tekočimi osebnimi dohodki in 
pokojninami. Ce se bo uresničilo povečanje osebnih dohodkov kot jih predvi- 
devamo poprečno za 13 fl/o, v tem primeru bo v prihodnjem letu poprečna po- 
kojnina dosegla približno 55'%> poprečnega osebnega dohodka, poprečna sta- 
rostna pokojnina pa okoli 65 "/o, poprečnega osebnega dohodka. Mislim, da s tem 
slovenska družba vključno s to skupščino in skupščino socialnega zavarovanja 
vendarle vsaj v minimalni meri, celo ob teh stabilizacijskih ukrepih, uresničuje 
obveznost, ki jo do upokojencev ima. Vendar bi opozoril na to, da se pri stopnji 
12,7 '%> povečanja izpolnjujejo vse obveznosti, ne da bi se spravila v težavo 
likvidnost pokojninskega sklada. To priznava tudi tovariš Špicar. 
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Kaj se bo zgodilo v letu 1972? Točna je njegova napoved, da bi pri enakem 
sistemu financiranja v letu 1972 prišlo do znatnega povečanja stopnje prispevka. 
Ali je to povečanje 0,8 %> oziroma 1 °/o ali nekaj manj, to je stvar instrumentov 
in splošnih ekonomskih in specialnih gibanj. Vendar, v vsakem primeru bo do 
tega povečanja prišlo in gospodarstvo bo moralo utrpeti, da tako rečem, udarec 
na tem področju. 

Ali je v tem primeru kljub vsemu umestno znižanje stopnja za 2/io°/o? Iz- 
vršni svet meni, da je kljub temu to potrebno, čeprav gre tu za približno 30 mi- 
lijonov N dinarjev, ki pa jih je v prikazu skupne potrošnje vredno upoštevati. 
Poleg tega računamo, da bo za leto 1972 že stopil v veljavo nov pokojninski 
sistem in s tem vsaj deloma spremenjen način financiranja pokojninskega 
sklada. To samo po sebi še ne pomeni, da bo gospodarstvo razbremenjeno pove- 
čanja, ki ga čaka v letu 1972, pač pa bo prišlo do skromne preporazdelitve 
bremen za pokojninsko zavarovanje. Zato opozarjam ta dom in tovariša poslanca 
Špicarja, da zahteva, da bi v tem mesecu sprejeli nek družbeni dogovor o 
financiranju v letu 1972 in prihodnjih letih, kratko malo ni sprejemljiva. Ne- 
realno bi bilo ocenjevati ali je pametno ali ne, stopnjo znižati za 2/io %>. Mislimo, 
da v tem težavnem balansiranju, kakršnega smo imeli priliko slišati od pred- 
stavnikov zdravstva, izobraževanja, proračunov in gospodarstva kot celote, je 
tudi teh 30 milijonov novih dinarjev vendarle postavka, s katero v prihodnjem 
letu lahko računamo, ne da bi s tem ogrožali pravice upokojencev. 

Tovariš poslanec je seznanjen celo z bolj rigoroznimi zahtevami za zni- 
žanje stopnje in to celo za 5 do 6 desetink. Izvršni svet je v kasnejši debati 
razpravljal o še večji težavi, ki bo nastala ob prehodu v leto 1972 in se zato 
dokončno sporazumel, da predlaga skupščini socialnega zavarovanja in tudi 
tej skupščini, da se znižanje izvrši samo za 2/io,0/o in s tem omogoči, da bo 
sklad prešel v leto 1972 z rezervo okoli 300 milijonov N dinarjev, pri čemer 
je že zagotovljena tudi začetna likvidnost sklada v letu 1972, ne oziraje se na 
spremembe, ki bodo nastale v sistemu financiranja. 

Prosil bi torej tovariša poslanca, da posreduje svojim organom in hkrati 
tudi priporoči tej skupščini, da takih ultimatov ne sprejema, in da se lepo spo- 
razumemo, tako kot smo se doslej sporazumevali o realnem financiranju pokoj- 
ninskega zavarovanja v prihodnjem letu. 

Dosti bolj težak in za nas vse nejasen je položaj v zdravstvu. Resnično je to, 
kar je eden od tovarišev poslancev opozarjal, da je pred leti prišlo, torej na 
prehodu iz leta 1966 v leto 1967, do dejanskega znižanja sredstev za zdrav- 
stvo z znižanjem stopnje osnovnega prispevka na 2'%> in vzporedno s tem tudi 
z znižanjem tako imenovanega dodatnega prispevka. Res je, da je gospodarstvo 
takrat prevzelo nase približno 14 milijard S dinarjev obveznosti od skladov, 
čeprav se je raven zdravstvenega varstva zadržala približno na ravni prejš- 
njega leta, obenem pa so vsi skladi in vsi zdravstveni zavodi zašli v velike 
izgube. Položaj se nato ni saniral niti v 1968. letu. Sele v 1969. letu so se razmere 
nekoliko starilizirale in šele v letošnjem letu je vendarle zdravstvo nekoliko 
normalneje zadihalo. Torej je jasno, da si mi ne moremo več privoščiti nobenih 
takih posegov, ker vsak tak udarec predstavlja globlje nepravilnosti in je ne- 
normalen. Končna posledica je, da se vse te nakopičene nepravilnosti zadržujejo 
z določenimi izgubami, ki predstavljajo škodo za celotno družbo, vključno za 
gospodarstvo. 

Sedaj še o tem, v kakšnem položaju se bomo znašli v prihodnjem letu. 
Nahajamo se v času, ko sprejemamo nove zakone, nove statute komunalnih 
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skupnosti, ki so bili ta trenutek sprejeti, pri čemer bi opozoril to skupščino, 
da republiški zakon sam po sebi ne prinaša bistvenih povečanj prispevkov. 
Nekoliko večje povečanje prinaša na področju kmetijskega zavarovanja, ki pa 
ga republika vsaj do neke mere izravnava s svojimi dajatvami, ki vsaj do sedaj 
niso bile izpodbijane v razpravi. O tem pa bomo odločali že kmalu, ko bomo 
končno sprejeli nekatere predpise in proračun za prihodnje leto. Delavsko 
zavarovanje pa je skoraj v celoti odvisno od sprejetih statutov in praktičnega 
reguliranja pravic. Zato je izvršni svet, ko je ocenjeval na zadnji seji položaj 
v zdravstvu, menil, da ne more biti govora o tem, da tako kot so nekatere 
republike napravile, odložimo izvajanje novih republiških zakonov, ker je to 
tudi z vidika stabilizacije nesmiselno in zato, ker nam ne bi prineslo nobenih 
koristi. Nasprotno, odvzeli bi samo odgovornost tistim, ki so pravkar začeli 
samostojno gospodariti in bi vse težave, vse izgube in nepravilnosti, ki bi se 
dogajale v tej potrošnji, prevalili na breme drugega. V resnici nam podaljšanje 
starih zveznih zakonov, ki 1. januarja nehajo veljati, ne bi jamčilo, da ne bo šla 
potrošnja v zdravstvu izven razumnih okvirov, če jih mi z našimi sporazumi 
nismo sposobni doseči. Stari zakon namreč tudi ne omenjuje pravic. Njegove pra- 
vice so silno odprte in definirane. Edina izjema je v tem, da z uvedbo obveznih 
oblik zdravstvenega zavarovanja, zdravstvenega varstva zakon ukinja tako 
imenovano neposredno udeležbo zavarovancev. Vendar bi vas opozoril, tovariši 
poslanci, na to, da je to, o čemer smo sklepali pred pol leta in kar smo takrat 
sprejeli kot pametno in nujn-o, ob pogojih stabilizacije ravno tako pametno in 
nujno. Zato izvršni svet meni, da odlaganje izvrševanja zakonov, ki smo jih že 
sprejeli, ne bi prišlo v poštev; da pa moramo vsi dejavniki od izvršnega sveta 
do ostalih soudeležencev odgovornih glede zdravstvenega varstva, zlasti pa 
zdravstvene organizacije, realno sprejeti stanje, kakršno je nastalo s stabili- 
zacijskimi ukrepi in se iz njih izvleči, kolikor se pač izvleči da, Da se je to 
stanje v lanskem oziroma letošnjem letu precej izboljšalo, dokazuje to, da bo 
letošnja potrošnja v zdravstvu za približno 24l0/o večja kot v letu 1969. Res 
je, da je tako velika potrošnja v mnogočem povzročena z izredno visoko infla- 
cijo materialnih stroškov, zlasti zdravil in le deloma na račun povečanja osebnih 
dohodkov, čeprav so se tudi osebni dohodki v zdravstvu relativno in absolutno 
nekoliko povečali. Zato mislimo, da je možno na osnovi letošnjega stanja govoriti 
o normalnem financiranju zdravstva tudi v prihodnjem letu, z določeno stisko, 
v kakršno je zašlo tudi izobraževanje in vsa druga področja, vključno z gospo- 
darstvom. 

Tovariš Mrgole je postavil vprašanje, kaj v predlogih izhodišč pomeni for- 
mulacija: »Možno povečanje osebnih dohodkov za valorizacijo življenjskih stro- 
škov v letošnjem letu.« Najprej bi povedal, kako si predstavljamo financiranje 
zdravstva v prihodnjem letu. Moram reči, da smo v dosedanjih razpravah ugo- 
tavljali to, da zdravstvo v prihodnjem letu ne more pokriti izdatkov s sedanjo 
stopnjo prispevka niti ne z blokiranim limitom potrošnje na 10,8®/o v primerjavi 
s potrošnjo v letošnjem letu. Torej se lahko financira samo z določenim mini- 
malnim povečanjem stopnje in s povečanjem celotne potrošnje, pri čemer je 
treba še iskati načine, kako se to da izpeljati na razumen, zakonit način, da pa 
ne pustimo, rekel bi z odprtim računom, možnost divjanja te potrošnje. Tu 
se postavlja zahteva družbenega sporazuma in družbenega dogovora in pri tem 
pove, da je potreben dvojni družbeni dogovor. En družbeni dogovor o osnovnih 
izhodiščih za financiranje na ravni republike in drugi družbeni dogovor na ravni 
regij za določitev stopnje. Točno je to, kar je tovariš Mrgole pojasnil, da se 
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pripravlja družbeni dogovor že nekaj časa in da smo imeli v izvršnem svetu 
opravka že z neko peto varianto. V ponedeljek imamo usklajevalni sestanek 
podpisnikov, kjer bomo obravnavali šesto varianto, ki naj bo najbolj približana 
stabilizacijskim ukrepom in dejanskim zahtevam, neobhodnim zahtevam zdrav- 
stvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Da bi bil kaos še večji, smo 
uradno obveščeni od gospodarske zbornice, da ne podpiše neobveznega spo- 
razuma, ki bi povečeval stopnjo prispevka, čeprav vemo, da je sedanja stopnja 
nevzdržna. In drugo: v današnjem obvestilu zdravstvenih zavodov je rečeno, da 
tudi tega sporazuma ne podpišejo, zato ker smatrajo, da jemlje objektivne mož- 
nosti normalnega funkcioniranja zdravstvene dejavnosti v prihodnjem letu. 
Mislim, da če se nismo sposobni sporazumeti v republiki o teh vprašanjih, 
potem se sploh nismo sposobni sporazumeti. Tu je jasno, da so nasprotni interesi 
zelo očitni, ampak konec koncev sporazumeti se bomo morali o določenih raz- 
umnih rešitvah, ker opuščanje takega družbenega dogovora ne bi koristilo niti 
zdravstvenim zavodom niti zbornici. Oni lahko s svojimi ljudmi samo hlinijo 
odgovornost pred nekom, resnično odgovornost pa vendarle nosijo tisti, ki bodo 
končno odločali o stopnjah, o pogodbah in o vseh drugih vprašnjih. Zato nima 
od takih alternativ nihče nobene koristi. Če smo se sposobni kot ljudje, kot 
praktični dejavniki in še posebej kot komunisti sporazumeti o tako zahtevnih 
vprašanjih, potem moramo to odgovornost za sporazumevanje nositi tudi sedaj. 
Pri tem bi opozoril na to, da v sporazumu predvidevamo kot izhodišče, vsaj 
uskladitev osebnih dohodkov zdravstvenih delavcev z življenjskimi stroški in pa 
nekoliko pravičnejše zviševanje osebnih dohodkov zdravstvenih delavcev v od- 
nosu do drugih profilov v gospodarstvu in drugih služb, ki naj zagotovi vsaj 
majhno ublažitev neskladja, kakršno danes vlada. 

Predvsem bi vam povedal to, kar je že povedal tovariš Grčar, sekretar 
republiškega odbora družbenih dejavnosti, da je zaostajanje osebnih dohodkov 
v zdravstvu zelo očitno. Pri tem niti ni najtežji položaj zdravnika, čeprav tudi 
on zaostaja s svojim osebnim dohodkom za enako vrednotenimi poklici v drugih 
dejavnostih, vključno z gopodarstvom. Vendar zdravnik si še za silo pomaga z 
dopolnilnim delom oziroma na račun večje obremenitve, deloma pa na račun 
znižanja kvalitete. V mnogo težjem položaju kot zdravniki pa so medicinske 
sestre in višje medicinske sestre, ki imajo tudi do 30'%> nižji dohodek v pri- 
merjavi z delavci v ostalih poklicih z enako izobrazbo. To ni samo moralno 
nedopustno, ampak ima škodljive posledice za praktično izvajanje zdravljenja. 
Poleg tega sta to dva poklica, za katera vam mirno rečem, da je povpraševanje 
pri naših sosedih, predvsem mislim Avstrijo in Nemčijo, največje. Tu nimamo 
kaj izbirati, ali smo pripravljeni stvari kolikor moremo pravično rešiti v okviru 
zdravstvenih zavodov, ker je to stvar družbe in tudi zdravstvenih zavodov, ali 
pa bomo doživeli nadaljnje težke posledice. 

Torej, tovariš Mrgole, v predlogu družbenega sporazuma bi stvar bila 
taka: če se bodo povečali osebni dohodki v gospodarstvu v poprečju za okoli 
13 «/o ali v celoti za 15'%, potem računamo, da bi se morali povečati v zdravstvu 
najmanj za 12 *•/», pri čemer menimo, da bi se te uskladitve morale gibati 
tako, da bi se osebni dohodki v zdravstvu povečali za kakšen odstotek več, 
kot se bodo nominalno povečali v poprečju osebni dohodki gospodarstva oziroma 
ostalih dejavnosti. Kako bomo to uravnovesili, to je sedaj drugo vprašanje. Ne 
more pa zdravstvo pričakovati tistega povečanja, na katerega smo še pred 
mesecem računali, ko smo zdravstvo primerjali z gospodarstvom. Sedaj moramo 
pač jemati tiste osnove, ki bi vsaj nekoliko ublažile neskladnost, ki danes vlada 
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v osebnih dohodkih. Torej ni potreben preplah, pač pa pametno sporazumevanje 
in razumno odločanje. Ostalih elementov sporazuma tu ne bom navajal, ker bo 
ta sporazum verjetno v kratkem objavljen, seveda če bodo dosegli podpis zelo 
pomembnih dejavnikov. V nasprotnem primeru bo to družbeni nesporazum. 

Opozoril bi na še dve pomembnosti vprašanj, ki odločata o financiranju v 
zdravstvu, to je vprašanje participacije in denarnih nadomestil. Moram vam 
povedati, da imamo mi redno dva obraza. Enega ko terjamo znižanje stopenj 
oziroma preprečujemo povečanje, in drugega, kadar govorimo o pravicah. Torej 
nobena pravica se ne sme zmanjšati, zožiti, vse se morajo povečati ali vsaj 
minimalno povečevati, ob tem pa ni mogoče vzdrževati obstoječih pravic ali 
pa neposrednih dajatev. 

Moram vam povedati, da imamo ta trenutek za reguliranje zdravstvene 
potrošnje samo dva ukrepa. Eden je soudeležba zavarovancev, ki bi bila v 
trenutku inflacije in pritiska na stabilizacijo najbolj primerna in razumna. 
Sedaj ne bom govoril o načinih, kako je to možno izvršiti in o nasprotnih 
težavah, ampak trdim, da je to edini racionalni način, s katerim bi lahko vsaj 
deloma vplivali na obseg potrošnje. In drugo, vprašanje denarnih nadomestil. 
Več ali manj vse skupnosti so do zdaj sprejele rešitev, da se dajejo denarna 
nadomestila v višini 80 odstotkov osebnega dohodka zaposlenih v prejšnjem letu. 
Ce bomo na tem vztrajali, bo to vzrok zelo visokega porasta izdatkov zdrav- 
stvenega zavarovanja, obenem pa tudi ena izmed podlag za povečanje števila 
obolelih. Vsekakor pa morajo skupnosti socialnega zavarovanja oziroma zdrav- 
stvenega zavarovanja, ko usklajujejo svojo potrošnjo, imeti v mislih tudi to in 
ne samo zdravstveno službo, zdravstvenega delavca in štednjo na tem pod- 
ročju. 

Glede otroškega varstva samo tole. Tovariša poslanca Feldina bi rad obvestil 
o tem, da izvršni svet v prizadevanju, da zmanjša republiško stopnjo za štiri 
desetinke in to odločanje prepusti občinam, ni imel namena prikriti dejansko 
obremenitev gospodarstva ali pa pridobiti na tem področju prostor za uskla- 
jevanje potrošnje. Dejstvo je, da računamo s približno enako obremenitvijo na 
tem področju, in da to predstavlja le poskus kako bi priredili neposiedne 
izdatke za zdravstveno varstvo potrebam občin. Ce se bo pokazalo, da bi to 
lahko napravilo zmedo, težave ali podobno, tako kot je govoril tovariš Feldin, 
bomo v kratkem predložili Skupščini SR Slovenije zakon, v katerem bodo dana 
vsa pojasnila in bilanca v smislu pomislekov tovariša Feldina. Hkrati se bo 
možno odločiti, ali naj ostanemo pri stopnji 1,8 °/o oziroma dve desetinki manj, 
ali pa gremo na predvideno decentralizacijo odločanja o stroških neposrednega 
zdravstvenega oziroma otroškega varstva. O tem pa bomo imeli priložnost na 
tem zboru še razpravljati. 

Končno, za zaključek še tole: v izvršnem svetu se dobro zavedamo težav, 
ki nastajajo za celotno družbeno potrošnjo in gospodarstvo s temi stabilizacij- 
skimi ukrepi. Verjemite mi, da naše razprave v izvršnem svetu skorajda niso 
bistveno drugačne kakor so te tu z nasprotujočimi si interesi. Ce se jaz zavze- 
mam za socialno politiko, ali pa tovariš Hočevar ali Petrič za izobraževanje, se 
konec koncev tam v ožjem krogu le moramo sporazumeti o rešitvah in jih 
enotno zagovarjati pa če mi je to prijetno ali ne. Zdi se mi, da v širšem krogu 
sprejemamo mi in celotna družba podobno rešitev. Mi se moramo spiijazniti 
z zahtevami po stabilizaciji, čeprav moram reči, da mi je dostikrat težko požreti 
besedo, ki jo dam v trenutku navdušenja, ko menim, da so se razmere izbolj- 
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šale. Realno pa me dejstva silijo, da moram dano besedo vsaj do neke mere 
spremeniti ali pa vsaj bistveno omiliti svoj optimizem. 

Črnogledost v zdravstvu ni potrebna, ker menim, da se bomo sporazumeli 
o istih osnovah, ki so nam za prihodnje leto za normalno odvijanje zdrav- 
stvenega varstva, brez povečanja pravic, neobhodno potrebne. Hvala lepa. 

Predsedujoči Tone Bole: Prosim tovariša Makovca, če bi se udeležil 
razprave. 

Stojan Makovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Moj namen je bil razpravljati predvsem o pokojninskem zavarovanju. 
Ker pa je sedaj precej o tem govoril tovariš Hafner in prej tudi neki drugi 
tovariši, bi hotel samo omeniti nekaj negativnih pojavov v pokojninskem si- 
stemu. Namreč, tu je v materialu rečeno, da je mogoče do leta 1972 urediti 
pokojninsko vprašnje v celoti. S tem popolnoma soglašam, ne soglašam pa z 
negativnimi pojavi v sistemu pokojnin. Namreč, mi smo videli, da je šel leta 
nazaj v pokoj precej velik odstotek zaposlenih ljudi neopravičeno. Nekateri so 
neresnično prikazovali status borca, nekateri so lažno prikazovali prejšnjo zapo- 
slitev, nekateri so se upokojili z izgovorom obolelosti, čeprav so po upokojitvi 
čez noč ozdraveli. Taki pojavi tudi prispevajo in bremenijo naše gospodarstvo. 
Na primer: nekateri upokojenci stari 40 in 45 let, so čez noč ozdraveli in čez noč 
postali obrtniki, avtoprevozniki, oziroma so se redno zaposlili itd. To se pravi, 
da na dva načina izrabljajo družbo. Zato menim, da tega ne bi smeli dovoliti. 
Kolikor do sedaj na tem področju ni bilo discipline, predlagam, da bi od slej 
pristopili k reševanju teh vprašnj bolj resno. 

Menim, da del krivde pri nekaterih upokojitvah nosi tudi zdravstvena 
služba. Recimo, da so nekateri delavci šli v pokoj zaradi 80 do 90% slepote, 
po upokojitvi pa so lahko vozili avto brez očal, tudi s hitrotjo do 120 km na 
uro. To je znamenje, da s sedanjimi pregledi nekaj ni v redu in menim, da bi 
bilo treba v bodoče bolj odgovorno ravnati. Hvala! 

Predsedujoči Tone Bole: K razpravi se je prijavil tovariš Papič, 
prosim. 

Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Me- 
nim, da je danes bilo že dosti rečenega, zato ne bi želel biti dolg. Ker pa je 
danes razpravljalo najmanj poslancev iz gospodarskega zbora, bi hotel reči 
naslednje. Menim, da bi bilo napačno, če bi poslanci odnesli vtis, da je slovensko 
gospodarstvo krivo situacije, v kateri se nahajamo. Če pogledamo podatke slo- 
venskega gospodarstva, z izjemo nekaterih panog, vidimo, da je izredno aktivno, 
trdno in v redu, da pa so verjetno vzroki globlji in drugačni. Verjetno izvršni 
svet Slovenije na vprašnje, kje so viri in kakšni so, ne bi mogel danes odgo- 
voriti, verjetno pa bi lahko o tem odgovoril kdo iz federacije. Na primer, precej 
govora je bilo o vprašanju osebnih dohodkov. Jaz mislim, da tukaj v tem domu, 
ko govorimo o poprečjih, marsikdaj tudi grešimo. Ne trdim, da so v gospodarstvu 
osebni dohodki višji kot so v ostali potrošnji, zavzemam pa se, kolikor gremo 
v stabilizacijo in kolikor res gospodarstvu doprinesemo z znižanjem obreme- 
nitev, da v gospodarstvu naredimo red. Mislim, da so tudi v gospodarstvu nepra- 
vilnosti in da osebni dohodki niso vsepovsod rezultat vloženega dela, temveč, 
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da so marsikje rezultat ugodnega položaja oziroma drugih objektivnih ali neob- 
jektivnih vzrokov, ki pogojujejo dosti višje osebne dohodke. 

Menim, da je osnovni pogoj, da se zedinimo in sprejmemo zakon o usmer- 
janju delitve dohodka. To pa naj ne bi predstavljalo obremenitev za gospo- 
darstvo, ampak obremenitev za tiste, ki se v tej družbi ne ravnajo kot bi se 
morali. Zato je osnovni pogoj za nadaljnjo razbremenitev gospodarstva ta 
zakon. Iz informacij, ki so na razpolago, vidimo, da osebni dohodki v projek- 
tivnih organizacijah v filmski proizvodnji, zbornicah in elektrogospodarstvu zelo 
hitro naraščajo, kolikor pa analiziramo te podatke po občinskih merilih pa 
vidimo, da ti osebni dohodki le niso na takem nivoju kot se danes tu mar- 
sikdaj omenja. 

Opozoril bi tudi na to, da na osnovi zveznega predpisa, ki ne dovoljuje 
zvišanja proračunske potrošnje več kot za 10,8 '%> v letu 1970 in 1971, ni mogoče 
da bi občinske skupščine, tudi če bi želele, povišale osebne dohodke in mate- 
rialne izdatke v šolstvu ali pa v ostali potrošnji, ker so vsa sredstva že raz- 
deljena in gredo zaenkrat v rezervo. Zato moramo tudi s te plati gledati ob- 
jektivno na sredstva, ki so pač blokirana in jih ne moremo uporabiti za zvišanje 
osebnih dohodkov bodisi v šolstvu ali v občinskih upravah ali v sodstvu. 

Nadalje bi želel opozoriti pri sprejemanju aktov za leto 1971 predvsem na 
anomalije, ki so nastopile na področjih, ki so subvencionirana oziroma dobivajo 
dotacije iz republiške izobraževalne skupnosti. Ta odnos je namreč do danes 
pogojen tako, da občinske skupščine odvajajo 3,2 "/o od osebnih dohodkov in 
60 '°/» od ostalih prispevkov. V zadnjem času, ko so osebni dohodki vedno večji, 
se dogaja, da sredstva za izobraževanje na nekaterih področjih prekoračijo pla- 
nirana sredstva, na nekaterih področjih pa ne dosegajo v proračunu planiranih 
sredstev. Zato menim, da naj se te zadeve proučijo in v letu 1971 potrebe 
uskladijo z možnostmi ustreznega področja. 

Nadalje bi podprl delegate občin, ki so razpravljali o vprašanju prometnega 
davka za osebne avtomobile. Ce smo v tem pogledu pošteni, moramo priznati, 
da bi bilo pravičneje, če bi se pri nakupu osebnih avtomobilov pobiral prometni 
davek pri registraciji tako, kot je to urejeno pri nakupu uvoženih avtomobilov. 
Na primer: s proizvodnjo Renaulta na domačem področju, mislim v Ljubljani, 
je občina na tem teritoriju dobila v letošnjem letu nad 450 milijonov S di- 
narjev dohodkov od prometnega davka prodanih avtomobilov. V tem pogledu 
je potem popolnoma jasno, da na nekaterih območjih davčne in ostale službe 
sploh več ne delajo, ker nimajo nobenega interesa pobirati davkov zaradi tega, 
ker so se jim dohodki blokirali. Od novembra ali decembra naprej črpajo tako 
imenovane posebne račune, s tem pa davčno službo, ki bi svoje zadeve morala 
reševati, zanemarjajo. 

Mislim, da bi bil zakon, ki je bil zjutraj omenjen, in ki bi urejal vprašanje 
deponiranja sredstev za uvoz reprodukcijskega materiala, ali pa tak za blokado, 
za določena območja, nestimulativen in namesto, da bi te zadeve urejeval, bi jih 
še bolj zapletel. 

Nadalje menim, da je predlog, po katerem naj bi se progresivna lestvica 
sklada skupne uporabe še povečala, nesprejemljiv, ker je že sedaj visoka in je 
vprašanje, ali jo je smoter še povečevati. V tem primeru bi lahko dosegli to, 
da bi gospodarske organizacije, namesto da bi sredstva odvajale v sklad skupne 
uporabe, sredstva preusmerile v popolnoma druge namene; uspeh pa bi bil 
dosti manjši, kot smo želeli. 
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Nadalje bi želel opozoriti na vprašanje zdravstvenega zavarovanja. Tukaj 
v materialih ni navedeno, kolikšna bo stopnja, ker je to zadeva skupščin social- 
nih zavarovancev. Vendar za goriško regijo vemo, da je bil osnovni prispevek 
5,2 % in dopolnilnih 2,5 %. Po novih izračunih naj bi se ta stopnja povečala od 
5,2% na 6,6% s tem, da bi namesto sedanjega prispevka 2,5 %>, ki so ga plače- 
vale tiste gospodarske organizacije, ki so prekoračile določeno stopnjo glede na 
potrebe in usluge, plačeval sedaj samo 0,9 % do 1,1 % in to za profesionalne bo- 
lezni. Menim, da je v tem pogledu zopet prizadeto šolstvo kot tudi vse tiste 
ustanove, ki niso plačevale tako visok odstotek prispevka za zdravstveno zava- 
rovanje. S tem ko povečujemo to stopnjo, na drugi strani zmanjšujemo sredstva, 
ki predstavljajo za določeno območje toliko milijonov S ali N dinarjev. Zato 
ni prav, da bi se osnovna stopnja toliko povečala in za profesionalne in ostale 
bolezni toliko znižala. Menim, da kdor zahteva od zdravstva več, naj zdravstvu 
tudi več plača. Hvala lepa! 

Predsedujoči Tone Bole ; Tovariš Poljanšek želi sodelovati v razpravi. 
Prosim. 

Miloš Poljanšek: Tovariš predsednik, predvsem sem dolžan dati 
pojasnilo poslanki, tovarišici Poljanškovi, ki je vprašala, zakaj naša skupščina 
ni obravnavala dokumenta republiške izobraževalne skupnosti. Mislim, da je 
prišlo v tem primeru do neke vrste nesporazuma, ker izobraževalna skupnost ni 
uradno poslala nobenega dokumenta niti prosvetno-kulturnemu zboru niti 
skupščini in zavoljo tega obe telesi, mislim tukaj na skupščino kot celoto in 
prosvetno-kulturni zbor, dokumenta nista mogla obravnavati. Res pa je hkrati, 
da je bilo na skupščini izobraževalne skupnosti povedano drugače. Gre za neke 
vrste nesporazum, bojim se reči, za dezinformacijo, ker verjetno gre za eno- 
stavno spregledanost ali pa neke vrste praktično pomoto. Mislim pa, da bi bilo 
prav, če se to v primernem trenutku, najbolje na samem sestanku skupščine 
izobraževalne skupnosti, pojasni. 

Tovarišici soimenjakinji bi rad povedal tudi to, da mi tega dokumenta še 
nismo obravnavali, kar pa ne pomeni, da prosvetno-kulturni zbor zavzema ka- 
kršnokoli drugačno stališče do problematike vzgoje in izobraževanja. Nasprotno, 
vsi poslanci prosvetno-kulturnega zbora so v današnji razpravi z vso jasnostjo 
in odločnostjo podprli vse tiste tendence, ki gredo v smeri takšnih pogojev 
dela, vzgoje in izobraževanja, ki ne bi imeli kvarnih in negativnih posledic 
v prihodnjem letu. Te posledice bi se verjetno, lahko pa rečem, zagotovo najbolj 
drastično odražale tudi v samem gospodarstvu, kljub vsem tistim pogojem, ki 
nam omogočajo določen razvoj, boljše rezultate in večje uspehe. 

Prepričan pa sem, sedaj se oddaljujem od samega pojasnila, da bo potrebno 
v iskanju možnih rešitev najti čim tesnejši stik in neke vrste sporazum tudi v 
samem gospodarstvu. Limit 10,8% onemogoča normalno razreševanje nalog na 
tem področju. Ce gre za tako pomembno področje, kot je vzgoja, izobraževanje 
in strokovno šolstvo, sem prepričan, da je nemogoče, da bi bilo gospodarstvo 
nezainteresirano za razrešitev teh problemov v prihodnjem letu in končno celo 
za daljše obdobje. 

Ker sem že na govornici in ker še tega ni storil nihče v današnji razpravi, 
čeprav je bila obsežna in dolga, bi opozoril še na problematiko na področju 
znanosti in raziskovalnega dela, ki prav tako pomeni pomemben in neodložljiv 
faktor, če hočete tudi stabilizacijskih ukrepov in vseh naših možnosti v pogojih 
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nadaljnjega razvoja in urejanja družbeno-ekonomskih kot tudi drugih naših 
zadev. To, da ostajamo pri stopnji, kakršna je predvidena, je zame tisti mini- 
malni pogoj, ki bo omogočil našim raziskovalnim in znanstvenim zavodom 
normalno delo tudi v prihodnjem, 1971. letu. Ker pa z letom 1971 prenašamo 
sredstva republiškega zveznega sklada, sredstva zveznega sveta za koordinacijo 
znanstveno-raziskovalne dejavnosti, na republike, je seveda zelo važno, kako 
se bomo obnašali do teh sredstev. V ekspozeju podpredsednika izvršnega sveta, 
tovariša Tribušona, je bilo rečeno, da bodo zagotovljena sredstva v tisti višini, 
ki jo je naša republika dajala v skupni sklad. No, če je to stališče, ki bo veljalo 
tudi po vseh restrikcijah oziroma vseh stabilizacijskih ukrepih resnično, potem 
mislim, da ne kaže dajati nikakršnih pripomb. Bojim se pa, da bi to lahko 
bila neke vrste potencialna rezerva za razreševanje vseh drugih težav. Tega bi 
ne smeli storiti. 

Končujem z mislijo: če že mora naša današnja družba v tem trenutku dajati 
prispevek stabilizaciji, potem naj se to breme pošteno porazdeli na vse part- 
nerje. Torej vsi naj participirajo v tem deležu. V nobenem primeru ne bi mogel 
pristati na razmišljanja, le-ta pa so bila izrečena, da bi splošna potrošnja nosila 
glavni delež. To tem bolj, ker nam številni dokumenti govorijo in nas opo- 
zarjajo na osebne dohodke, ki so pretežno krivi vseh teh inflatornih pojavov. 
Govori se tudi o pretiranih investicijah, katerih del je bil vsekakor neekonom- 
ski, nepreračunan, neplaniran, to pa nas je pripeljalo v položaj, ko moramo 
znova iskati rešitve in ukrepe, ki naj postavijo naše delo od gospodarstva do 
družbenih služb na zdrave osnove. 

Ce še ponovno opozorim na vzgojo in izobraževanje, moram reči, da v no- 
benem primeru ni mogoče globlje kot do sedaj zarezati v materialne možnosti 
te dejavnosti. Naša izobrazbena struktura je na ravni in v takšnem položaju, 
da postaja resen problem za vsa naša hotenja in možnosti razvoja tako gospo- 
darstva kot družbe kot celote. In če je to res, potem ni mogoče sicer največjim 
potrošnikom ravnati tako, da tisti, ki največ potrebuje, naj daje tudi v stabili- 
zacijskih naporih sorazmerno največji delež. Ce bi ravnali tako, bi resno škodo- 
vali vsem kadrovskim programom in ukrepom, ki stojijo pred nami. Vsi pa 
vemo, da je odliv kadrov predvsem kvalificiranih takšen, da predstavlja naša 
ekonomska emigracija po svoji strokovni kvalifikaciji najugodnejšo ekonomsko 
emigracijo za Nemčijo in Avstrijo, seveda na naš račun. 

Končam! Resno bi škodovali vsem našim kadrovskim naporom, če bi tega 
največjega potrošnika z vsemi ukrepi v tej meri prizadeli, da ne bi imel nor- 
malnih racionalnih in naj skromnejših pogojev za svoje delo. Hvala lepa. 

Predsedujoči Tone Bole: Prosim. Razprave se bo udeležil tovariš Me- 
lanšek. Prosim. 

Jože Melanšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Kljub pozni uri in prvotnemu namenu, da se ne bom udeležil razprave, me je 
nekaj misli, ki so jih nekateri poslanci izrazili na račun vzgoje in izobraževanja 
spodbudilo, da povem še svoje misli, predvsem s stališča, kot ga je tovariš 
Hafner povedal za področje zdravstva. Namreč, začenjam z njegovimi mislimi, 
ali ni morda ta poseg na področje šolstva tudi udarec za šolstvo v naslednjih 
letih. Morda ni prav, da rešitev iščemo vsak po svoje; zdravstvo, upokojenci, 
šolniki in socialno zavarovanje. V tej situaciji je potrebno širše razmisliti, tako 
kot je to nakazal predsednik prosvetno-kulturnega zbora. Namreč, postavljam 
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vprašanje in bi želel, da bi dobil tudi odgovor. Odgovor zaradi tega, ker se 
pojavljajo določene nejasnosti. Namreč, ali je zniževanje sredstev za vzgojo in 
izobraževanje res dolgoročna politika? Drugo, kar vprašujem: »Ali ni to samo 
trenuten poseg, ki ima lahko usodne posledice?« Toliko govorimo o stanju v 
našem šolstvu, o osipu, o prepočasnem napredku, na drugi strani pa materialni 
osnovi, ki je osnovni pogoj za dvig šolstva, ne dajemo tistega mesta, ki bi ga 
zaslužila. Namreč, ni mi razumljiv variantni predlog na strani 14, ki ga daje 
izvršni svet, ko pravi, da teh 12 milijonov dinarjev ni pokritih. Kako si izvršni 
svet zamišlja dobiti ta sredstva in kaj je pravzaprav z razliko, ki nastopa 
med predlogom izobraževalne skupnosti Socialistične republike Slovenije in 
predlogom izvršnega sveta, pri čemer pa gre za 84 milijonov. Podpiram tisto 
misel, ki je bila danes že izražena in že večkrat zapisana, kdaj bo pravzaprav 
napočil čas, ko bomo lahko šolstvo obravnavali kot del gospodarstva in ne več 
kot tisto potrošniško družbo, o kateri smo na različnih sindikalnih občnih zborih 
toliko govorili. 

Nadalje se postavlja vprašanje, ali ne onemogočamo eden drugega. Nihče 
namreč ni proti stabilizaciji, proti določenim ukrepom, vendar tudi nihče ne trdi, 
da ti dokumenti niso v redu. Samo, treba je najti v teh dogovorih, kot jih je 
nakazal tovariš Hafner za področje zdravstva in šolstva, rešitev, ki bo dala jasno 
perspektivo tako šolnikom, kot tistim, ki so odgovorni za razvoj našega šolstva. 
Nadalje, ko postavljamo vprašanje razbremenitve gospodarstva, se mi pojavlja 
tale misel. Namreč mi dejansko govorimo, da gospodarstvo razbremenjujemo, 
vendar za našo občino vem, pa tudi v drugih občinah se govori, da bodo gospo- 
darske organizacije morale prispevati razen 10,8'%, dodatno še za šolstvo. Ali 
smo res gospodarstvo razbremenili, ali pa smo mu naložili še dodatno breme. 
Namreč, to je vprašanje, ki se ga je treba resno lotiti ob tem, o čemer danes 
govorimo. 

Tega ne bi spraševal, če ne bi danes zvečer imeli občnega zbora sindikata 
prosvetnih delavcev, na katerem mi bodo kot poslancu postavili vprašanje, 
o čem ste danes razpravljali, kako ste razpravljali, kakšne so rešitve. Predvsem 
pa zaradi tega, ker ljudje na terenu skoraj več vedo, kot mi poslanci. Po raz- 
ličnih kanalih se širijo različne misli, različne razlage, mi poslanci pa smo skoraj 
nemočni, ker ne vemo popolnoma pravilnega odgovora. In zato bi bilo prav, da 
bi predstavnik izvršnega sveta pojasnil tudi za področje šolstva določene stvari. 
Nekatere sem že nakazal, druge pa so v naslednjem: morda je malo čudno, da 
se prav iz prosvetno-kulturnega zbora javlja toliko poslancev. Zakaj? Odgovor 
je ta: »Zato, ker je to področje najbolj prizadeto, in pa zaradi tega, ker je sana- 
cija šolstva v prejšnjih letih umirila duhove v šolstvu in se je to posvetilo svo- 
jemu delu, sedaj pa jih ponovno razburjamo in jih onemogočamo.« Hvala lepa. 

Predsedujoči Tone Bole: Prosim. Prosim tovarišico Gostenčnikovo, da 
se udeleži razprave. 

Lojzka Gostenčnik: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in 
tovariši poslanci! Tudi jaz sem iz prosvetno-kulturnega zbora. Prosim, če mi 
oprostite, bom zelo kratka. Rada bi se oprla na razpravo tovariša Uršiča, tova- 
riša Sinigoja, tovarišice dr. Kornhauserjeve in še drugih, ki so dali določene 
konkretne naloge v gradivu, ki nam je bilo predloženo. 

Dovolite mi, da dam nekoliko spremenjen predlog v zvezi s predloženim 
gradivom, ki govori, da naj se presežki iz leta 1970, to so sredstva v višini 
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7 milijard S dinarjev, če sem prav prebrala, vrnejo gospodarstvu. Predlagam 
tak način vračanja, da del teh sredstev investiramo v srednje, strokovno in po- 
klicno šolstvo in v dijaške domove za poklicno šolstvo. Srednje šolstvo nasploh 
in srednje strokovno šolstvo in dijaški domovi predstavljajo, kot smo že slišali, 
resno ozko grlo v celotnem sistemu izobraževanja. Zakaj? Zato, ker smo finan- 
ciranje srednjega šolstva rešili samo polovično. 

Mi vemo, da financira osnovno dejavnost v šolstvu republiška izobraževalna 
skupnost. Ne vemo pa še danes jasno, kdo naj financira razširjeno reprodukcijo 
in vse drugo. 2e nekaj let se v srednje šolstvo čisto nič ne investira. Zmoglji- 
vosti ostajajo enake že dolgo vrsto let. Mislim, da je moj predlog v nekem 
smislu usklajen z izvajanji iz ekspozija tovariša podpredsednika Tribušona. 
Usklajen pa je tudi s formulacijami in predlogom pete točke stališč, ki jih je 
predložil sindikat delavcev družbenih dejavnosti in izobraževalna skupnost SR 
Slovenije. Osebno pa sem prepričana, da moj predlog ne more biti tuj pred- 
stavnikom gospodarstva, saj so srednje strokovne šole le ločene delovne enote, 
ki dajejo v svojem končnem smotru izključno samo za gospodarstvo. Hvala lepa! 

Predsedujoči Tone Bole: Razprave se želi udeležiti tovariš Korenčan. 
Prosim tovariša Korenčana. 

Viktor Korenčan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Tudi jaz nisem imel namena razpravljati, vendar pa menim, da smo v naših 
razpravah dvolični. Kadar razpravljamo o vprašanjih potrošnje, govorimo tako, 
kadar pa razpravljamo kot proizvajalci, govorimo drugače, čeprav smo vsi sku- 
paj proizvajalci, vsak v svoji dejavnosti. Hočem reči, da nobene dejavnosti ne 
podcenjujem, pač pa dajem nekaterim dejavnostim celo prednost pred lastno 
dejavnostjo v lastnem gospodarstvu. Ne morem pa mimo tega, da ne bi dal 
skromen prispevek, ki pa ne bo zvenel poetično, pač pa precej kruto, ker je 
ekonomika trda, neizprosna in ne pozna kompromisov. Vsaka nepravilna poteza 
je bumerang. In če govorimo o stabilizaciji gospodarstva, mi dovolite, da na- 
štejem samo nekaj elementov, ki po mojem skromnem mnenju bistveno vplivajo 
na stabilizacijo gospodarstva. Če uspemo stabilizirati gospodarstvo, bo vsako 
povečanje katerekoli potrošnje, tudi za zelo nizek odstotek letno, nekaj pome- 
nilo. Kajti, potrošimo lahko samo toliko, kolikor ustvarimo, nikakor več, sicer 
je inflacija neizbežna. 

Ce hočemo gospodarstvo stabilizirati, moramo predvsem smelo odločati in 
ukrepati. Pričel bom sam s tisto dejavnostjo, kjer delam. Osebno potrošnjo, 
osebne dohodke v samem gospodarstvu moramo načrtovati oziroma postaviti 
tako, da bodo manjši za eden ali dva odstotka od povečane produktivnosti dela. 
Pomeni, da naj bi se osebni dohodki povečali manj kot bi se produktivnost dela. 
Zakaj to? To zaradi tega, da bi razliko, ki bi nastala, naložili na sklade, za ka- 
tere vemo, da se zadnja leta zelo zmanjšujejo v prid lastnih skladov. In drugič, 
zato, da ne povzročimo verižne reakcije, kajti če gospodarstvo poveča osebne 
dohodke, jih povečajo tudi vse druge dejavnosti; to je pa tisti bumerang. Drugič, 
naj se opredeli, da se potrošniški krediti lahko gibljejo v mejah hranilnih vlog 
ne glede na to, da nekatere države dajejo 20 do 30 ,(l/o iz drugih sredstev zato, 
da pospešujejo gospodarska gibanja. Smatram pa, da je to večja omejitev, kot 
omejitev na višino potrošniškega kredita, kar gre v škodo gospodarstva. In- 
vesticijska potrošnja se lahko giblje v omejenem merilu tako, da družba lahko 
določa, da je obvezna pri sleherni investiciji lastna udeležba. Kaj to pomeni. 

28 
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To bi po mojem mnenju pospeševalo integracijske procese, kajti tisti, ki ni- 
majo lastnih sredstev, imajo pa velike želje in pritiskajo izključno na bančna 
vrata in s tem neposredno tudi povzročajo inflatorna žarišča, si bodo morali 
iskati poslovnega partnerja, ki bo pripravljen investirati v njihovo dejavnost. 
Sodelovanje pa bo znak, da je taka naložba dejansko ekonomska. Splošno po- 
trošnjo pa menim, da je treba omejiti z indeksom povečanja produktivnosti. 
Kajti, če je rast osebnih dohodkov odvisna od dohodka, potem naj bo tudi rast 
splošne potrošnje odvisna od povečanja produktivnosti. Odstotek pa naj bo 
nižji, kot pa bo dejanska produktivnost. Kajti če prekoračimo stopnjo produk- 
tivnosti, potem to ne gre v prid stabilizacije. Mislim pa, da bi to vprašanje 
morali prepustiti republikam, da same določijo mejo, do katere lahko raste 
splošna potrošnja v odnosu do produktivnosti. Ce tega ne bomo storili, potem 
se bodo znova ustvarjali skladi državnega kapitala, ki bodo predstavljali nova 
žarišča sporov glede razdeljevanja tega kapitala. 

Delitev družbenega proizvoda, kot peti element, si moramo začrtati kratko- 
ročno in srednjeročno. Ko govorim kratkoročno, hočem reči, da moramo v letu 
1971 za toliko in toliko odstotkov znižati obremenitev gospodarstva. V sred- 
njeročnem programu moramo določiti, da se gospodarstvo razbremeni do leta 
1975 npr. za 10 °/o. Le tako bo gospodarstvo vedelo, s kakšnimi sredstvi naj 
računa v bodoče. 

Menim, da bi teh pet elementov verjetno rešilo bistvo sedanjih proble- 
mov, čeprav vem, da ta razprava še ni zaključena in da se ne smemo samo 
opredeljevati ali bomo za spremembe glasovali ali ne, pač pa moramo biti so- 
ustvarjalci stabilizacije. Če so ta izhodišča za stabilizacijo gospodarstva spre- 
jemljiva, potem se mora vse ostalo podrediti tem ciljem. Ker pa imamo po- 
slanci škarje in platno v rokah, vsaj kar se republike tiče, sprejmimo določene 
akte, da se ne bomo ponovno drugo leto spraševali, kdo je kriv in kdo je od- 
govoren. Menim, da nismo toliko disciplinirani, oprostite družbeno zavestni, 
da bi se držali raznih priporočil. Vemo, da smo v zadnjih letih niz priporočil 
sprejeli, nismo pa se jih držali. To bi bil mogoče odgovor tovarišu poslancu, 
ki je dopoldne spraševal, kdo je kriv za težave. 

Ker sem poslanec že četrto leto v tej skupščini, se čutim odgovoren', ker 
nismo znali v določenem trenutku realno oceniti nastalo situacijo, ker nismo 
bili disciplinirani in ker se nismo držali priporočil. Včasih je potrebno določene 
stvari urejati tudi z administrativnimi ukrepi. Teh se sicer izogibamo, ker ho- 
čemo stvari olepševati, ker se hočemo pokazati bolj zreli kot smo. 

Tega pa ne govorim zato, ker mi je zdajle tovariš Filli rekel, ko sem šel 
mimo njega, da naj omenim sredstva, ki so bila odvzeta gospodarstvu. Mislim 
da gre za 73 milijonov. To je tako malo za Slovenijo, če vemo, da smo prej, 
samo pri »RISU« omenjali 600 in nekaj milijonov. Menim, da bi s tem denar- 
jem lahko pomagali tako ljubljanski, mariborski, goriški in končno tudi koprski 
bolnici. Ce pa bomo ta denar vrnili gospodarstvu, se mu to ne bo nič poznalo. 
Verjetno bo več stroškov s preknjiženjem zneskov v sleherni delovni organi- 
zaciji v Sloveniji, kot pa bo koristi od vrnjenih sredstev. 

Ne vem, za kakšna sredstva gre pri republiški izobraževalni skupnosti? 
Tudi tu bi predlagal, da se ta sredstva namenijo za to, za kar sem v tej skupščini 
glasoval: »Sto let, sto šol«. 

V bodoče pa se disciplinirano držimo sprejetih sklepov in poskušajmo 
podpreti stališča, ki bodo omogočila, da gospodarstvu v bodoče več ostane. Hvala 
lepa. Oprostite. 
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Predsedujoči Tone Bole: V razpravi želi sodelovati tovariš Plut. 
Prosim! 

Ciril Plut: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Bom 
zelo kratek, ker so že drugi vse povedali. Mi bi se morali tukaj v skupščini in 
pa tudi drugod zmeniti in postaviti vse naše dejavnosti, to je šolstvo, zdrav- 
stvo, gospodarstvo in ostale potrošnike ter občinsko upravo in republiško upravo 
na enotne kriterije. To pa zato, da ne bi bilo takšne diskriminacije med njimi, 
da ne bi bilo takšnih velikih razlik. Samo tako bi se lahko kot enotni zbor, 
skupaj z republiškim zborom, lepo vsako leto hitro dogovorili o našem gospo- 
darjenju. Kajti, če bo gospodarstvo in naše celotno življenje napredovalo, bodo 
napredovale tudi vse naše službe, šolstvo, zdravstvo, upokojenci in še in še. 
Vse to se do danes ni zgodilo. 

Mi smo sprejeli pred kratkim zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja. 
Videli smo, kako kritična je bila situacija v šolstvu; štrajki in prekinitve dela. 
To smo uredili. Izenačili smo osebne dohodke v Sloveniji; v šolstvu smo se za- 
čeli pogovarjati o strokovnem delu in o učnih uspehih. Znižali smo osip in tudi 
v bodoče imamo tak namen. Vse to pa delamo zato, da bi čimveč kadrov iz 
osnovnih, srednjih in visokih šol dali gospodarstvu, ki ta kader nujno potrebuje. 

Vemo, da vzrok inflacije v gospodarstvu ni slabo delo, ampak slaba organi- 
zacija, slabo gospodarjenje. Vsi naši boljši kadri, ki so pri nas bili slabi, so zelo 
dobri in zelo cenjeni v zahodnem svetu. Morda bi bili prav tako cenjeni tudi v 
vzhodnem svetu. Sprejeli smo zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja. Ne 
vem kakšen smisel ima, da bo morda izvršni svet na prihodnji seji predlagal 
popravek tega zakona, čeprav smo ga sprejeli v letošnjem letu. Če bomo uvelja- 
vili člen, da se osebni dohodki v šolstvu izenačijo z osebnimi dohodki zaposlenih 
v gospodarstvu v letu 1970, ne v letu 1971, potem ne bomo povzročili ne vem 
kako velike gospodarske škode. Učitelji pa bodo zadovoljni, ker ne bomo zopet 
vnašali nazaj tiste probleme, ki smo jih imeli. Izvršni svet, ki je pripravil 
takšno resolucijo, takšen predlog prav gotovo ne morem pohvaliti. Rad bi ga, 
tako kot smo ga »pohvalili, ko smo sprejeli zakon o financiranju vzgoje in iz- 
obraževanja in družbeni dogovor o sanaciji. S takšnim predlogom, s kakršnim je 
prišel sedaj, pa niso zadovoljni niti v šolstvu niti v zdravstvu, in morda tudi 
kje drugje ne. Ne vem, ali so v izvršnem svetu posamezni člani v manjšini, ali 
pa so morda želeli, da bi danes teden tu zopet govorili in razpravljali. Prav 
gotovo imajo dobre strokovne službe in te naj bi nas pripravile, da bi potrdili 
in izglasovali takšen predlog gospodarskega razvoja in porabe sredstev za leto 
1971. 

Dovolite, da omenim tudi gospodarstvo. Mi smo bili zelo ponosni na naše 
gospodarstvo in tudi sedaj vem, da ni tako slabo. Pomanjkljivosti so, toda z 
dobro voljo v gospodarstvu bi jih lahko popravili. 

Preveč smo tudi razvajeni. Kljub temu, da kritiziramo, da nimamo mnogo 
samoupravnih pravic, trdim, da jih imamo celo preveč. Važna je ekonomika, 
potem pa na osnovi te samoupravljanje. 

Vprašam, zakaj so ekonomisti in gospodarstveniki v letu 1970, ko smo ugo- 
tavljali inflacijske težnje, dovolili, da so se osebni dohodki povečali nad pla- 
niranimi. V tej skupščini smo govorili o 13 '%> porastu osebnih dohodkov, v le- 
tošnjem letu, sedaj pa ugotavljamo v 9 mesecih 18 %> povečanje. Prav gotovo 
pa bodo do konca tega leta osebni dohodki porasli za 20'°/o. V občinskih pro- 
računih, o katerih danes ni bilo mnogo govora in tudi v republiškem prora- 
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čunu ter v celotni naši potrošnji, smo vsa sredstva imobilizirali in zaradi tega 
osebne dohodke nismo dvignili nad planiranimi. Razumite to, da so se tistim, 
ki so zaposleni v gospodarstvu, povečali osebni dohodki za pet do šest odstotkov 
in zato niso občutili nobene inflacije, medtem ko smo ostali potrošniki proračuna 
to inflacijo zelo občutili, kajti cene so se povečale, medtem ko se življenjski 
standard pri proračunskih potrošnikih ni povečal, ampak se je zmanjšal. Zaradi 
tega je potreben takšen zakon, ki bi veljal za vse, tudi za tiste, ki so zaposleni 
v gospodarstvu. Zavzemam se, da bi sprejeli takšen zakon o delitvi dohodka, 
ki bi bil pravičen za vse. Danes ugotavljamo, da imajo nekatere delovne organi- 
zacije delitveno razmerje 94 "/o :4l%> na račun osebnih dohodkov. Ne vem, kam 
to vodi. V šolstvu in vsepovsod drugod imamo razmerje 80'% : 20'%. Zaradi 
tega se skladi iz leta v leto zmanjšujejo. Če bi mi sedaj sprejeli, da bi teh 7 mi- 
lijard in 300 milijonov S din vrnili nazaj v gospodarstvu, tako kot je govoril 
predhodnik, bi prav gotovo zašli v takšno stanje, kakršnega imamo. 

Izvršni svet naj pripravi takšen predlog, da ne bo razlik med posameznimi 
potrošniki, da bomo vsi enaki in bomo vsi zvišali osebne dohodke, če bo po- 
trebno. Le tako bomo obdržali naše gospodarstvo na trdnih nogah. Vsi pa mo- 
ramo biti pripravljeni v gospodarstvu, šolstvu in zdravstvu v letu 1971. osebne 
dohodke, če bo treba tudi znižati. Zato naj izvršni svet prouči sedanji predlog 
proračuna, kajti takšen predlog kot je sedaj, ko ugotavljamo, da se bo celotna 
proračunska potrošnja povečala za 14,6'%, od tega v zvezi za 17'% in v re- 
publiki za 26 "/o, ne omogoča sanacije v šolstvu niti na zvezni niti na republiški 
ravni. Osebni dohodki v republiških državnih organih so predvideni, da se po- 
večajo za 17 l0/o. V šolstvu in v ostalih dejavnostih pa, kot je bilo rečeno, naj- 
manj za 13'%. Prav tako je potrebno tudi premisliti, kaj je slabše, ali nove 
nastavitve, ali ureditev razmer sedanjim kadrom. Nadalje predlagam, da izvršni 
svet dokumente oziroma statistiko, ki jo sestavlja republiški sekretariat za fi- 
nance o financiranju družbeno-političnih skupnosti in o narodnem dohodku, 
enkrat pripravi za skupščino. Predlagam tudi, da naj se razlike med revnimi 
in bogatimi občinami izenačijo. Sedanja razlika v narodnem dohodku in v po- 
trošnji na prebivalca, mislim v celotni proračunski potrošnji'so med občinami 
tako velike, da je nemogoče obdržati takšen proračunski način zbiranja sred- 
stev kot ga imamo sedaj. Te razlike pa se bodo med posameznimi občinami 
vedno večale. 

Bodimo vsi uvidevni, spoznajmo, kakšna je situacija, dajmo rešiti Jugosla- 
vijo in pa tudi Slovenijo, da bo zgled drugim državam, ne samo v politiki, 
ampak tudi v gospodarstvu. Hvala lepa. 

Predsedujoči Tone Bole: Prosim tovariša Tribušona, da se udeleži 
razprave. Obveščam zbor, da je s tem lista prijavljenih govornikov izčrpana. 
Prosim, tovariš Tribušon, kot sklepni razpravljalec. 

Tone Tribušon: Tovariš predsednik, tovariši poslanci. Ker je že to- 
variš Vinko Hafner pred menoj osvetlil mnoge nejasnosti, bi dodal še samo 
tole. V izvršnem svetu z vso dolžno pozornostjo spremljamo želje in vnemo 
za hitrejši napredek družbenih služb. Prav tako vam lahko zagotovim, da bomo 
upoštevali vse predloge, ki so bili danes tu izraženi. V teh željah vidimo izraz 
velikega interesa in velike vneme samoupravnih skupnosti in občanov, da se 
cela področja bolje uredijo, kot so urejena danes. Seveda pa moramo naše želje 
uskladiti z obstoječimi možnostmi, če hočemo, da bodo uresničljive. 
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Glede izobraževanja na Slovenskem si upam trditi, da je bilo le to zadnja 
tri leta deležno velike podpore vseh dejavnikov v Sloveniji in je doživelo tudi 
relativno velik napredek. K številkam, ki so že bile danes povedane, bi želel 
dodati še nekaj številk. Menim, da je prav in pomembno, da je ta dom sprejel 
sklep o sanaciji najprej in o hitrejšem napredovanju na področju izobraževanja. 
Od leta 1968 do 1969 so sredstva za področje izobraževanja porasla za 85 ®/o, 
letos pa nasproti letu 1969 za 29%. Predlog izvršnega sveta je predvideval za 
letos povečanje za 20%, čeprav piše v dokumentu 16'%. Pri ponovnih prever- 
janjih smo ugotovili, da ta odstotek ne zadostuje in naj se poveča od 16% na 
20%. Torej, sredstva za izobraževanje naraščajo hitreje kot družbeni proizvod. 
Skupščina republiške izobraževalne skupnosti pa je zahtevala 34% povečanje. 
Tovariš Zaje pa je v republiškem zboru izjavil, da 34% povečanje sredstev ni 
potrebno za sedanji obseg izobraževanja razen, če se obseg razširi. Ce odstotke 
pretvorimo v absolutne številke, smo v letu 1968 vložili 24 milijard za izobra- 
ževanje, za leto 1971 pa se zahteva 70 milijard. Predlog izvršnega sveta pomeni 
100% povečanje. V primerjavi z zveznim limitom, ki dovoljuje 10,8 % pove- 
čanje. Mislim, da je s tem dan nepopolen odgovor na vprašanje tovariša po- 
slanca, ki naj oprosti, ker si nisem zapomnil njegovega imena, ki je vprašal, 
kakšen je odnos izvršnega sveta do šolstva in kako misli izvršni svet ta odnos, 
če je pozitiven, uresničiti. 

Mi smo sedaj v velikih težavah in iščemo možnosti, kako na pameten način 
zagotoviti normalno funkcioniranje s tem, da seveda na drugi strani upoštevamo 
vse tiste zahteve, ki jih pred nas današnji čas postavlja. Postavljena so bila tudi 
vprašanja krivde, vprašanja politične odgovornosti in tako naprej. Vse to so 
odprta vprašanja in mislim, da moramo o njih še razpravljati. 

Vi veste, da se ravno v tem času razpravlja tudi o razmejitvi pristojnosti 
oziroma odgovornosti. No, v to se ne bi spuščal. Hotel sem reči nekaj drugega. 
Namreč, če je bila z inflacijo povzročena umetna konjunktura pa tudi ekspan- 
zija, moram reči, da se Slovenci v tej ekspanziji vsi skupaj nismo tako slabo 
odrezali. Ker pa smo bili pri delitvi Slovenci tudi udeleženi, moramo sedaj tudi 
nekaj prispevati za to, da spravimo stvari v red. 

To govorim zaradi tega, ker je predsednik tovariš Stane Kavčič na seji s 
predsedniki občin govoril o tem, da smo bili vsi udeleženi pri razdelitvi. Ne- 
kateri so ga napačno razumeli in so razlagali to tako, kot da smo bili pri tej 
razdelitvi udeleženi vsi od prvega delavca do kurirja. On je mislil pri tem, da 
smo Slovenci bili udeleženi pri razdelitvi in zato moramo k tej stabilizaciji tudi 
prispevati. Ce pa hočemo nekaj prispevati k stabilizaciji, moramo poravnati stare 
račune. Soglašam pa z vsemi tistimi, ki menijo, da je potrebno obveznosti raz- 
mejiti. Mislim, da bo največje breme nosilo gospodarstvo, ki se teh bremen ne 
odreka in jih je pričelo nositi že ob prvih ukrepih. Razumljivo pa je, da bo del 
bremen padlo na tiste izven gospodarstva. Iz tega izhaja, da imamo vsi inte- 
res, da do stabilizacije čimprej pride. Posebej si to želijo družbene službe, ki so 
ob takih ukrepih najbolj prizadete. Rad bi še poudaril, da se s predlaganimi 
ukrepi nikomur nič ne jemlje, pač samo določa, koliko lahko raste poraba na 
določenem področju. Če se v šolstvu poraba poveča za 20 % potem raste hitreje 
kot družbeni proizvod in to smo dosedaj predlagali. Se prej pa bomo morali 
videti, kako bo z zveznim limitom. To je zdaj vprašanje, ki ga je treba proučiti. 
Ce smo rekli, da bo nekdo udeležen na družbenem produktu samo z 10 %, zdaj 
govorim na pamet, to pomeni, da se mu nič ne jemlje. Gre samo za to, koliko 
lahko vsakomur damo z ozirom na gospodarsko rast, z ozirom na možnosti obre- 
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menitve gospodarstva in pa: z ozirom na probleme, ki jih je treba na posamez- 
nem področju reševati. 

Želel bi vas prepričati, da se zelo trudimo, da te stvari spravimo v ta kon- 
cept stabilzacije in to ne samo potrošnjo, pač pa tudi druge stvari. Pri presoji, 
ali je taka politika dobra ali slaba, je treba upoštevati predvsem probleme, ki 
jih s tem rešujemo. Upoštevati je treba stanje, v katerem smo in pa možnosti 
trenutka. Mislim, da vse drugo ne bi bilo realno. Lahko vam zagotovim, da bo 
izvršni svet proučil vse' sugestije in predloge, ki so danes bili tukaj izraženi. 
Proučil bo tudi stališče, kako se vklaplja ta politika v politiko stabilizacije v 
okviru možnosti in nujnosti na posameznih področjih. 

Sredi meseca, verjetno že konec drugega tedna bo izvršni svet predložil 
proračun in konkretne ukrepe, ki so v njegovi pristojnosti. Takrat bo seveda 
prilika, da se konkretno pogovorimo o nekaterih stvareh, nekatere stvari pa 
mogoče bolje pojasnimo, kot smo jih danes. Hvala lepa! 

Predsedujoči To ne Bole: Ponovno obveščam zbor, da je s tem lista 
prijav izčrpana in prosim, da preidemo h glasovanju. V zvezi s tem bi želel opo- 
zoriti dvoje. Na začetku današnje seje smo se točno dogovorili o motivu in na- 
menu seje, ki je bil v tem, da se slišijo pripombe, sugestije in kritika h gradivu, 
ki ga je predložil izvršni svet. In drugič: nekaj poslancev je v svoji razpravi 
svoje misli zaključevalo z vprašanji, ki pa jih nisem prejel kot proceduralna 
vprašanja in ne vem, če so prizadeti poslanci dobili odgovore pri tovarišu Haf- 
nerju in tovarišu Tribušonu. V tem primeru odgovori na ta vprašanja odpadejo. 
Če poslanci teh odgovorov niso dobili, prosim, da postopajo v smislu 23. in 
24. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Glede na to, da je bil namen današnje seje, da slišimo kritiko, pripombe 
in mnenje k predlogu fekonomske politike, predlagam zboru okvirni sklep, ki 
je v bistvu samo zadolžitev tistega, ki bo na tem gradivu naprej delal, to je 
izvršnega sveta. Zato predlagam zboru tale sklep: Na podlagi razprave enotni 
zbor delovnih skupnosti Skupščine Socialistične republike Slovenije ugotavlja, 
da predstavlja gradivo, ki ga vsebuje predlog ekonomske politike in izhodišč 
za zbiranje ter porabo sredstev za: kritje splošnih družbenih potreb za leto 1971, 
začetek naporov republike za uspeh stabilizacijskega programa. 

Zato enotni zbor sprejema naslednji sklep: Izvršni svet naj na podlagi pred- 
loženega gradiva in stališč, ki so se izoblikovala tekom razprave, pripravi in 
predloži Skupščini SR Slovenije , dokument o ekonomski politiki za leto 1971, 
ki bo zagotavljal vključevanje vseh družbeno-političnih skupnosti, samoupravnih 
skupnosti, družbeno-političnih organizacij in organizacij združenega dela v 
splošne napore za uspešno izvajanje začrtane stabilizacijske politike. To je 
predlog sklepa. 

Pričenjam razpravo o predlogu sklepa. Prosim. 

Jože Eržen: Nisem imel možnosti prej, ker sem pozno prišel na sejo, 
vendar predlagam, da ne ostanemo, pri naši standardni formulaciji sklepov. 
Menim, da sklepi ne smejo biti rezultat samo današnje razprave, ampak morajo 
upoštevati stanje, ki bo nastalo, ko se bodo dokumenti pripravljali. Torej pred- 
lagam, da se poleg današnje razprave, ki trenutno še ni odraz dejanskega sta- 
nja, upošteva vzdušje, ki bo nastalo v času razprav in na tej podlagi sestavi 
dokončni predlog ekonomske politike. 
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Kot razlog za tak predlog me je navedlo dejstvo, da se v gospodarstvu pre- 
več pogovarjamo o tem, kdo bo kaj delil, nič pa ne govorimo, kako bomo sred- 
stva ustvarili. Danes veste vsi, da je zaradi stabilizacijskih ukrepov samo v 
Sloveniji blokiranih trenutno 20 milijard dinarjev kot depozit pri banki. Vse 
banke v Sloveniji se ukvarjajo z vprašanjem, kako bodo v prvi vrsti zagotovile 
vsaj plače do 15. decembra. Kako zagotoviti plače in kako razumno skrčiti obseg 
poslovanja, da ne bo velikih posledic, to je zdaj predmet razprave v našem 
gospodarstvu, medtem ko jih vprašanje, kakšne bodo obremenitve, ne zanima 
več toliko. Menim, da je razprava o razbremenitvi gospodarstva postala že ne- 
smiselna, ker bo dejanska obremenitev gospodarstva za 1 % večja od dosedanje. 
Zaključujem z mislijo, da naj bo predlog ekonomske politike rezultat današnje 
razprave, kakor tudi odraz pripomb in mnenj, ki bodo v času sprejemanja tega 
dokumenta prisotna. To pa je pogoj za odgovoren pristop k stabilizacijskim 
ukrepom. 

Predsedujoči Tone Bole: Tovariš Eržen, prosim za majhno pomoč. Ali 
je vaš predlog intervencija glede vsebine sklepa, ali je samo dodatek k sklepu. 

Jože Eržen: Sklep je formuliran tako, da naj izvršni svet na podlagi 
razprave in stanja, ki bo med pripravljanjem ukrepov nastopilo v celi Slo- 
veniji . . . 

Predsedujoči Tone Bole: Če sem prav razumel tovariša Eržena, naj bi 
se uvodni del sklepa glasil takole: Na podlagi razprave enotni zbor delovnih 
skupnosti Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da predstavlja gradivo, ki ga vse- 

* buje predlog ekonomske politike in izhodišč za zbiranje ter porabo sredstev 
za kritje splošnih družbenih potreb za leto 1971, začetek naporov republike za 
uspeh stabilizacijskega programa in zato sprejema naslednji sklep: »Izvršni 
svet naj na podlagi predloženega gradiva, stališč in stanja .. potem teče sklep 
naprej tako kot sem ga prej formuliral. 

To se pravi, da se vključi v ta analitski del tudi analiza stanja oziroma 
obveznosti izvršnega sveta, da upošteva tiste ukrepe, ki bodo nastajali, kakor 
tudi tiste neposredne ukrepe, ki so potrebni glede na situacijo, v kateri se na- 
hajajo. Tovariš Eržen, ali sem vas prav razumel? (Jože Eržen: Da.) Hvala. 

Ali ima še kdo kakšne pripombe k tako predloženemu sklepu? (Ne javi se 
nihče.) Ce pripomb ni, dajem sklep na glasovanje. Kdor je za tako oblikovani 
sklep, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva poslanca dvigneta roko.) Ugotavljam, da je 
sklep z večino glasov sprejet. Dva glasova sta vzdržana. 

S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. Zaključujem 7. sejo enotnega 
zbora delovnih skupnosti in se vam zahvaljujem za sodelovanje. 

(Seja je bila zaključena ob 16.40.) 



ENOTNI ZBOR DELOVNIH SKUPNOSTI 
t: 

8. seja 

(28. decembra 1970) 

Predsedoval: Miloš Poljanšek, 
predsednik prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 9.20. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Na 
podlagi 1. člena odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih 
skupnosti in zasedanja delegatov občin v Skupščini SR Slovenije začenjam 
8. sejo enotnega zbora delovnih skupnosti. 

Svojo odsotnost so opravičili naslednji poslanci: Janez Beravs, Cvetko Do- * 
plihar, David Jazbec, Drago Pere, Tone Polajnar in Franc Puterle, člani gospo- 
darskega zbora; Milan Merčun, Miha Jezeršek, Jože Vild, Milan Batista, Vlado 
Uršič, Franc Bizjak, Anton Troha in Lojzka Gostenčnik-Zmavc, člani prosvetno- 
kulturnega zbora in dr. Mitja Mrgole, član socialno-zdravstvenega zbora. 

Sklepčnost enotnega zbora bomo ugotovili pismeno, ker očitno ni mogoče 
dovolj natančno ugotoviti, ali smo že v tem trenutku sklepčni. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 7. seje enotnega zbora delovnih skupnosti Skupščine 

SR Slovenije; 
2. predlog zakona o uporabi sredstev posebne proračunske rezerve v letu 

1970; 
3. predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republi- 

škem proračunu) za leto 1971; 
4. predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe republiških organov, zavo- 

dov, organov družbenih organizacij, ožjih družbeno-političnih skupnosti in civil- 
nih-pravnih oseb v SR Sloveniji za leto 1971; 

5. osnutek zakona o referendumu. 
Se navzoči poslanci strinjate z dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) Ima 

morda kdo kakšno pripombo, dopolnitev ali spreminjevalni predlog? (Nihče.) 
Ker ne, ugotavljam, da je predloženi dnevni red sprejet. 

Poslance naprošam, da se prijavljajo k razpravi s prijavnimi listki, ki so 
na klopeh. Seveda pa ima vsakdo pravico, da se prav tako kasneje prijavi k 
razpravi tudi brez prijavnice, pri čemer pa prosim, da preden prične z razpravo, 
pove svoje ime in priimek. 
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Pred prehodom na dnevni red vas obveščam, da sem na današnjo sejo po- 
vabil predstavnike izvršnega sveta, republiških upravnih organov, predstavnika 
zasedanja delegatov občin, zavoda za gospodarsko planiranje, Socialistične zveze 
delovnega ljudstva Slovenije, republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, 
gospodarske zbornice SR Slovenije in republiške izobraževalne skupnosti. 

Vse, ki ste se vabilu odzvali, vabim, da sodelujete v razpravi. 
Poslance obveščam, da smo dnevni red seje našega zbora morali uskladiti 

z dnevnim redom seje republiškega zbora, s katerim skupaj sprejemamo pred- 
log zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1971. Ker morata republiški zbor 
in pa tudi gospodarski zbor sprejeti še vrsto aktov v zvezi z republiškim pro- 
računom, ki pa niso na dnevnem redu seje enotnega zbora delovnih skupnosti, 
bomo na skupni seji na začetku seje najprej poslušali ekspoze predstavnika 
izvršnega sveta k predlogu zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije 
za leto 1971. Nato bosta republiški in gospodarski zbor obravnavala omenjene 
akte in šele nato bomo lahko začeli v enotnem zboru z razpravo o republiškem 
proračunu za leto 1971. 

Zaradi tega bo po ekspozeju predstavnika izvršnega sveta enotni zbor svojo 
sejo prekinil in jo nadaljeval predvidoma šele ob 16. uri popoldne. 

V tem času smo predvideli, da bosta republiški in gospodarski zbor končala 
svoje delo s sprejemanjem predpisov, ki jih je treba sprejeti v zvezi z republi- 
škim proračunom za leto 1971. 

Zakon o proračunu začne veljati s 1. januarjem 1971 in zato ga mora skup- 
ščina sprejeti že na tem zasedanju. 

Poslance naprošam, da so disciplinirani in upoštevajo potrebno navzočnost, 
s pomočjo katere je edino mogoče polnoveljavno sprejemati vse ustrezne akte. 
Torej bi nadaljevali sejo ob 16. uri v istem sestavu oziroma z istim številom 
poslancev, kakršno je sedaj ob začetku seje same. 

Mimogrede bi opozoril, da se je na prejšnji seji enotnega zbora delovnih 
skupnosti zgodilo, da je po krajši prekinitvi izostalo večje število poslancev, 
kar bi skoraj onemogočilo normalno nadaljevanje dela enotnega zbora. 

Začenjamo z dnevnim redom. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 7. seje enotnega zbora delovnih skupnosti. 

Osnutek zapisnika ste prejeli pismeno. Ima kdo morda kakšne pripombe k 
osnutku? (Nihče.) Ker ne, ugotavljam, da se z osnutkom zapisnika strinjate in 
je na ta način zapisnik 7. seje sprejet. 

Ker so med tem že prišli poslanci republiškega zbora in ker menim, da ni 
Več nikogar, ki bi bil zunaj dvorane, bi lahko prešli k poslušanju ekspozeja pred- 
stavnika izvršnega sveta. 

Prosim tovariša podpredsednika izvršnega sveta dr. Franceta Hočevarja, 
da da ekspoze. 

Dr. France Hočevar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Letošnje priprave in sprejemanje proračuna ter zakonov in predpisov 
potekajo v posebnih, izredno pomembnih okoliščinah in pogojih, ki na odlo- 
čujoč način vplivajo na naša razmišljanja in odločitve. Zato se nam zdi potrebno, 
da o njih vsaj na kratko spregovorimo. 
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Pripravljajo se daljnosežne spremembe tako zvezne kot tudi republiških 
ustav, ki bodo globoko posegle v sedanji ustavni položaj federacije, republik in 
avtonomnih pokrajin. 

Njihovo bistvo je predvsem v tem, da krepijo ustavni položaj republik in 
avtonomnih pokrajin, ki naj povečajo svojo samostojnost in razširijo svoje pri- 
stojnosti. Z drugimi besedami povedano, dogradijo naj svojo suverenost in držav- 
nost, hkrati pa naj bi postale odgovorne tudi za skupno državo. Federacija naj 
bi v bodoče opravljala strogo opredeljene funkcije in pristojnosti, katere bi 
prenesle nanjo republike v interesu svoje varnosti in mednarodnega položaja, 
utrjevanja in razvijanja enotnih samoupravnih socialističnih družbenih odnosov 
in funkcioniranja enotnega trga. Federacija bo v tako določenih okvirih samo- 
stojno delovala, vendar ne kot nekakšna oblast nad republikami, niti mimo njih, 
marveč kot izraz skupnih in usklajenih interesov republik in pokrajin. 

Mislimo, da lahko trdimo, da bo takšna rešitev v največji možni meri upo- 
števala samostojnost republik in pokrajin, federacija pa bo lahko nasla v njej 
svojo življenjsko moč. Opravljala bo sicer omejene funkcije in pristojnosti, zato 
pa izrednega življenjskega pomena za obstoj in varnost vsake republike in avto- 
nomne pokrajine, kakor tudi za skupno usodo vseh narodov in narodnosti v 
Jugoslaviji, za nemoten in usklajen razvoj samoupravnih socialističnih odnosov. 
Slovenski narod v takšni rešitvi vidi najboljšo uresničitev svojega zgodovinskega 
stremljenja po lastni državnosti in suverenosti v okviru skupne jugoslovanske 
države, za kar so se zavzemali največji ljudje tega naroda in za kar je slovenski 
narod toliko žrtvoval v pretekli narodnoosvobodilni vojni. 

Trdno smo prepričani, da je le na takšni podlagi možno urediti nemoteno 
trajno sožitje med republikami in pokrajinami in ustvariti trdno jugoslovansko 
skupnost. Zavedamo se, da prehod v nova razmerja ni lahek. Vendar je v in- 
teresu nas vseh, da to dosledno storimo, da enkrat za vselej poravnamo in od- 
stranimo, kar moti sožitje, da enkrat za vselej pokopljemo tudi iluzije, da je 
možno v takšni demokratični in samoupravni skupnosti, kot je naša, prek fede- 
racije, dosegati rešitev tistih vprašanj, ki so lahko samo predmet sporazume- 
vanja in dogovora med republikami. 

Na takšni podlagi bodo ustvarjeni tudi realnejši in boljši pogoji za nadalj- 
nji razvoj samoupravne demokracije. Ni bilo samo enkrat v zgodovini potrjeno, 
da se centralizem in- demokracija medsebojno izključujeta. Če k temu dodamo 
še alternativo: etatizem — samoupravljanje, to v toliko bolj velja. Velika raz- 
širitev pristojnosti in vloge republike, ki se pripravlja, bo postavila republiko 
v nov položaj. Urejanje življenja v republiki in reševanje posameznih vprašanj 
bo odvisno popolnoma ali pa v največji meri od nas samih, od naših sposob- 
nosti, od naših kadrov, naše organiziranosti itd. To bo veljalo v veliki meri 
tudi za gospodarstvo. Na splošno lahko brez vsakega oklevanja trdimo, da je 
naša republika sposobna in pripravljena, da takšno novo vlogo in razširjene 
pristojnosti prevzame. Ko to trdimo, seveda ne mislimo samo na republiške 
organe, marveč tudi na občine, gospodarstvo in vse druge samoupravne sub- 
jekte, ki bodo v novih pogojih povečali svojo vlogo. V posameznostih pa bo 
potrebno pravočasno proučiti določena vprašanja, ki se bodo odpirala v zvezi 
s prenašanjem pristojnosti in odgovornosti s federacije na republiko. 

Na taki podlagi bodo tudi v republiki hitreje dozorevala in lažje našla re- 
šitev nekatera že sedaj odprta vprašanja, na primer: razvoj samouprave v ko- 
muni, položaj samoupravnih skupnosti in njihova integracija v komuni in repu- 
bliki in druga vprašanja, kar so že pričele proučevati delovne skupine republiške 
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ustavne komisije. Res je, da se te velike spremembe pripravljajo v pogojih 
določene krize, v katero je zašel dosedanji sistem odnosov v federaciji. Nekateri, 
in to velja še posebej in predvsem za nekatere kroge v tujini, spremljajo le 
razplet te krize in ne vidijo, kaj se pravzaprav v tem času dogaja v Jugoslaviji. 
Oni ne ločijo, kaj je v krizi in kaj je tisto, kar se novega poraja, kar krepi 
Jugoslavijo in kar jo bo še bolj okrepilo v naslednjem obdobju. Potrebno je 
predvsem vedeti, da se vprašanje odnosov v federaciji ni na novo in nenadoma 
odprlo, in da tudi pot, po kateri rešujemo to vprašanje, v bistvu ni nova pot. 
Saj smo krenili po njej že z novo ustavo 1968. leta in še posebej razločno z 
ustavnimi amandmaji v letih 1967 in 1968/69. 2e z njimi smo olajšali in pospešili 
razvoj demokratične samoupravne družbe in deloma odstranili tisto, kar tak 
razvoj zavira. Okrepili smo vlogo republik in federacijo razbremenili določenih 
odgovornosti. Pokazalo pa se je, da te spremembe niso bile zadostne in da se 
nismo v zadostni meri in dovolj hitro prilagajali dozorevanju demokratične pa 
tudi narodne zavesti, potrebam in zahtevam, ki jih poraja samoupravna družba. 
Zato tokrat rešujemo odprta vprašanja dosledno in vsestransko in pri tem upo- 
števamo izkušnje iz preteklosti, kakor tudi potrebe prihodnosti. 

Zelo logično in nujno je, da prihodnje odnose ne smemo obremenjevati 
s hipotekami iz preteklosti. Zato je potrebno predhodno in do konca razčistiti 
obstoječe obveznosti federacije in vsa druga vprašanja, ki lahko povzročajo 
nesporazume, ker samo prek »čistih računov« lahko ustvarimo pogoje za sta- 
bilno in urejeno življenje v skupni državi. 

Poskrbeti je potrebno, da v prihodnje ne bodo mogli več nastati pogoji za 
dosedanjo prakso. Zato je potrebno na novih temeljih rešiti tudi vprašanje pri- 
hodnjega financiranja federacije. 

Razen tega pa bo v federaciji na paritetni podlagi iz republiških in pokra- 
jinskih delegatov sestavljeno predsedstvo, ki bo kolektivno prevzelo opravlja- 
nje funkcije predsednika republike in poleg tega opravljalo izredno pomembne 
nove funkcije, med njimi usklajevanje interesov republik in avtonomnih pokra- 
jin pri določanju politike federacije. 

Le s preciziranjem nove vloge federacije in njenih pristojnosti ter z ures- 
ničenjem ravnokar navedenih ukrepov bodo ustvarjeni pogoji, da bodo lahko 
republike in avtonomni pokrajini, kakor tudi federacija zaživele na novih ustav- 
nih temeljih. 

Glede na to, da je reševanje teh vprašanj izredno odgovorno in pomembno, 
smatramo za potrebno, da vas seznanimo s stališči, katera zastopajo v organih 
federacije predsednik in člani izvršnega sveta v teku priprav za njihovo rešitev. 

Izvenproračunska bilanca federacije za prihodnje leto ima okoli 8 milijard 
obveznosti in po „obstoječih instrumentih federacije okoli 5 milijard dohodkov 
tako, da znaša primanjkljaj okoli 3 milijarde dinarjev. Načeloma vse republike 
in avtonomne pokrajine sprejemajo izhodišče, da vse dohodke iz tega naslova 
prevzamejo republike, hkrati pa prevzamejo tudi vse obveznosti. In sicer glede 
vseh obveznosti, glede katerih so koristniki znani, prevzamejo obveznosti., sami 
koristniki (od tekočih investicijskih naložb, od plačila notranjih in inozemskih 
kreditov). Glede treh postavk, pri katerih koristniki niso znani, smo zastopali 
stališče, da odplačilo prevzamejo republike, sorazmerno po plasmaju državnega 
kapitala oziroma anuitet iz tega državnega kapitala. S takšnim stališčem soglaša 
tudi večina drugih republik. 

Smatramo, da je potrebno dosledno uporabiti načelo koristnika oziroma 
plasmaja, in da se ni mogoče pri posameznih postavkah ogrevati za drugačna 
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načela, ker za to ne obstojijo nikakršni posebni razlogi. Izvršni svet bo vztrajal 
na takšnem stališču, ne glede na to, ali nam gre to v posameznih primerih v 
prid ali ne, ker smatramo, da je samo na načelni podlagi mogoče razpolagati in 
rešiti celoten kompleks teh problemov. 

Likvidacija neporavnanih dolgov: Razen tega ima federacija za 1,3 mili- 
jarde dinarjev neporavnanih obveznosti iz dolgov proračuna iz prejšnjega leta. 
Od tega naj bi 620 milijonov dinarjev poravnala federacija, 710 milijonov di- 
narjev, ki jih dolguje federacija zavodom za socialno zavarovanje, pa naj bi 
poravnale republike. 

Bodoče financiranje federacije: Federacija naj bi v prihodnje ustvarjala 
svoje dohodke s pobiranjem carin in konzularnih taks, manjkajoči del pa bi 
prispevale republike in avtonomni pokrajini. Smatramo, da bi moral biti pri- 
spevek republik izračunan na podlagi družbenega proizvoda, ker se na njegovi 
podlagi najbolje in najpravičneje opredelijo razmerja. 

Prometni davek bi bil sicer urejen z zveznimi predpisi, naj bi pa v celoti 
postal dohodek republik. 

S tako izoblikovanimi dohodki bi se morali pokriti izdatki za Jugoslovansko 
ljudsko armado in za zvezne organe, v prehodnem obdobju pa tudi za proračun- 
ske dotacije nezadostno razvitim republikam in avtonomnim pokrajinam. 

Izjemoma naj bi federacija sodelovala še pri financiranju proge Beograd— 
Bar, in sicer pri delu proge prek Crne gore in pri melioracijah v Makedoniji, 
v okviru že sprejetih obveznosti. Vse drugo naj bi postalo stvar republik oziroma 
stvar njihovega dogovora. 

Z velikim zadovoljstvom ugotavljamo, da so takšen pristop in koncept 
podprle vse republike in obe avtonomni pokrajini. Ostala so.odprta le še malo- 
številna prej omenjena vprašanja. Trdno smo prepričani, da bodo republike 
in avtonomni pokrajini tudi zanje našle sporazumno rešitev. 

Nobenega dvoma ne more biti, da bo imela ureditev dosedaj obravnavanih 
vprašanj še posebno pozitiven vpliv na položaj v gospodarstvu, na njegovo sta- 
bilizacijo in na nadaljnji tok gospodarske reforme. Točneje povedano: brez 
rešitve teh vprašanj si je nemogoče zamisliti stabilizacije tako političnih od- 
nosov kakor tudi gospodarstva. 

Glede na številne razprave o tekočih gospodarskih gibanjih, ki smo jih 
imeli v zadnjem času in ob široki družbeni aktivnosti za vzpostavitev stabili- 
zacije, bi bilo odveč, da se ob tej priložnosti ponovno podrobneje spuščamo 
v oceno sedanjega gospodarskega položaja. Prav gotovo smo dosegli razmeroma 
ugodne rezultate glede porasta proizvodnje (na primer: porast družbenega pro- 
izvoda se ocenjuje v letošnjem letu v Jugoslaviji na okoli 5,5 %, v naši republiki 
na okoli 8,5 "Ve), glede produktivnosti in zaposlenosti ter še nekaterih drugih 
gospodarskih kazalcev, vendar pa smo hkrati zašli v občutna gospodarska ne- 
ravnovesja, ki se kažejo v nestabilnosti tržišča, inflacijskih gibanjih, pri deficitu 
v plačilni bilanci, porastu življenjskih stroškov. Očitno so k takemu razvoju 
bistveno prispevale preobsežne finančne pristojnosti, s katerimi je razpolagala 
federacija, kakor tudi pretirana dinamika in obseg vseh oblik potrošnje in to 
na vseh ravneh. 

Doslej nam še ni uspelo vidneje zavrteti neugodnih stremljenj v gospo- 
darstvu. Zato moramo ocenjevati sprejete ukrepe na področju cen, kreditov, 
uvoza in splošne porabe le kot začetne korake, katerim morajo slediti širši in 
globlji posegi tako na področju tekoče ekonomske politike kot tudi na področju 
gospodarskega sistema, kot je to nakazano v zveznem predlogu resolucije o 
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družbenoekonomski politiki v prihodnjem letu in prav tako v dosedanjih gra- 
divih glede prihodnjih funkcij federacije. 

Na osnovi take ocene gospodarskega položaja in razvoja moramo najti traj- 
nejše rešitve za izhod iz težav, v katerih se nahajamo. To je nujno, ker smo 
v obdobju, ko moramo ponovno uveljaviti načela reforme in vgraditi nekatere 
osnovne elemente v sistem, ki ustrezajo višji stopnji razvitosti in položaju naše 
samoupravne družbe v današnjih intenzivnih gospodarskih in socialnih pre- 
mikih v svetu. 

Doslej sprejeti stabilizacijski ukrepi so lahko le prehodnega in izrazito 
kratkoročnega značaja. V najkrajšem času pa je potrebno uveljaviti dodatne 
ukrepe ekonomske politike in nove elemente ekonomskega sistema. Naša re- 
publika sicer podpira predlagane etape izvajanja stabilizacijskega programa, 
vendar opozarjamo, da bomo v veliki časovni stiski in, da si ne moremo do- 
voliti, da vsega predlaganega ne bi v predvidenih rokih izvedli, ker bi to delo- 
valo politično izredno negativno. Ne glede na to pa je v dokumentu, ki ga pred- 
laga zvezni izvršni svet zvezni skupščini, že podana vrsta novih idej, ki teme- 
ljijo na izhodiščih reforme in bodo prispevale k hitrejšemu razvoju tako eko- 
nomskega kot političnega sistema. 

Gospodarstvo pa v prihodnjem letu ne sme več poslovati v starih pogojih, 
to je v okviru obstoječega instrumentarija ekonomskega sistema, ki ne deluje 
v skladu s postavljenimi cilji. Zato moramo s posameznimi ukrepi ekonomske 
politike čimprej spremeniti te pogoje. Zlasti domiselno in strokovno je potrebno 
pripraviti prehod iz sedanjega obdobja delovanja restrikcijskih ukrepov v ob- 
dobje liberalnejših odnosov v gospodarstvu in realnejših odnosov v monetarni 
in kreditno-emisijski politiki. V zvezi s tem pa si je potrebno prizadevati za 
sanacijo izgub in odpravljanje žarišč nestabilnosti in nelikvidnosti ter za raz- 
bremenitev gospodarstva. Nujno se mora povečati delež delovnih organizacij 
v delitvi družbenega proizvoda ter krepiti akumulativna in konkurenčna spo- 
sobnost gospodarstva, njegova hitrejša modernizacija in prestrukturiranje. 

Krepitev akumulacijske sposobnosti gospodarstva, ki je ena od osnov pri- 
hodnje politike, bi morala postati glavni cilj te politike. Ostali cilji pa bi morali 
biti iz tega izvedeni. To bi nudilo tudi večji prostor za premagovanje prehodnih 
težav in reševanje odprtih družbenih problemov. 

V Sloveniji smo že do sedaj vodili aktivno politiko odstranjevanja vzrokov 
nestabilnosti. Likvidirali smo najnevarnejša žarišča izgub (EKK, INIS itd.) in 
sanirali vrsto gospodarskih organizacij. Sprejeli smo vrsto ukrepov, na primer: 
za likvidacijo neperspektivnih premogovnikov, za sanacijo železarn, za moder- 
nizacijo železnic, za izboljšanje položaja kmetijskih delovnih organizacij in za- 
sebnih kmetijskih proizvajalcev itd. Takšno politiko bomo tudi v prihodnje 
nadaljevali in izpopolnili njen »repertoar«,, da se tako izrazim, še z nekaterimi 
rešitvami in ukrepi, ki naj povečajo stabilizacijske učinke. 

V tem smislu je v skladu s samoupravnimi pravicami potrebno zgraditi si- 
stem usmerjanja delitve dohodka. Na družbenem in samoupravnem dogovoru 
sloneče usmerjanje delitve dohodka in osebnih dohodkov bo postalo pomemben 
dolgoročen element stabilizacije. Izhodišče družbenega usmerjanja ter samo- 
upravnega dogovarjanja naj bo določanje in usklajevanje osnovnih meril za 
delitev dohodka in osebnih dohodkov tako, da se čimbolj dosledno uresničujejo 
načela delitve po delu. Pri delitvi dohodka na sklade in sredstva za osebne do- 
hodke naj se dosegajo razmerja, kakršna ustrezajo doseženim rezultatom dela 
in doseženim poslovnim uspehom, pri osebnih dohodkih pa razmerja, kakršna 
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ustrezajo opravljenemu delu. Pri tem se seveda upoštevajo specifičnosti na 
posameznih področjih, potrebe razvoja itd. Proti samovoljnim kršiteljem dogo- 
vora pa bi morale biti uporabljene učinkovite sankcije. 

Na takšnih izhodiščih zasnovano pripravo republiškega zakona je po na- 
šem mnenju nujno pospešiti. Osnutek omenjenega zakona je bil že predložen 
skupščini. V imenu izvršnega sveta predlagam, da se ta osnutek obravnava kot 
predlog zakona. 

Nobenega dvoma ne more biti, da načeloma spada v okvir stabilizacijskih 
naporov tudi usklajevanje porabe na vseh področjih z danimi možnostmi. Naš 
sistem zajemanja sredstev za financiranje te porabe, pretežno prek prispevkov 
iz osebnih dohodkov, pa ima to slabo lastnost, da je to »nož z rezilom na obeh 
straneh«. Gospodarstvo ga občuti kot pritisk na povečanje stroškov ravno te- 
daj, ko čuti potrebo po razbremenitvi. In obratno, negospodarstvo zopet čuti 
pritisk v obratni smeri ravno tedaj, ko rastejo življenjski stroški in cene mate- 
rialu. Ujeti v takšno sožitje moramo s takim nožem ravnati trezno in preteh- 
tano, da nikogar preveč ne ranimo. 

Ves čas smo opozarjali na to, da je nominalna rast dohodkov, ki jo prinaša 
inflacija, nerealno velika, in da ne smemo iz nje izvajati nekakšnih pridobljenih 
pravic. V procesu stabilizacije se mora ta rast zmanjševati in tudi zmanjšati, 
morda celo za dvakrat ali celo trikrat. Šele takrat bomo lahko govorili o realnih 
vrednostih in realnih razmerjih. Prehod v takšno novo stanje pa ne bo lahak 
za nikogar in vsakdo bo moral prispevati svoj delež. V danem položaju sma- 
tramo, da se morajo vsi potruditi, da se pritisk na gospodarstvo zmanjša. Da se 
torej zmanjša poraba na vseh področjih, ker brez te komponente ni možno 
izvajati konsistentnega stabilizacijskega programa. 

Smatramo, da je s pretehtano politiko pa tudi s predpisi potrebno usklaje- 
vati investicijsko potrošnjo. Vendar je potrebno pri tem ukrepati selektivno. 
Glede investicij na ravni federacije je stališče znano. Odpadejo naj vse investi- 
cije, ki izvirajo iz njenih dosedanjih ekonomskih funkcij. Sicer pa je pri in- 
vesticijah potrebno izhajati iz načela, naj bi jih financirali iz realne akumula- 
cije, ne pa na račun stalnega pretvarjanja obratnih sredstev v investicijska iz 
še neustvarjenega dohodka. Za razliko od prejšnjih let se je kakovost investi^ 
cijskih odločitev v Sloveniji izboljšala tako, da v glavnem sedaj ni neutemelje- 
nih investicij. Imamo pa globoko neusklajenost med ponudbo in povpraševanjem, 
kar povzroča na področju gradbeništva izreden porast cen. 

Razbremenitev funkcij federacije in večja samostojnost samoupravno orga- 
niziranega gospodarstva ter krepitev vpliva tržišča in tržnih kriterijev pa bo 
omogočila nadaljnjo selekcijo in hitrejši vzpon tistih delovnih organizacij, 
ki predstavljajo tudi v razvojnem smislu perspektivo za našo republiko. 

Poleg neposrednih nalog v zvezi s stabilizacijo vidimo prav v hitrejši kre- 
pitvi samoupravne kot tudi materialne vloge gospodarskih subjektov bistveno 
komponento našega nadaljnjega razvoja. 

Prizadevamo si, da se na ravni federacije oblikujejo takšni ukrepi in takšna 
politika, ki bi prispevali k vzpostavitvi stabilnih gibanj na dolgoročnih osno- 
vah. Zato podpiramo vse tiste določbe in stališča v resoluciji o temeljih druž- 
benoekonomske politike Jugoslavije v letu 1971, ki jo zvezni izvršni svet pred- 
laga zvezni skupščini, ki opredeljujejo samoupravni položaj gospodarstva in pri- 
spevajo h krepitvi njegove reproduktivne sposobnosti. Stabilizacijski program 
ne more in ne sme sloneti na sistemu, ki je pripeljal do sedanjega stanja. Nujno 
je vgraditi v sistem elemente, ki bodo dolgoročno omogočali skladnejša gibanja. 
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Stabilizacijski program mora v naslednjih fazah zlasti temeljiti na takšnih 
ukrepih, ki bodo pospeševali tisto proizvodnjo in dejavnosti, ki imajo vse pogoje 
za hitrejše vključevanje v mednarodno menjavo, katero sprejema tako do- 
mače kot tudi tuje tržišče. 

S tem se bomo ognili stagnaciji v proizvodnji in zaposlovanju ter zmanjšali 
plačilni primanjkljaj s tujino. Med ukrepe za pospeševanje izvoza moramo 
uvrstiti zlasti devizno komponento. Predlagamo, da bi se delovne organizacije 
vključevale v neposredno menjavo na zunanjem trgu in si same zagotavljale 
najnujnejši obseg deviznih sredstev za modernizacijo. Pri graditvi sistema eko- 
nomskih odnosov s tujino bi morali izhajati prav iz takšnega položaja gospo- 
darskih organizacij in na takšni podlagi izoblikovati odnose med samimi gospo- 
darskimi organizacijami, pa tudi z bankami in z državno upravo, ki naj deluje 
na tem področju bolj omejeno kot doslej. V sistemu je tudi potrebno postaviti 
temelj za zadolževanje delovnih organizacij in poslovnih bank v tujini na 
podlagi lastnih deviznih potencialov in prekiniti s sedanjim sistemom, da država 
prevzema in nosi breme rizika deviznega vračanja. 

Pomemben element stabilizacije je ureditev odnosov na področju kreditno- 
monetarne politike. Vendar ne smemo iskati v kreditno-monetarni politiki 
glavno in edino sredstvo za stabilizacijo. Pretekla praksa nam potrjuje, da to 
ne more biti izključno sredstvo stabilizacijske gospodarske politike. Podpiramo 
prizadevanja, da se gospodarka ekspanzija izvaja le v okviru stabilnih odnosov. 
V zvezi s tem pa je potrebno jasneje definirati mesto in vlogo narodne banke 
in pri tem določiti pravice republik. Vloga emisijske politike naj se izraža 
tudi v selektivnosti pri reeskontni politiki, ki naj podpira proizvodnjo za izvoz 
in izvoz sam. V okviru reeskontne politike narodne banke bi morali dati večja 
pooblastila republikam, da bi lahko poslovne banke bolj elastično kreditirale 
gospodarstvo. 

Nujno moramo opozoriti tudi na težak problem nelikvidnosti v gospo- 
darstvu. Največ nerazčiščenih vprašanj je na področju cen, predvsem glede 
prehoda iz sedanjega položaja. Ni nobenega dvoma, da mora biti naš cilj, 
čimprej priti do čimvečje liberalizacije cen na podlagi realnega tečaja. V zvezi 
s tem bomo morali odpraviti nekatere zaostrene disproporce, katere je zateklo 
zamrznjenje cen. To spada tudi med potrebne elemente delovanja enotnega 
tržišča. Mislimo, da ni potrebno zgubljati besed o pomenu prostega oblikovanja 
cen za gospodarstvo. Samo prek tržnega mehanizma in prostega oblikovanja 
cen se lahko ustvarjajo objektivna merila produktivnosti, rentabilnosti in eko- 
nomičnosti, spodbujajo pobude gospodarskih organizacij in ekonomična uporaba 
proizvodnih faktorjev. Le tako nastajajo optimalni pogoji za dinamičen gospo- 
darski razvoj. To pa ne pomeni, da sprejemamo stihijsko delovanje tržnih 
zakonitosti. Stremeti moramo predvsem k ekonomskim intervencijam, ki bi 
zagotavljale skladnejše odnose med ponudbo in povpraševanjem, intervencijski 
uvoz, materialne rezerve in podobno. 

Na temeljih dolgoročnejše stabilizacije je nujno graditi tudi našo razvojno 
politiko, tako v Sloveniji kot tudi v Jugoslaviji. Ta skupščina je že razpravljala 
o izhodiščih za dolgoročni koncept družbenoekonomskega razvoja in kmalu 
bomo predložili osnutek tega pomembnega dokumenta. V kratkem pa bo skup- 
ščina prejela v razpravo tudi gradivo za oblikovanje srednjeročnega razvoja 
Slovenije. 

Načrt razvoja za srednjeročno obdobje do 1975. leta bi moral v bistvu 
predstavljati akcijski program za izvajanje stabilizacijske politike in program 
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prehoda na dinamičen, vendar relativno stabilen gospodarski razvoj. V novih 
pogojih pa ne more biti nosilec stabilizacijskih ukrepov samo federacija, pač 
pa so za dolgoročne stabilne odnose v družbi in za večjo proizvodnjo in izvoz ter 
izravnavanje ekonomskih nesorazmerij potrebni takšni ukrepi, ki bodo objek- 
tivno silili vse družbene dejavnike na vseh ravneh, da sprejmejo in izvajajo 
stabilizacijske in razvojne programe. To pa terja kar najbolj usklajeno delo- 
vanje vseh odgovornih dejavnikov naše družbe,, maksimalno vključitev stro- 
kovnih kadrov pri pripravah konkretnih rešitev in ustrezno časovno opredelitev 
določenih ukrepov. 

Tudi področja družbenih služb in vsi samoupravni subjekti, ki na teh 
področjih delujejo, morajo sinhronizirano delovati v okviru stabilizacijskih 
naporov. 

Izvršni svet smatra, da je v dani situaciji edino takšen temeljni pristop 
mogoč in je na takšnem izhodišču tudi zasnoval svoj predlog republiške bilance 
in proračuna. Na vseh področjih je za prihodnje leto predviden relativno manjši 
porast sredstev kot v 1970. letu, kar se v nekaterih primerih izraža tudi v 
manjši stopnji dohodkov v primerjavi z letošnjim letom. Pri tem smo še posebej 
spoštovali globalni okvir, ki nastaja z limitom 10,8. Smatramo, da ni potrebno 
v okviru ekspozeja podrobneje s številkami pojasnjevati, kako bo limit deloval 
na republiški ravni glede posameznih limitarnih virov dohodkov in pri korist- 
nikih dohodkov iz teh virov. Izvršni svet in sekretariat za finance sta vam 
posredovala vse potrebne dokumente, iz katerih so do podrobnosti razvidni 
izračuni. Pripravljeni pa smo seveda te dokumente še pojasniti, če bo to 
potrebno. Poudarim naj le, da smo tudi v takšnem položaju ostali glede politike 
do posameznih področij pri izhodiščih prvotnega predloga, s katerim ste tudi 
vi soglašali, le da so kvantifikacije podane na nižji ravni. 

Glede na to, da smo se v ekspozejih, katera sta podala podpredsednika 
izvršnega sveta tovariš inž. Tone Tribušon in tovariš Jožko Štrukelj, obširno 
ukvarjali z vprašanjem republiške bilance in proračuna, dovolite, da prav na 
kratko pregledamo položaj, ki nastaja po spremenjenih kvantifikacijah. 

Naj začnem z znanstveno-raziskovalnim delom, katerega načeloma ne mo- 
remo smatrati kot družbeno službo, še manj pa, da bi ga obravnavali kot ne- 
kakšno splošno potrošnjo. Zato tudi pri nas že postaja dejavnik, na katerega 
se v vse večji meri opira celoten razvoj družbe, tako gospodarstva kakor tudi 
negospodarstva. Prav v letošnjem letu beležimo nekaj zgovornih primerov, 
ko najprodornejše gospodarske organizacije v vedno večji meri navezujejo 
sodelovanje z ustreznimi raziskovalnimi inštituti in znanstvenimi kadri. Lahko 
predvidevamo, da se bo kaj kmalu v vsej razsežnosti pokazala naša deficitarnost 
na tem področju kot posledica dolgoletnega zanemarjanja. Glede na to izvršni 
svet ne predlaga spremembe v republiškem zakonu o financiranju znanstveno- 
raziskovalnega dela kljub temu, da se bodo sredstva za prihodnje leto povečala 
po indeksu 123. 

Razen tega smo se aktivno zavzemali, da se pristojnosti, katere je na tem 
področju opravljala federacija, v celoti prenesejo na republike s sredstvi vred. 
Pripravljamo se na spremembe, ki bodo nastale na tem področju in bomo pred- 
lagali rešitve takoj, ko se v federaciji sprejme ustrezen zakon. V življenje 
vključujemo raziskovalno skupnost Slovenije, ki bo odlej samoupravni nosilec 
politike in povezovanja raziskovalnega dela na slovenskem in širšem jugoslo- 
vanskem ter svetovnem prostoru. 



8. seja 449 

Izobraževanje: Podobno je naše stališče o pomenu in vlogi izobraževanja. 
Ne bomo zgubljali besed o tem, da je izobraževanje najpomembnejši dejavnik 
našega narodnega obstoja in razvoja, temelj naše kulture in ustvarjalnosti v 
najširšem smislu te besede. Prek izobraževanja urejamo tudi dolgoročno politiko 
kadrov, brez katerih si ne moremo zamisliti napredka v sedanjih in še bolj v 
prihodnjih pogojih. 

V letošnjem letu zaključujemo sanacijski program, katerega smo sprejeli 
leta 1968. Z njim smo v bistvu izravnali osebne dohodke prosvetnih delavcev. 
Storili pa smo, po našem mnenju, še mnogo več od tega. Začeli smo reševati 
nekatera materialna vprašnja v izobraževanju, od katerih so odvisne naše spo- 
sobnosti in možnosti za posodabljanje izobraževanja (šolski prostor^ oprema in 
učni pripomočki) in začeli smo vlagati v pospešeni razvoj tistih oblik izobra- 
ževanja, od katerih je najbolj odvisna dinamika splošnega razvoja (srednje in 
visoko šolstvo, izobraževanje odraslih, izredni in podiplomski študij in po- 
dobno). S povečanimi sredstvi in sklenitvijo družbenega dogovora o štipendi- 
ranju smo na najboljši poti, da uredimo tudi to pereče vprašnje. Rezultat vsega 
tega je, da smo tudi na to področje skromno začeli vnašati sodobno tehnologijo, 
kar moramo nadaljevati. Tudi na tem področju »se ne moremo vračati na lesen 
plug, potem ko smo začeli uporabljati železnega, da ne govorimo o tem, kako 
daleč smo še od uporabe traktorjev«. 

Zato izvršni svet predlaga, da se tudi v danem položaju sredstva za repu- 
bliško izobraževalno skupnost povečajo za 21 "V#, kar je poleg sredstev za zna- 
nost hajvečji porast v prihodnjem letu. Republiška izobraževalna skupnost bo 
morala tudi v takšnih okvirih zasnovati selekcijsko in prodorno politiko. Razen 
tega prihaja čas, ko je potrebno prek samoupravnega dogovarjanja razširiti 
temelje za urejanje in razvijanje poklicnega in predvsem srednjega šolstva. 

Glede varstva otrok bo s sprejemom predloženih zakonov zagotovljeno, da 
bodo pravice valorizirane, in da bodo družbeni izdatki za te namene udeleženi 
v dosedanjem razmerju v družbenem proizvodu. V tej zvezi predlagamo, da se 
poveča otroški dodatek za prvega otroka od 60 na 70 dinarjev, za vsakega 
nadaljnjega otroka pa od 80 na 95 dinarjev. Poleg tega predlagamo zvišanje 
premoženjskega cenzusa glede pravice do otroškega dodatka tako, da bi obdržali 
tudi v prihodnjem letu približno enako število upravičencev. 

Pomembno spremembo predlagamo glede predpisovanja prispevka za otro- 
ško varstvo. Zdaj celotno prispevno stopnjo 1,8 lo/o od bruto osebnih dohodkov 
predpisuje republika. Za 1971. leto predlagamo, da bi republika predpisala le 
stopnjo 1,35, s katero bi pokrila obveznosti do otroškega dodatka, pomoč za 
opremo novorojenčka in minimalne izdatke za neposredno otroško varstvo. 
Občine pa bi bile z zakonom pooblaščene, da samostojno predpisujejo prispevno 
stopnjo za neposredno otroško varstvo. Seveda pa lahko urejajo stvar s samo- 
upravnimi dogovori, ali pa uporabijo eno in drugo pot, kar je stvar njihove 
presoje in odločitve. V vsakem primeru pa smatramo in se zavzemamo za to, 
da se sredstva za te namene ne bi smela zmanjšati v prihodnjem letu. 

Iz republiških sredstev za otroško varstvo naj bi se v 1971. letu krila pomoč 
za opremo novorojenčka, ki je bila doslej pravica iz socialnega zavarovanja. 
Predlog zakona predvideva, da bi imeli odslej pravico do te pomoči starši vseh 
novorojenih otrok razen tistih, ki prekoračujejo z zakonom določeni premo- 
ženjski cenzus. 

Invalidsko-pokojninski sklad, ki se v letu 1970 financira s prispevno stopnjo 
12,9 od bruto osebnih dohodkov, naj bi se v 1971. letu financiral s stopnjo 
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12,7. Ob takšnem znižanju stopnje bo sklad sicer nekoliko povečal predvideni 
primanjkljaj, katerega pa bo lahko pokril iz svoje rezerve, ne da bi bilo pri 
tem ogroženo uresničevanje že sprejetih sklepov o usklajevanju pokojnin ali 
tekoča likvidnost sklada. Izvršni odbor skupnosti invalidsko-pokojninskega zava- 
rovanja ugovarja proti znižanju stopnje, češ da se bo morala za 1972. leto znova 
povečati in zahteva, da se poprej sklene družbeni dogovor o financiranju pokoj- 
ninskega sklada 1972. leta. Smatramo, da je takšna zahteva prezgodnja, posebej 
še glede na dani položaj. Razen tega pa po našem mnenju tudi nima pomena, 
ker je po obstoječi zakonodaji popolnoma jasno, da je treba izdatke pokojnin- 
skega zavarovanja pokrivati. Kljub vsem restrikcijam, ki jih zahteva stabiliza- 
cija, smatramo, da je tudi v danem položaju potrebno izvršiti revalorizacijo 
pokojnin in nadaljevati z urejanjem položaja starostnim upokojencem, katerim 
se bodo pokojnine uskladile na ravni pokojnin iz 1970. leta. To seveda pred- 
stavlja velik uspeh, obenem pa tudi največ, kar v današnjih pogojih zmoremo. 

Z začetkom leta bo začel veljati nov sistem zdravstvenega zavarovanja, za- 
snovan na letos sprejetih republiških zakonih in statutih skupnosti zdravstve- 
nega zavarovanja. Njegovo uresničevanje bo verjetno terjalo nekoliko večja 
finančna sredstva zaradi nekaterih naknadnih razdelitev dosedanjih finančnih 
obveznosti, kot tudi zaradi razširitve pravic zavarovancev. Upoštevati moramo 
tudi dejstvo, da so se v zdravstvu deloma nakopičili nekateri problemi, ki se 
izražajo v zaostajanju osebnih dohodkov nekaterih kategorij zdravstvenih de- 
lavcev in v nezadovoljivi opremljenosti večine zdravstvenih zavodov. V teku 
letošnjega leta je prišlo do določenega izboljšanja tega stanja. V prihodnjem 
letu tudi v zdravstvu ni mogoče računati s tolikšnim porastom sredstev kot v 
1970. letu, ker morajo napori za stabilizacijo zajeti tudi to področje. V takih 
pogojih bodo potrebni resni napori vseh zainteresiranih dejavnikov, zlasti pa 
skupnosti zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenih zavodov, da bi se ob 
minimalno povečanem obsegu zdravstvenega varstva zagotovilo njegovo nor- 
malno financiranje. 

K financiranju zdravstvenega zavarovanja kmetov v 1971. letu bo pri- 
spevala republika dodatna sredstva. In sicer bo odstopila 12 %> prispevka od 
katastrskega dohodka nekmetov in dala dotacijo občinam v skupnem znesku 
7,5 milijona dinarjev, namenjenih za zdravstveno varstvo socialno ogroženih 
kmetov. Predvidevamo, da bodo do njih izvršile svoje obveznosti tudi občine. 
Na ta način bi se to zavarovanje ob primernem povečanju prispevkov samih 
kmetov moralo financirati v 1971. letu brez novih primanjkljajev. 

Urejanje materialnih vprašanj borcev in invalidov NOV je v predlogu 
republiškega proračuna zagotovljeno. Pokrite bodo vse z zakoni predvidene 
pravice s tem, da bo njihova denarna vrednost povečana za ugotovljeni porast 
življenjskih stroškov oziroma osebnih dohodkov. Tako bo povečana republiška 
osnova za borčevski dodatek od 1270 na 1530 dinarjev, minimalna pokojninska 
osnova borcev od 1077 dinarjev na 1270 dinarjev, invalidski dodatek za dru- 
žinske invalide pa od 410 na 460 dinarjev. 

Kakor vam je znano, bo prišlo v teku 1971. leta verjetno do prenosa pri- 
stojnosti iz federacije na republike na tem področju in tudi do decentralizi- 
ranega financiranja. Aktivno podpiramo takšne rešitve in pripravljamo ukrepe, 
ki naj pravočasno zagotovijo, da ne bo prihajalo do nobenega zastoja ali po- 
slabšanega položaja pri koriščenju pravic prizadetih. 

Glede financiranja kulture se za prihodnje leto pripravljajo pomembne 
spremembe. Uvedli bomo v življenje kulturne skupnosti. Ob rojstvu tega novo- 
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rojenčka so izrekle nekatere rojenice nekaj črnogledih prerokb, upamo pa, da 
bo praksa pokazala, da so bile rezerve in strahovi odveč. Bistven kriterij za 
presojo, ali je ustrezen ali neustrezen koncept o kulturnih skupnostih je, koliko 
so one odprte in demokratične. Za njihovo uspešno delovanje pa bo bistveno, 
koliko se bomo v njih angažirali. To velja še posebej za kulturne delavce. Mož- 
nosti so torej odprte, da se uveljavi kvalificiran samoupravni parlament, v 
katerem bi lahko kulturni delavci imeli najpomembnejšo besedo in vlogo pri 
sestavi programa kulturnega razvoja in izoblikovanju kulturne politike. Od 
vseh pa bo odvisno, koliko bodo te možnosti izkoriščene. 

S predlaganim zakonom o financiranju kulture bodo rezervirana precejšnja 
sredstva za republiško kulturno skupnost, ki se bo znašla v drugačnem položaju, 
kot se sedaj nahaja sklad za financiranje kulturnih dejavnosti. Ona bo morala 
na novo opredeliti svojo vlogo in s tem vlogo republike na tem področju. 

Najpomembnejši je predlog, da se občinam prepustijo namenska sredstva 
za financiranje kulture, in sicer 0,5 °/o prometnega davka, kakor tudi v celoti 
prispevek od avtorskih honorarjev. Predvidevamo, da občine ne bodo zmanj- 
ševale sredstev, ki so jih doslej namenjale kulturi. V tem primeru bi skupna 
sredstva, dosedanja in nova, pomenila dokaj solidno materialno podlago za de- 
lovanje kulturnih skupnosti, saj bodo iz omenjenih novih virov pridobile 40 mi- 
lijonov dinarjev namenskih sredstev. 

Predlog proračuna je bil izčrpno obrazložen v prejšnjih ekspozejih tovarišev 
Tribušona in Štruklja. Prav tako je bila obrazložena politika prispevkov in 
davkov. Povedanega ne bi ponavljali. 

Mislimo, da lahko trdimo, da je predlog proračuna postavljen v zelo 
skromne okvire in da so bili storjeni veliki napori, da se zniža njegova alimen- 
tacija, predvsem iz prispevkov od osebnih dohodkov. 

Nujno je potrebno', da sposobnost in, strokovnost republiške uprave nepre- 
stano krepimo. V pogojih, kakršne ustvarjamo v 1971. letu, bo to postalo težav- 
nejše. Porast osebnih dohodkov smo predvideli za 12 %, kar komaj pokrije 
povečanje življenjskih stroškov v letošnjem letu. Zagotovili pa smo 8 milijonov 
dinarjev na postavki »Nove namestitve in nagrade delavcem«. Iz teh sredstev 
naj bi se pokrile nove namestitve in poleg tega nagradili tisti delavci, na katerih 
sloni teža strokovnega dela v republiški upravi. 

Glede negospodarskih investicij je izvršni svet zasnoval predlog tako, da 
se zagotovijo sredstva za kritje že sprejetih obveznosti. Za vse nove investicije 
pa se predvideva 14 milijonov dinarjev. Vse zahtevke, ki so zelo številni, 
je potrebno strogo selektivno proučiti. 

Poudariti pa moramo, da je to najmočnejši poseg v normalno razširjeno 
reprodukcijo na negospodarskih področjih. To se zdaj ne čuti in ni dobilo v 
vseh teh razpravah prave politične teže, ker so pač v ospredju osebni dohodki 
in tekoči funkcionalni izdatki. Manjka nam pač sredstev, toda odlagamo neka- 
tere nujno potrebne stvari v visokem šolstvu, v srednjem šolstvu, v nekaterih 
socialno-zdravstvenih zavodih itd., kar se bo v naslednjih letih nakopičilo in 
dobilo mnogo večjo težo. 

Pri republiškem proračunu se znižuje stopnja prispevka iz osebnega do- 
hodka za 0,26. Razen tega se presežki letošnjega leta v znesku 66 milijonov 
dinarjev z zakonom prenesejo na sklad skupnih rezerv gospodarskih orga- 
nizacij . 

Vendar, če hočemo oceniti, kaj je bilo vse storjeno v naši republiki zato, 
da se razbremeni in okrepi gospodarstvo, moramo imeti pred očmi vse tiste 
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ukrepe, katere smo že omenjali v zvezi z napori za likvidacijo izgub in sanacijo 
posameznih gospodarskih organizacij ali celotnih vej gospodarstva. Za te namene 
so bila angažirana vse večja sredstva republiškega proračuna. Na podlagi dose- 
danjih izkušenj pa zdaj predlagamo, da se sprejme zakon o sredstvih naše 
republike za izravnavanje v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospo- 
darskih dejavnosti. 

Naj tudi omenim, da smo s posameznimi predpisi med 1970. letom prepu- 
stili stopnjo prispevka iz osebnega dohodka za proračun železnici, rudnikom, 
kakor tudi posameznim gospodarskim organizacijam, ki se nahajajo v sanaciji. 
S predlaganimi predpisi in republiškim proračunom za 1971. leto pa bi omo- 
gočili razbremenitev gospodarstva za več kot 220 milijonov dinarjev. 

Ko vse to omenjamo, nočemo vzbuditi vtisa, da smo storili že vse. Vsi 
vemo, da se proces stabilizacije nadaljuje in da bo potrebno storiti še marsikaj. 
Vendar bi bilo prav tako nepravilno in nepravično, če ne bi na pozitiven način 
ovrednotili tega, kar smo že dosedaj storili. 

Tudi občine bo prizadel zvezni limit pri dohodkih iz prispevka iz osebnega 
dohodka in pri prometnem davku, vendar bo glede delovanja teh limitov nastal 
po občinah zelo različen položaj. Pomembne rezerve pa imajo občine v neiz- 
terjanih prispevkih in davkih občanov, saj smo prišli v položaj, da ni realizi- 
ranih 34'"/o odmerjenih davkov ali 140 milijonov dinarjev. Ze dolgo govorimo, 
da nam je potrebna kakovostna in dobro organizirana davčna služba, ki bo 
sposobna izvajati davčno politiko. Gotovo ni potrebno utemeljevati vsestran- 
skega pomena, ki ga ima izpolnjevanje obveznosti do družbe, ne samo v mate- 
rialnem, temveč predvsem v moralnem in političnem pogledu. 

Pa tudi nekateri ukrepi, katere sem že omenjal, ne bodo ostali brez pomena, 
ne samo glede materialnih učinkov, temveč tudi zaradi njihovega vpliva na 
možnosti, da se okrepi delovanje in odgovornost posameznih samoupravnih 
subjektov v komuni. V mislih imamo predvideni prenos sredstev v korist 
kulture, otroškega varstva in zdravstvenega zavarovanja kmetov. 

Ne moremo se v okviru tega ekspozeja spuščati v oceno pomena novega 
republiškega zakona o pospeševanju razvoja manj razvitih območij v SR Slo- 
veniji. Vsekakor pa ga je potrebno omeniti, saj bo lahko dajal pozitivne učinke 
v splošnem družbenem razvoju in še posebej v razvoju gospodarstva na teh 
območjih. Po tem zakonu potrebna sredstva za hitrejši razvoj lastne gospo- 
darske osnove teh območij v znesku 20 milijonov dinarjev so rezervirana. 

Tovarišice in tovariši poslanci! 
Glede na to, da smo pred velikimi spremembami, o katerih smo že govorili, 

pred prenašanjem pristojnosti s federacije na republiko, pred sprejemanjem na- 
daljnjih stabilizacijskih ukrepov, se bo gotovo pokazala potreba, da bomo med 
1971. letom prihajali z novimi pobudami glede sprememb, dopolnitev, ali tudi 
s predlogom za širšo razpravo o nastalem položaju ter o ukrepih, katere bo 
potrebno narediti. Zal v tem trenutku stvari še niso dozorele do te stopnje, 
da bi lahko že vse to predvideli. V tem trenutku je najpomembnejše vedeti, kaj 
hočemo, imeti je treba jasna, pretehtana in odločna stališča ter se pripravljati 
za spremembe, ki bodo nastale. 

Številni predlogi zakonov in predpisov, ki so na dnevnem redu te seje, pa 
vendar predstavljajo celovitost tiste naše politike za prihodnje leto, katero 
lahko določimo v temle trenutku. Kar predlagamo, ni istovetno z našimi željami 
ali pa celo s potrebami, ni pa tako daleč od njih, da bi imeli razloge biti malo- 
dušni ali črnogledi. Ce bo uresničeno, kar predlagamo — to pa bo predvsem 
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odvisno od nas vseh — potem bomo najmanj ohranili doseženo, v mnogočem 
pa bomo napredovali. To pa je spričo položaja, v katerem se nahajamo, in 
realnosti, v kateri živimo, zelo pomembno in zato izvršni svet pričakuje, da 
bodo naši predlogi dobili tudi vaše soglasje in podporo. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Hvala lepa! S tem prekinjam sejo 
enotnega zbora, hkrati pa poslance obveščam o naslednjem. Ker je k predlogu 
zakona o republiškem proračunu za leto 1971 dan amandma, bo začasna ko- 
misija enotnega zbora obravnavala predloženi amandma, in sicer ob 15.30 
popoldne v sobi 84 v pritličju. To sejo bo vodil predsednik začasne komisije, 
poslanec Janez Vidmar. Prosvetno-kulturni zbor bo takoj sedaj začel svojo 
kratko sejo. Poslance gospodarskega zbora pa naprošam, da za trenutek po- 
čakajo, da bodo kasneje pričeli z delom. Socialno-zdravstveni zbor bo. čez pol 
ure nadaljeval sejo oziroma pričel z delom v dvorani izvršnega sveta. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadajevala ob 17.30.) 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Preden bi pričeli z delom, je nujno 
treba ugotoviti navzočnost, ker se bojim, da nas ne bo dovolj. Prosil bi tovariša 
sekretarja, če ugotovi navzočnost. (Kvorum je podan.) 

Ugotavljam, da je zagotovljena ustrezna navzočnost, tako da lahko prič- 
nemo z delom. 

Začenjamo z 2. točko dnevnega reda, to je s predlogom zakona 
o uporabi sredstev posebne proračunske rezerve v letu 1970. 

Predlog zakona ste že prejeli. Prav tako ste prejeli poročilo začasne komisije 
enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj s področja družbeno- 
ekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbeno-političnih in samo- 
upravnih skupnosti, poročilo zakonodajno-pravne komisije in prav tako mnenja, 
stališča in predloge zasedanja delegatov občin. 

Izvršni svet je s predložitvijo tega zakona predlagal, da ga skupščina sprejme 
po skrajšanem postopku v smislu določb 294. in 296. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Prosim poslance, da se najprej izjavijo, ali se strinjajo, da se predlog zakona 
obravnava po skrajšanem postopku? Kdor je za skrajšani postopek, naj prosim 
glasuje. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Eden.) Se je kdo vzdržal? 
(2 poslanca.) 

Ugotavljam, da je z večino glasov sprejet postopek, ki ga predlaga iz- 
vršni svet. 

Zeli morda besedo predstavnik predlagatelja, izvršnega sveta? (Ne želi.) Za- 
časna komisija enotnega zbora je za svojega poročevalca določila poslanca 
Dušana Sinigoja. Zeli morda predstavnik te komisije ustno obrazložiti njeno 
stališče? (Ne želi.) 

Ugotavljam, da je zakonodajno-pravna komisija predložila k predlogu tega 
zakona dvoje amandmajev in sicer k 1. členu: V oklepaju naj se doda še besedilo 
— tu je izraženo v številkah — ». .. in 53-596/70« in k 2. členu: Ta člen se spre- 
meni tako, da glasi: »Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem 
listku SRS«.« 
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Predlagatelj zakona se je strinjal s tema dvema amandmajema, ki ju je 
predložila zakonodajno-pravna komisija. Stališče začasne komisije enotnega 
zbora naj bi pojasnil predstavnik te komisije. Zeli morda predstavnik te komi- 
sije pojasniti to stališče? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Tako lahko dam oba 
amandmaja na glasovanje. Kdo je za sprejetje teh dveh amandmajev? (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja k 1. in 2. členu soglasno sprejeta. 
Sedaj lahko glasujemo o predlogu zakona v celoti. Kdo je za predloženi 

zakon? (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(2 poslanca se vzdržita.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o uporabi sredstev posebne proračunske 
rezerve v letu 1970 z večino glasov sprejet. 

Predsednika republiškega zbora bom obvestil o tem, kakšen je bil v enotnem 
zboru delovnih skupnosti izid glasovanja o obeh amandmajih zakonodajno- 
pravne komisije in o predlogu zakona o uporabi sredstev posebne proračunske 
rezerve v letu 1970. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunun) za leto 
1971. 

Ekspoze smo slišali že dopoldne. Gradivo k tej točki dnevnega reda ste že 
prejeli, in sicer: predlog zakona, poročilo začasne komisije enotnega zbora 
delovnih skupnosti za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih od- 
nosov in vprašanj financiranja družbeno-političnih in samoupravnih skupnosti, 
poročilo zakonodajno-pravne komisije. Kasneje ste prejeli še mnenja, stališča 
in predloge delegatov občin, zbranih na 10. zasedanju v Skupščini SR Slovenije. 
S predložitvijo predloga zakona o proračunu SR Slovenije za leto, 1971 izvršni 
svet hkrati predlaga, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku, 
da bi se lahko uveljavil že s 1. januarjem 1971. 

Prosim poslance, da se izjavijo, ali se strinjajo s tem, da se predlog zakona 
obravnava po skrajšanem postopku. Kdor je za to, naj prosim dvigne roko. 
(Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(En poslanec.) 

Ugotavljam, da je z enim vzdržanim glasom ta postopek z večino glasov 
sprejet. 

Sporočam, da je komisija za pravosodje Skupščine SR Slovenije predložila 
k predlogu zakona o proračunun SR Slovenije za leto 1971 amandma, ki se 
glasi: 

V prilogi 1. d (stran 2) k proračunu Socialistične republike Slovenije (re- 
publiškem proračunu) za leto 1971 se v postavki »Delo državnih organov — 
pravosodni organi — okrožni« stolpec 10 spremeni tako, da se za posamezna 
okrožna sodišča in okrožna javna tožilstva poveča vsota za 3 677 920 dinarjev. 
Na navedeni postavki povečana sredstva v skupnem znesku 753 580 din je vzeti 
iz republiške proračunske rezerve. 

Prosim predstavnika izvršnega sveta, da zavzame stališče o omenjenem 
amandmaju. 

Jožko Štrukelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Izvršni svet je na zadnji seji razpravljal o amandmaju komisije za pravosodje 
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Skupščine SR Slovenije in ugotovil, da ta problem obstoji. Zato sem od izvrš- 
nega sveta pooblaščen, da izjavim, da bo izvršni svet ta problem proučil ter 
posredoval skupščini primerno rešitev za 1971. leto. Ta problem je treba vse- 
kakor globlje proučiti zaradi tega, ker so bile dejansko prenesene pristojnosti 
po noveli zakona o kazenskem postopku na pravosodne organe in je treba 
zaradi tega tudi nanje prenesti določena sredstva. 

Sredstva za to so delno že bila dodeljena v znesku okoli 90 milijonov di- 
narjev. Razliko bo treba poiskati med drugimi sredstvi. Mislimo, da to vprašanje 
niso enotno reševali pri vseh organih. Zato bomo predložili tak predlog, ki bo 
enotno urejal ta vprašanja tako pri javnih tožilstvih, kakor tudi pri sodiščih 
in tudi enotno pri vseh posameznih sodiščih, ker so doslej obstojale nekatere 
razlike. Hvala lepa! 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Prosim predstavnika 
začasne komisije enotnega zbora, da obrazloži stališče komisije. Prosim, tovariš 
Brilej, podpredsednik Skupščine SR Slovenije, ki bo spregovoril v imenu ko- 
misije za pravosodje. 

Dr. Jože Brilej: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Opravičenost in potreba po zagotovitvi sredstev okrožnim sodiščem in okrožnim 
javnim tožilstvom za nadurno nočno in dodatno delo, ki je bilo naloženo tem 
organom, nista sporni. Zlasti pa nista sporni sedaj po izjavi tovariša Štruklja, 
ki jo je dal v imenu izvršnega sveta. 

Naj omenim samo še to, kot je razvidno iz predloga komisije za pravo- 
sodje, da gre za čedalje večje število primerov, v katerih je po zakonu naloženo 
okrožnim sodiščem kot preiskovalnim organom in javnim tožilstvom, da morajo 
intervenirati. Največ je primerov, to je na sto in sto takih primerov, ko je treba 
intervenirati ne glede na čas na širšem območju okrožnih sodišč. Večina teh 
primerov je nujna in se ne morejo opraviti v normalnem delovnem času. 

Ker potreba za to ni sporna, gre samo še za vprašanje, kako zagotoviti ta 
sredstva. Seveda bi bilo najpravilneje, če bi se ta sredstva zagotovila v samem 
zakonu o republiškem proračunun za leto 1971 in to je tisto, kar je komisija 
za pravosodje tudi predlagala. Glede na izjavo predstavnika izvršnega sveta, ki 
tudi pozna to potrebo in se hkrati obvezuje, da bo še za to leto našel pravočasne 
ustrezno rešitev, gre v določenem smislu bolj za tehnično-finančno vprašanje 
kot pa morda za načelno vprašanje. Ker sem bil kot predsednik komisije za 
pravosodje obveščen o stališču, kakršnega je v razmerju do tega amandmaja 
sprejel izvršni svet, sem se posvetoval, sicer ne z vsemi, ampak vsaj z najpri- 
stopnejšimi člani komisije za pravosodje, ki so me pooblastili, da glede na tako 
izjavo in tako obveznost, kot jo prevzema izvršni svet, v imenu komisije umak- 
nem ta amandma. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Ker je amandma umaknjen, lahko 
preidemo na razpravo o samem predlogu zakona. 

Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi razpravljati? (Ne javi se nihče.) Ko- 
likor ni nikogar, dajem predlog na glasovanje. 

Glasujemo o predlogu zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem 
proračunu) za leto 1971 v celoti. Kdo je za predlog zakona? (Večina poslancev 
dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je morda kdo vzdržal? (5 poslancev 
dvigne roko.) 
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Ugotavljam, da je predlog zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem 
proračunu) za leto 1971 sprejet z večino glasov ob 5 vzdržanih glasovih. 

Predsednika republiškega zbora bom obvestil o tem, kakšen je bil v enot- 
nem zboru delovnih skupnosti izid glasovanja in o tem, da je predlog zakona z 
večino glasov sprejet. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o razdelitvi deviz za potrebe republiških organov, zavodov, organov družbenih 
organizacij, ožjih družbeno-političnih skupnosti in civilnih pravnih oseb v SR 
Sloveniji za leto 1971. 

Predlog odloka je skupščini poslal v obravnavo izvršni svet in ste ga 
že prejeli. 

O predlogu odloka je razpravljala začasna komisija enotnega zbora delovnih 
skupnosti za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih odnosov in 
vprašanj financiranja družbeno-političnih in samoupravnih skupnosti, katere 
poročilo ste prejeli. Prav tako ste prejeli tudi poročilo zakonodajno-pravne 
komisije. 

Zeli morda predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti stališče izvrš- 
nega sveta? (Ne želi.) Zeli morda besedo predstavnik začasne komisije enotnega 
zbora delovnih skupnosti? (Ne želi.) Zeli morda besedo predstavnik zakono- 
dajno-pravne komisije? (Ne želi.) 

Začenjam razpravo in vprašujem, želi morda kdo razpravljati? Kot kaže, 
nihče. 

Tako lahko preidemo na glasovanje o predlogu odloka. Kdor je zani, naj 
prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (2 poslanca.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka ob dveh vzdržanih glasovih sprejet z 
večino glasov. Tudi o izidu glasovanja o predlogu odloka bom obvestil pred- 
sednika republiškega zbora. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, in sicer na osnutek zakona 
o referendumu. 

Ta osnutek je skupščini predložil odbor za družbeno-politični sistem in 
notranjo politiko republiškega zbora. 

O osnutku zakona je razpravljala začasna komisija enotnega zbora za druž- 
beno-politične odnose in ste njeno poročilo prejeli. Za svojega poročevalca je 
komisija določila predsednika komisije, poslanca Borisa Fillija. Prav tako ste 
prejeli poročilo zakonodajno-pravne komisije k osnutku zakona ter mnenja, 
stališča in predloge zasedanja delegatov občin, zbranih na 9. zasedanju v Skup- 
ščini SR Slovenije. 

Zeli morda besedo predstavnik predlagatelja, odbora za družbeno-politični 
sistem in notranjo politiko republiškega zbora? Prosim, tovariš Franc Svetelj. 

Franc Svetelj: Tovarišce in tovariši poslanci, tovariš predsednik! 
Osnutek zakona o referendumu, ki ga imate danes pred seboj, je pripravil odbor 
za družbeno-politični sistem in notranjo politiko republiškega zbora na podlagi 
Sklepa, s katerim je bil sprejet predlog za izdajo zakona o referendumu, ki ga 
je sprejel republiški zbor 14. julija letos, vaš zbor pa 9. novembra letos. 

Ze v predlogu za izdajo zakona o referendumu so bila vsebovana mnenja 
in predlogi, ki so nastali kot posledica široke in organizirane razprave tako v 
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občinskih skupščinah, družbeno-političnih organizacijah, Socialistični zvezi de- 
lovnega ljudstva Slovenije, Zvezi sindikatov, strokovnih organizacijah, posebej 
pa še v okviru fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo ter pravnega 
sveta izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

V vseh teh razpravah smo prišli do enotnega sklepa, da je zakon o referen- 
dumu v naši republiki potreben, kot ena od oblik neposrednega odločanja ob- 
čanov o njihovih zadevah. Zakonska ureditev tega področja predstavlja hkrati 
enega izmed členov v problematiki krepitve nadaljnjega razvoja komunalnega 
sistema ter krepitve vloge in vpliva občana na razvoj občinske in krajevne 
samouprave. 

Predlagatelj je v pripravah predloga za izdajo zakona kot tudi sedaj v 
osnutku zakona smatral za potrebno poudariti, da se referendum kot izraz 
neposredne demokracije lahko uveljavlja v primerih, ko se lahko na ta način 
tudi dejansko izrazijo progresivna stremljenja in trajni interesi občanov za 
ureditev skupnih družbenih in. posameznih vprašanj. Poleg tega pa je odbor 
vodila k izdaji zakona tudi določba 73. člena republiške ustave, ki določa, da je 
treba o referendumu izdati zakon. 

2e v razpravah o načelih zakona o referendumu so bila prisotna nekatera 
vprašanja, ki jih je bilo treba v osnutku razčistiti, kar je predlagatelj tudi 
storil. Predvsem je šlo za vprašanje, ali naj bo zakon procesualne narave ali 
pa naj vsebuje tudi materialne določbe. Enotno mnenje je bilo v tem, da bi bil 
zakon z materialnimi določbami preobširen, poleg tega pa vseh primerov, ki se 
pojavljajo v naši vsakodnevni praksi in v političnem življenju tako ali tako ne 
bi mogel zajeti. Zaradi tega obravnava predloženi osnutek le procesualne 
določbe. 

Drugo pomembno vprašanje, na katerega moram posebej opozoriti, je vpra- 
šanje obsega zakona. Gre namreč za to, ali naj republiški zakon ureja postopek 
le za referendum, ki ga razpiše družbeno-politična skupnost, ali pa naj vsebuje 
enotne določbe za postopek vseh vrst referenduma, kar pomeni tako tistih, 
ki jih razpiše družbeno-politična skupnost kot tudi delovna organizacija. Po- 
sebej opozarjamo na to vprašanje zaradi tega, ker po mnenju pravnega sveta 
pri izvršnem svetu z zakonom ne bi smeli predpisovati postopka za referendum, 
ki ga razpisujejo delovne organizacije, češ da bi s tem-posegali v samoupravne 
pravice delovnih organizacij samih. Deloma se je na tako stališče postavila 
tudi zakonodajno-pravna komisija, kar je razvidno iz njenega poročila k 
osnutku zakona o referendumu z dne 11. 12. 1970. 

Kljub takemu stališču pa odbor meni, da določbe, ki jih glede postopka 
postavlja predloženi zakon, v ničemer ne kratijo pravic delovnih organizacij, 
da suvereno odločajo v svojih samoupravnih aktih, v katerih primerih, deloma 
pa tudi, na kakšen način lahko razpišejo referendum. 

Cilj, ki ga v tem primeru zasledujemo, je predvsem varovanje samoupravnih 
pravic članov delovnih skupnosti pri pomembnih odločitvah v kolektivih. Tako 
stališče ima svojo oporo tudi v 73. členu republiške ustave. V cilju varovanja in 
krepitve vpliva občanove pravice in vloge v našem samoupravnem sistemu 
je v 7. in 8. členu osnutka zakona vgrajen mehanizem, s katerim je dana docela 
svobodna pravica posameznim upravičencem, v katerih primerih lahko pred- 
lagajo razpis referenduma, posebej pa je poudarjena vloga in pobuda volivcev. 

Odbor posebej poudarja, da tudi Zveza sindikatov ni imela nobene pri- 
pombe glede prikrajšanja samoupravnih pravic delavcev v delovnih organi- 
zacijah s tem, ko bi bil referendum procesno tudi urejen z zakonom, zaradi 
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česar meni, da je treba z zakonom zagotoviti minimalno stopnjo enotnosti pri 
izvajanju referenduma, tako za tistega, ki ga razpiše družbeno-politična skup- 
nost, občina ali republika, kot tudi za tistega, ki ga razpiše delovna organizacija, 
kljub formalno-pravnim pomislekom pravnega sveta izvršnega sveta in zako- 
nodaj no-pravne komisije. 

Opozoril bi še na pravico razpisa referenduma. V poprejšnjih razpravah se 
je pokazalo stremljenje, da se prizna pravica razpisa referenduma tudi krajevni 
skupnosti. Vendar ustava Socialistične republike Slovenije točno določa, da 
lahko referendum razpiše le družbeno-politična skupnost ali delovna organiza- 
cija. Zaradi tega je tudi z osnutkom zakona predvideno, da sta za razpis in 
izvedbo referenduma pooblaščeni le družbeno-politična skupnost in delovna 
organizacija oziroma organizacija združenega dela v njeni sestavi. To pomeni, 
da lahko le-ti subjekti razpišejo in izvedejo referendum. 

Drugo vprašanje pa je pobuda za razpis referenduma, ki lahko nastane 
tudi v krajevni skupnosti, samoupravnih skupnostih, organizacijah združenega 
dela, občinskih skupščinah samih ali pri občanih. 

Glede pravice glasovanja na referendumu predvideva zakonski osnutek 
absolutno večino, s katero je odločitev na referendumu sprejeta. 

Po poprejšnji razpravi je bilo sprejeto stališče, da naj se pri glasovanju ne 
šteje tistih volivcev, ki se zaradi daljše odsotnosti ne morejo udeležiti glaso- 
vanja. Ne bi bilo namreč pravično, da se odsotnost takih volivcev šteje, kot da 
so glasovali na referendumu negativno, saj niso imeli niti možnosti, seznaniti 
se z vsebino odločitev, pa tudi ne možnosti udeležiti se samega referenduma. 

Končno je treba omeniti še novost, ki jo predvideva 14. člen zakonskega 
osnutka, po katerem imajo pravico glasovanja na referendumu, ki ga razpiše 
družbeno-politična skupnost, tudi tisti zaposleni občani, ki sicer nimajo zaradi 
mladoletnosti splošne volilne pravice. To stališče je prevladalo tudi v razpravi 
in je dobilo svoje mesto v zakonskem osnutku predvsem zato, ker imajo kot 
delavci v okviru svoje delovne organizacije pravico odločati na referendumu. 

Zakonodajno-pravna komisija je sicer mnenja, da bi bilo treba glede refe- 
renduma, ki ga razpiše družbeno-politična skupnost, uveljaviti načelo splošne 
volilne pravice, ker ni nobenega razloga za to, da bi bili glede volilne pravice 
občani diferencirani. 

Prosim poslance enotnega zbora delovnih skupnosti, da razpravljajo o pred- 
loženem osnutku zakona, da posredujejo svoje predloge in sugestije, ki naj bi 
jih predlagatelj upošteval pri izdelavi predloga zakona o referendumu v Socia- 
listični republiki Sloveniji. Hvala lepa. 

Predsedujoči Miloš P o 1 j a n š e k : Hvala lepa! Zeli morda besedo pred- 
sednik začasne komisije enotnega zbora za družbeno-politične odnose, tovariš 
Boris Filli? Ali je tovariš Filli navzoč? (Ni navzoč.) Zeli morda besedo predstav- 
nik zakonodajno-pravne komisije? Prosim, tovariš Jože Suhadolnik. 

Jože Suhadolnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Omejil bi se samo na tisto določbo oziroma amandma zakonodajno-pravne komi- 
sije, s katerim se predlagatelj osnutka zakona ne strinja. Menim, da je vendar 
potrebno upoštevati določbe temeljnega zakona o podjetjih in temeljnega zakona 
o zavodih, ker ta dva zakona vsebujeta določbe o referendumu v delovnih orga- 
nizacijah. S tema zakonoma je pridržano statutu delovne organizacije, da sama 



8. seja 459 

uredi vprašanja, o katerih odloča na referendumu, kakor tudi o načinu izvedbe 
referenduma. Skratka, ona uredi tudi procesualne določbe v svojem statutu. 
Zato menim, da ne bi bilo prav, da kratimo samoupravne pravice delovnim orga- 
nizacijam, ker je to njim prepuščeno. Hvala. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Tako lahko pričnemo z 
razpravo. Prosim, kdo želi besedo? Prosim, tovariš Boris Feldin. 

Boris Feldin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Imel 
bi pripombe k posameznim členom osnutka zakona, o čemer bi razpravljal. 

1. Moje mnenje je, da mora biti v drugem odstavku 6. člena določeno samo, 
da razpiše referendum občinska skupščina. Kakšen predpis pri tem sprejme, naj 
ne bi bilo bistveno in sicer, ali sprejme sklep ali odlok. 

2. Ne bi se strinjal s pripombo zakonodajno-pravne komisije k 14. členu, 
ko meni, da ne bi smeli voliti na referendumu, kadar gre za materialne odlo- 
čitve, tisti, ki niso stari 18 let. Mislim, da bi odločba, ki je sicer že v osnutku 
zakona, morala ostati tako, da bi tisti, ki niso stari nad 18 let, pa bodo imeli 
materialne obveznosti, pri morebitni odločitvi na referendumu ravno tako imeli 
pravico voliti na referendumu. To je tudi povezano s 23. členom, ki bi pa potem 
moral tudi določati, kdaj je referendum veljaven. 

3. K 23. členu bi predlagal, da komisija precizira, kdaj so izostanki upravi- 
čeni. Ta pojem je sedaj preširok in mislim, da bi te izostanke lahko po eni strani 
razširili, po drugi strani pa tudi bolj precizno navedli. Opredeliti je treba, kaj 
je to daljša odsotnost. Ali je to začasna odsotnost, ali je to prebivanje v tujini, 
ali tudi lahko odsotnost v okviru države same, ali so to bolezni, predvsem tiste 
bolezni, kjer je kdo negibljiv, ali pa leži v bolnišnici, ali doma in podobni pri- 
meri. Zaradi jasnosti bi bilo bolje, da ta določba ostane. 

4. Glede referenduma v delovnih organizacijh pa bi prosil, da naj bi naj- 
prej tovariši pravniki to razčistili, tako da ne bi od nas zahtevali, da bi se 
pravno odločali. Povedo naj, ali je možno, da vključimo v ta zakon delovne orga- 
nizacije, ali ne. Ko bodo to razčistili, naj nam sporočijo, katero mnenje je 
pravno pravilno, tako da bi se verjetno za tako mnenje pozneje tudi odločili. 
Hvala. 

Predsedujoči Miloš Poljanšek: Hvala. Naprej, prosim. Se želi 
morda kdo razpravljati? Besedo ima tovariš Stojan Makovec. 

Stojan Makovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
K osnutku zakona o referendumu imam pripombo k 5. členu. Ta člen namreč 
določa referendum v krajevnih skupnostih in naseljih. Jasno je, da lahko pride 
v komunah do primerov, da so v sklopu krajevne skupnosti dva do tri naselja, 
ki pa morda imajo v tej krajevni skupnosti povsem drugačne značilnosti in po- 
trebe. Zato smatram, da bi se lahko referendum izvajal tudi v okviru samih 
naselij, in sicer v primerih, kadar bi to narekovala potreba, v sporazumu z ob- 
činsko skupščino. V krajih oziroma naseljih izven mest so namreč potrebe po- 
vsem drugačne kot v samih mestih in se v teh krajih v glavnem razpiše refe- 
rendum takrat, kadar to narekuje potreba, predvsem na področju komunalnih 
dejavnosti. Zato bi bilo potrebno določiti, da se lahko izvaja referendum v 
okviru teh krajevnih skupnosti in naselij. Hvala. 
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Predsedujoči Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Ali še kdo želi razprav- 
ljati? Kolikor se nihče več ne javlja k besedi, zaključujem razpravo in pred- 
lagam, da enotni zbor delovnih skupnosti sprejme tale sklep: 

1. Osnutek zakona o referendumu se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi odbor za družbeno-politični sistem in notranjo 

politiko republiškega zbora. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj odbor za družbeno-politični sistem in 

notranjo politiko prouči vse pripombe in predloge, dane k osnutku zakona ter 
predloži Skupščini SR Slovenije obrazložen predlog zakona. 

4. Odbor naj pripravi predlog zakona do 31. marca 1971. leta. 
Dajem ta sklep na glasovanje. Kdor je zanj, naj prosim dvigne roko. (Vsi 

poslanci dvignejo roko.) Je morda kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je enotni zbor delovnih skupnosti sprejel ta sklep soglasno. 
S tem smo dnevni red izčrpali. Hkrati pa vas moram opozoriti, da republiški 

zbor še razpravlja o predlogu zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1971 in 
zaradi tega ne moremo zaključiti našega dela. Zato vas prosim, da še ostanete 
v prostorih skupščine. Hkrati pa sporočam, da bo takoj nadaljeval delo v tej 
dvorani socialno-zdravstveni zbor in nato še gospodarski zbor. Takoj, ko bomo 
dobili obvestilo republiškega zbora, da je republiški zbor sprejel predlog zakona 
o proračunu SR Slovenije za leto 1971 v enakem besedilu kot naš zbor, bomo 
zaključili delo. 

(Seja je bila prekinjena ob 18. uri in se je nadaljevala ob 18.45.) 

Predsednik Miloš Poljanšek: Poslance enotnega zbora delovnih 
skupnosti obveščam, da je bil predlog zakona o proračunu Socialistične repu- 
blike Slovenije za leto 1971 v enakem besedilu sprejet tudi v republiškem zboru. 

S tem zaključujem današnjo sejo enotnega zbora delovnih skupnosti, hkrati 
pa naprošam člane gospodarskega zbora, da ostanejo v prostorih skupščine. Do- 
volite, da vam vsem v prihodnjem novem letu zaželim čimveč uspeha in tudi 
osebnega zadovoljstva, hkrati pa se zahvaljujem za potrpežljivost, ki ste jo danes 
izkazali. Hvala lepa. (Dolgotrajno ploskanje.) 

(Seja je bila zaključena ob 18.46.) 



ZASEOANS DE'liieATO? 

9. zasedanje 

(2. decembra 1970) 

Predsedoval: Marjan Orožen, 
podpredsednik Skupščine SR Slovenije 

Začetek seje ob 9.20. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Oprostite krajši zamudi. Nekaj tova- 
rišev smo namreč morali počakati. 

Na podlagi 11. člena odloka o začasni ureditvi sklica in dela zasedanja 
delegatov začenjam 9. zasedanje delegatov občin v Skupščini SR Slovenije, ki ga 
je na podlagi določil 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 7. člena omenjenega 
odloka sklical predsednik Skupščine SR Slovenije. 

Dnevni red za današnje zasedanje je bil določen s sklicem in obsega na- 
slednji točki: 

1. predlog ekonomske politike in izhodišč za zbiranje ter porabo sredstev 
za kritje splošno družbenih potreb za leto 1971; 

2. osnutek zakona o referendumu. 
Poleg delegatov občin in delegata mesta Ljubljane so bih na današnje zase- 

danje povabljeni tudi predstavniki predlagatelja gradiva za današnjo razpravo, 
izvršnega sveta ter odbora za družbeno-politični sistem in notranjo politiko 
republiškega zbora ter predsedniki pristojnih delovnih teles republiškega zbora 
in enotnega zbora delovnih skupnosti. Na sejo so bili vabljeni tudi člani pred- 
sredstva naše skupščine. 

V smislu 12. člena omenjenega zakona predlagam, da izmed sebe izvolite 
dva overitelja zapisnika. Ima mogoče kdo kak predlog? (Ne javi se nihče.) 
Predlagam, da overitelja izvolimo kar po abecednem redu občin,, tore j delegata 
občin - Koper. in Krško. Delegat občine Koper je tovariš Mitja Logar, delegat 
občine Krško pa tovariš Jože Radej, predsednik skupščine. Po vrstnem redu 
bi prišla na vrsto občina Kranj, vendar do tega trenutka delegata občine Kranj 
še ni. 

Ali se s tem predlogom strinjate? Imate kakšno pripombo? (Ne.) Hvala. 
Ugotavljam, da sta bila za overitelja zapisnika 9. zasedanja delegatov občin 
soglasno izvoljena tovariša Mitja Logar in Jože Radelj. 

Običajno se pred prehodom na dnevni red prebere obvestilo o navzočnosti 
delegatov. Ker pa delegatov nekaterih občin še ni, bo obvestilo sledilo kasneje. 
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Prehajamo na obravnavo 1. točke dnevnega reda, to je predloga 
ekonomske politike in izhodišč za zbiranje ter porabo sredstev za kritje splošno 
družbenih potreb za leto 1971. 

Gradivo za to točko smo vam poslali dne 13. novembra. Predlagatelj pred- 
loga ekonomske politike je izvršni svet Skupščine SR Slovenije. V imenu pred- 
lagatelja predloga prisostvuje današnjemu zasedanju tovariš podpredsednik 
Vinko Hafner. Uvodno besedo bo imel tovariš Jožko Štrukelj, član izvršnega 
sveta. 

Dajem besedo tovarišu Štruklju. 

Jožko Štrukelj: Tovarišice in tovariši delegati! Vam in širši javnosti 
so znani glavni vzroki, ki so privedli do sedanjega nestabilnega stanja gospo- 
darstva. Vsi se tudi zavedamo, da so za odpravo tega stanja potrebna temeljita 
in skupno proučena prizadevanja ter ukrepi vseh družbenih dejavnikov na vseh 
ravneh. 

V tem smislu so med letom in še posebno v zadnjih tednih potekale priprave 
zveznih organov za uveljavitev ukrepov, ki bi naj zadržali nadaljnje stopnjeva- 
nje gospodarske nestabilnosti. Izvršni svet Slovenije je pričakoval zlasti še po 
prvi zvezni konferenci Zveze komunistov Jugoslavije in po njenih odločnih ter 
jasnih stališč o aktualnih družbenoekonomskih problemih, da bodo v najkraj- 
šem času izoblikovana in v načelu sprejeta stališča in program stabilizacije ter 
da bo precizno opredeljena vloga federacije predvsem glede prenosa njenih 
številnih funkcij in obveznosti na republike. Ker v javnosti že dalj časa prevla- 
duje prepričanje, da je mogoče določene naloge uspešneje in racionalneje ter bolj 
v skladu z našim samupravnim sistemom reševati na ravni republik in drugih 
družbeno-političnih skupnosti ter v samoupravni praksi delovnih organizacij in 
družbenih služb, je izvršni svet najprej nameraval širše zasnovati predloge eko- 
nomske politike, v katerih bi bolj konkretno in vsestransko opredelil priprav- 
ljenost in interes SR Slovenije za premagovanje sedanjih težav in za skladnejši 
ter stabilnejši družbenoekonomski napredek. V obstoječih pogojih družbeno- 
ekonomskih in družbeno-političnih odnosov pa izvršni svet predlaga le program 
v okviru sedanjih možnosti republike. 

Zato predloženi program ne daje splošnega vpogleda v vsa naša prizade- 
vanja za stabilizacijo. Izvršni svet je že doslej in bo tudi v prihodnje intenzivno 
in konstruktivno sodeloval pri delu zveznih organov, ki pripravljajo sistemske 
in organizacijske spremembe ter ukrepe v zvezi s stabilizacijo. 

Želimo vas seznaniti z osnovnimi načeli in cilji, ki jih pri tem zastopamo. 
Ocenjujemo, da se neizgrajenost našega gospodarskega sistema izraža predvsem 
v pretirani odgovornosti oziroma v pooblastilih federacije za vsa družbeno- 
ekonomska dogajanja. Tržnemu značaju gospodarstva gotovo ne ustreja meha- 
nizem gospodarskega sistema, ki je v podrobnostih vezan na družbenoekonom- 
sko odločanje v federaciji, kar nujno zahteva številne administrativne ukrepe. 
Posledica tega je, da gospodarski subjekti pogosto vidijo rešitve za svoje probleme 
in težave, ki so v tržnih pogojih gospodarjenja sicer zakonit pojav, v ukrepih 
predstavniških organov in da te rešitve često tudi dosežejo. Takšni parcialni 
ukrepi postopoma tako deformirajo sistem, da tudi njihovi pozitivni elementi ne 
pridejo do izraza. V pogojih administrativnega vmešavanja v gospodarjenje se 
krepi prepričanje, da je za vse te težave in neskladnosti kriv sistem in za sistem 
odgovorni družbeni dejavniki. Značilne primere za to najdemo npr. v carinski 
politiki, politiki prometnih davkov in kreditov, zunanjetrgovinskem in deviznem 
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režimu itd. Na tem področju so bile parcialne spremembe za posamezne gospo- 
darske subjekte pogosto ekonomsko bolj uspešne kot pa gospodarnost, poslovni 
stiki s tujino itd. 

Na drugi strani pa so številnim gospodarskim subjektom prav ti ukrepi 
razvrednotili prizadevanja za racionalno gospodarjenje. Da bi bilo poslovanje 
delovnih organizacij čimbolj odvisno od lastnih prizadevanj, moramo doseči 
večjo stabilnost gospodarskega sistema in zlasti njegovo mnogo manjšo odvisnost 
od fiskalnih potreb. 

Menimo, da so tudi na drugih področjih koncentrirana prevelika pooblastila 
federacije. Zato podpiramo stališča, da je potrebno razbremeniti federacijo vseh 
tistih funkcij in nalog, ki po svoji naravi in možnosti racionalnega urejanja 
sodijo v okvir drugih samoupravnih organizmov. Smatramo, da je proračun 
federacije potrebno zreducirati na obseg, ki zagotavlja kritje potreb federacije 
za njene dogovorjene funkcije. Socialno politiko, politiko stimuliranja posamez- 
nih panog gospodarstva, regresiranje potrošnje nekaterih dobrin in druge oblike 
gospodarskih intervencij ter investicijske posege je potrebno prenesti na repu- 
blike. Obveznosti federacije, ki daleč presegajo optimistične napovedi možnih 
virov dohodkov, je težko zreducirati v realne okvire, ker bi bila bb vsakem 
črtanju obveznosti federacije prizadeta ena ali druga republika oziroma pokra- 
jina. Očitno pa je, da obveznosti moramo zmanjšati, ker bi sicer morali povečati 
obveznosti gospodarstva, to pa je povečanje že tako pretiranega razmerja v de- 
litvi družbenega proizvoda na škodo gospodarstva. Prepričani smo, da bodo 
republike zaradi neposredne odgovornosti za smotrno reševanje prenesenih 
nalog spoznale realnost sedanjega trenutka in možne dimenzije svojih priza- 
devanj na vseh področjih, ki zadevajo prenesene obveznosti federacije. 

Menimo, da je razbremenitev federacije pomembna predvsem zato, da iz 
našega družbenega življenja odstranimo vzroke, ki nenehno povzročajo težave 
v medrepubliških odnosih in da uveljavimo federacijo kot forum uspešnega do- 
govarjanja in sporazumevanja med republikami in pokrajinami. 

Ob prenosu obveznosti s federacije na republike se zavzemamo tudi za do- 
sledno decentralizacijo tistih fiskalnih virov federacije, ki jih je mogoče ne- 
dvomno regionalno opredeliti. To so razen carin in nekaterih manj pomembnih 
dohodkov zveznega proračuna vsi drugi dohodki npr. prispevki iz osebnega do- 
hodka, iz dohodka od kmetijstva, prometnih davkov, državnega kapitala kot 
tudi virov dosedanje investicijske bilance federacije. Dohodke za kritje potreb 
federacije bi poleg carin zagotavljali z udeležbo republik na način, za katerega 
bi se dogovorile republike med seboj. Tako bi za obremenitev gospodarstva in 
občanov s prispevki, davki in taksami bile dejansko odgovorne republike, občine 
in samoupravne skupnosti. To bi pomenilo konec nejasnosti, kdo je kriv za 
obseg obveznosti gospodarstva in občanov. 

Zavzemamo se tudi za to, da se v interesu enotnega jugoslovanskega trga 
in enakih pravic občanov na ravni federacije republike dogovorijo za sistem za- 
ščite domače proizvodnje, za sistem, ki bo brez fiskalnih vplivov in protekcio- 
nizma glede posameznih gospodarskih panog gospodarskih organizacij oziroma 
regij. Zavzemamo se za enoten sistem in tarifo prometnih davkov, pri čemer 
menimo, da je treba prometni davek kot fiskalni instrument pri usklajevanju 
tržnih razmer omejiti. Podpiramo tudi enotni sistem vseh drugih fiskalnih 
dohodkov, to je sistem, v okviru katerega bodo republike in občine samostojno 
določale obveznosti delovnih organizacij in občanov. 
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V sedanji fazi sprejemanja stabilizacijskih ukrepov so v federaciji menili, 
da so ti stabilizacijski ukrepi v načelu sprejemljivi, vendar pa še toliko nepro- 
učeni, da bi njihovo razčiščevanje pomembno zavleklo stabilizacijska prizade- 
vanja. Zaradi tega je zvezna skupščina pred dnevi sprejela predlog zveznega 
izvršnega sveta za uveljavitev nekaterih začasnih administrativnih ukrepov, da 
bi podprla nadaljnje stabilizacijske ukrepe. Ob sprejemanju teh je bilo naše 
mnenje, da je mogoče za angažiranje najbolj odgovornih tovarišev iz republik 
v razmeroma kratkem času izdelati precizen in podroben koncept prenosa od- 
govornosti, obveznosti in sredstev na republike oziroma pokrajine. Sprejete 
ukrepe smo pripravljeni v celoti podpreti in po svojih možnostih zagotoviti nji- 
hova uresničevanja, čeprav se zavedamo, da bodo nekateri ukrepi povzročili 
resne probleme in težave. Prepričani smo, da so ukrepi za stabilizacijo na pod- 
ročju splošne porabe nujni in da bi jih bilo zelo škodljivo podcenjevati. Zave- 
damo pa se, da je stabilizacijski program odvisen tudi od drugih oblik porabe 
družbenega proizvoda. 

Ugotavljamo, da osebni dohodki v Sloveniji predstavljajo skoraj polovico 
družbenega proizvoda in so zato pomemben činitelj v naporih za stabilizacijo 
gospodarstva. Taka spoznanja so že v začetku leta narekovala izvršnemu svetu 
sprejem predpisov, ki naj. bi regulirali notranjo delitev dohodka v delovnih 
organizacijah. Izvršni svet je prepričan, da je sprejem takega predpisa nujen 
in kljub nekaterim nejasnostim, ki jih bo praksa korigirala, boljša in solidnejša 
varianta kot pa so administrativni posegi. V predlogu izhodišč za oblikovanje 
ekonomske politike, zlasti politike splošne porabe, smo želeli ustrezno sedanjim 
razmeram opredeliti ukrepe, ki naj bi v bodoče zagotovili skladnejše odnose 
splošne porabe glede na rast družbenega proizvoda. 

Pri oceni gibanja družbenega proizvoda smo se izogibali pretiranemu opti- 
mizmu. Želeli smo kar najbolj realno oceniti splošne pogoje gospodarjenja, upo- 
števajoč tudi nekatere objektivne težave, ki bodo v procesu stabilizacije ne- 
izogibne. Skušali smo realno oceniti vpliv že doseženega povečanja cen, ravni 
osebnih dohodkov v gospodarstvu in v družbenih službah, povečanje življenj- 
skih stroškov in drugih faktorjev, ki bodo vplivali na družbenoekonomske od- 
nose v prihodnjem letu. 

Na osnovi analitičnih podatkov ugotavljamo, da lahko pričakujemo pove- 
čanje realnega družbenega proizvoda za okoli 6—7'%; dosegli bi ga ob pri- 
bližno 2,5 Vo povečanju obsega zaposlenih ter ob približno 4 '°/o povečanju pro- 
duktivnosti dela. Pri tem računamo, da bi se poprečni realni osebni dohodki 
povečali za 3 '%>. Zaustaviti moramo tendenco, da nominalni osebni dohodki 
rastejo hitreje od rasti družbenega proizvoda. Takšne odnose naj bi zagotovil 
sistem družbenega dogovarjanja o delitvi dohodka v delovnih organizacijah. 
Sodimo, da je to bistveni stabilizacijski ukrep in najbolj težayna naloga stabi- 
lizacijskega programa. Gre za to, da bi realna rast poprečnih osebnih dohodkov 
bila za okrog 25'% pod realno rastjo družbenega proizvoda. Analize kažejo, da 
bomo v prihodnje leto prenesli najmanj 5'%> povečanje cen, ki je bilo doseženo 
ob koncu letošnjega decembra, glede na poprečne cene, ki bodo po naših ocenah 
porastle v letu 1970 za okoli 12,5%. V letu 1971 predvidevamo bistveno zmanj- 
šano rast cen, ki bodo po naših ocenah znašale okrog 4'%, to je približno dve 
tretjini manj kot v tekočem letu. Za uspeh stabilizacije bi bilo seveda uspeš- 
heje, če bi v prihodnjem letu uspeli popolnoma umiriti cene, vendar smatramo, 
da to ni realno. Naše gospodarstvo je prek izvoza in uvoza že v taki meri 
povezano s svetovnim tržiščem, da razmere na tem tržišču odločilno vplivajo 
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tudi na naše, domače. Ob upoštevanju vseh teh razlogov sodimo, da bo družbeni 
proizvod po tekočih cenah porastel v letu 1971 za najmanj okrog 16 °/o. Vzpo- 
redno s tem naj bi glede na leto 1970 porastla masa osebnih dohodkov za naj- 
več okrog 15 Vo, poprečni osebni dohodki pa za okrog 12,5 '"/a. 

Stabilizacijski ukrepi bodo usmerjeni zlasti na področje obvladovanja 
emisije novih kreditov, kar pomeni" nujno restrikcijo kratkoročnih kreditov. 
Za povečan obseg poslovanja oziroma za pričakovano- povečanje družbenega 
proizvoda bo moralo gospodarstvo torej angažirati več lastne akumulacije. Će 
tega ne bomo dosegli, bi se ponovno bistveno večali življenjski stroški, ki bi 
jih z rastjo osebnih dohodkov ne mogli preprečiti. To pomeni, da bi morali vi- 
soko ceno nestabilnosti ponovno prevaliti na breme občana. Zato je na krepitev 
akumulacije v gospodarstvu ob njegovih maksimalnih naporih za racionalnost 
proizvodnje potrebno gledati kot na naš vsesplošen družbeni interes in ne le 
interes gospodarstva. 

V razdelitvi družbenega proizvoda bi v letu 1971 morali torej uveljaviti 
pomembnejše premike. Družbeni proizvod bi naraščal za 1—2 odstotna poena 
hitreje kot masa neto osebnih dohodkov, rast splošne porabe pa bi bila za okoli 
5 do 6 odstotnih poenov nižja od rasti družbenega proizvoda. Akumulacija v 
gospodarstvu bi tudi relativno hitreje rastla kot družbeni proizvod. 

Ti premiki sicer v začetku ne bodo dali spektakularnih rezultatov, bodo pa 
izredno pomembni za stabilizacijo, če bodo trajno prisotni v naši bodoči politiki 
splošno družbenega, razvoja. V dosedanjih razpravah o tej osrednji točki sta- 
bilizacijskih ukrepov je predlagana politika doživela podporo večine, le v ožjih 
krogih so bila izražena nekatera ekstremistična razpoloženja, ki se odražajo v 
zahtevah po hitrih in avtoritativnih administrativnih posegih. Opozarjamo na 
kratkovidnost takih ekstremnih stališč, ki izhajajo iz nepoznavanja dejanske 
situacije ali neznanja, lahko pa tudi iz drugih negativnih nagibov. 

Nakazana politika in pričakovana-gibanja v prihodnjem letu zahtevajo 
omejitev vseh oblik splošne in kolektivne porabe, razen nekaterih izjem, ki 
izhajajo iz predloženega gradiva. Prispevki iz osebnega dohoda, prometni davki, 
takse in carine, ki so bili pri sedanjem fiskalnem sistemu edini vir dohodkov 
za kritje potreb družbenih služb in pretežni del dohodkov proračunov republik 
in občin, bodo omejeni na največ 10,8 '%> povečanje glede na leto 1970. Takšna 
omejitev bo močno vplivala na mogoč obseg zadovoljevanja splošnih družbenih 
potreb in bo zahtevala na vseh področjih družbenih dejavnosti resne napore in 
odpovedovanja sicer upravičenih teženj po izravnavanju na rasti življenjskih 
stroškov in materialnih izdatkov. Nismo prepričani, da je tak linearni ukrep naj- 
bolj smiselno in sistemsko sprejemljiva oblika omejevanja splošne potrošnje. 
Čas in praksa bosta pokazala posledice takega ukrepanja. 

Predlogi politike za kritje družbenih potreb, kot smo vam jih predložili 
za današnje zasedanje, so napravljeni še pred zadnjim zasedanjem zvezne skup- 
ščine. Zato niso popolnoma v skladu z že opisanimi ukrepi federacije. Pred- 
lagana družbenoekonomska izhodišča in na njih sloneč okvir sredstev je zaradi 
zveznega limita potrebno znižati za najmanj 14 140 milijonov S dinarjev; pri 
oblikovanju republiške bilance splošno družbenih potreb in politike prispevkov 
in davkov za leto 1971 bo potrebno ta dejstva upoštevati. Glede na vse omenjeno 
za leto 1971 ne predlagamo nobenih bistvenih sprememb v davčni politiki, ra- 
zen nekaterih najnujnejših dopolnitev, ki odpravljajo določene manj kij ivosti, 
ugotovljene med izvajanjem že sprejete politike. Te dopolnitve se nanašajo pred- 
vsem na uvedbo nekaterih olajšav na področju kmetijstva in uvedbo diferenci- 
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ranih stopenj glede na specifičnost posameznih profesij pri zajemanju dohodkov 
od intelektualnih storitev. 

Nadalje bi rad omenil še spremembo, ki jo predlagajo za prispevek od skup- 
nega dohodka občanov. Osnovno načelo obdavčevanja skupnega dohodka ob- 
čanov naj bi veljalo še naprej, kar pomeni, da ostajamo pri obdavčevanju mi- 
nimalnega dohodka, s tem, da bomo primerno zvišali sedanji neobdavčeni del 
dohodka in uvedli nekoliko počasnejše naraščanje progresije, s čimer želimo 
doseči, da se ustrezno visoko obdavčijo le izjemno visoki dohodki. 

Sredstva skladov skupne porabe se nenehno večajo. S tem se poslabšuje 
delitveno razmerje v škodo reproduktivne sposobnosti gospodarstva. Da bi pre- 
prečili nadaljnje slabšanje tega delitvenega razmerja, predlagamo kot ekonomski 
ukrep povečanje progresije pri obdavčenju nekaterih izplačil od teh skladov. 

Ko govorim o davčni politiki, moram poudariti, da je pri tem najbolj po- 
membno dejstvo, da moramo vsi spoštovati sprejete dogovore in sklepe za do- 
sledno izvajanje sprejete davčne politike. Le tako bomo lahko odpravili razne 
anomalije, ki se pojavljajo kot posledica nedoslednosti in neučinkovitosti iz- 
vajanja davčne politike. Te anomalije se kažejo predvsem v bogatenju nekaterih 
občanov, katerih zaslužki niso plod samo njihovega vloženega dela, temveč tudi 
raznih špekulacij in kršenja predpisov. Kakšno politično in materialno škodo 
nam te nepravilnosti povzročajo, ni potrebno posebej poudarjati. 

Pri ugotavljanju teh nepravilnosti večkrat slišimo, da so njihovi vzroki 
tudi neustrezno organizirana davčna služba, neustrezen zakon o njeni organi- 
zaciji, njena neučinkovitost itd. Iz vseh naših ugotovitev o davčni službi izhaja, 
da ni problem v njeni sistemski ureditvi, temveč v kadrovsko nezadostni zasedbi, 
njeni slabi izobrazbeni strukturi in neustreznem nagrajevanju. Zato mislim, 
da moramo v bodoče, tako v republiki kot tudi v občinah, storiti vse potrebne 
ukrepe za strokovno in kadrovsko ureditev davčne službe, kajti ne smemo 
prezreti njene vloge glede na ugotovitve, da po zadnjih podatkih 34 °/o vseh 
omenjenih davkov in prispevkov ni realiziranih. Ta odstotek, izražen v dinar- 
jih, pomeni več kot 14 milijard starih dinarjev. 

Iz gradiva je razvidno, da smo politiko splošne kolektivne porabe zasnovali 
tako, da mora slediti pričakovanim gospodarskim gibanjem, zastavljenim ciljem 
oziroma ukrepom stabilizacije in nadaljnjemu razvoju družbenoekonomskih 
odnosov. To izraža našo željo, da se tudi na področju združenega dela dejansko 
vključijo v proces, ki smo ga pričeli z namenom, da ustvarimo boljše pogoje 
gospodarjenja in s tem omogočimo večjo reproduktivno sposobnost gospodar- 
stva. Zato v gradivu navajamo temeljna načela za kritje teh potreb. 

V razpravi na odborih je bilo izraženo mnenje, da gradivo v delih, kjer 
govori o kritju teh potreb, ni popolnoma dosledno, ker predvideva za kritje 
potreb nekaterih področij večja sredstva. Rad bi poudaril, da so pred nami ne- 
kateri problemi in že sprejeti sklepi, ki jih kljub intenzivnim naporom za iz- 
vedbo stabilizacije nikakor ne moremo prezreti. V mislih imam uskladitve na 
področju pokojnin, invalidnin in raznih drugih socialnih dajatev kot tudi oseb- 
nih dohodkov na področju družbenih služb. V preteklih letih kot tudi v letoš- 
njem letu so se znatno povečali življenjski stroški. Za letos se predvideva, da 
bo povečanje znašalo okoli 13'%. Tako gibanje življenjskih stroškov se močno 
odraža na področju splošne porabe, ker njen pretežni del predstavljajo osebni 
dohodki. Zato predlagamo in se zavzemamo za to, da se za te potrebe v letu 1971 
namenijo tolikšna sredstva, ki bodo kompenzirala tako povečanje življenjskih 
stroškov. 
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V nadaljevanju bi rad prikazal, katere družbenoekonomske cilje bo na pod- 
ročjih mogoče uresničiti glede na pričakovanja, ki jih prikazujemo v gradivu. 
Na področju drugih družbenih služb, zlasti zdravstvenega zavarovanja in varstva 
ter vzgoje bomo skušali v okviru limita 10,8 °/o zagotovili čimbolj mogočo izrav- 
navo osebnih dohodkov s povečanjem življenjskih stroškov. Materialne potrebe 
bomo morali v večji meri omejiti. To je izredno težavna naloga, ki bo zahtevala 
maksimalne napore in tudi odpovedovanja. 

Tudi na področju zdravstvenega zavarovanja bo potrebno nadaljevati s po- 
litiko, ki se je pričela v letošnjem letu. Kot je znano, sedaj uveljavljamo nov 
sistem zdravstvenega zavarovanja, ki bo terjal nekatere pomembne vsebinske in 
finančno tehnične spremembe. Za financiranje tega področja ne velja več limi- 
tiranje stopenj. Zato bo imelo velik pomen sklepanje družbenih dogovorov v 
okviru republike in posameznih regij, ki bo končano v letošnjem decembru. Pri 
izvajanju socialne politike moramo zaradi visokega povečanja življenjskih stro- 
škov uveljaviti prakso valorizacije pokojnin, invalidnin in drugih socialnih da- 
jatev. Uskladiti moramo stare pokojnine na raven pokojnin in invalidnin iz 
leta 1970. 

Od pristopa k dogovarjanju glede potreb in glede višine stopenj prispevkov 
iz delovnega razmerja bo tudi odvisna obremenitev gospodarstva. Zato menimo, 
da vsi ti napori ne bi smeli prezreti sedanjega stanja v gospodarstvu in njegovo 
predvideno stabilizacijo v skladu s stališči, ki jih predlagamo v gradivu. Da bi 
izvajanje neposrednega otroškega varstva čimbolj prepustili občinam, predla- 
gamo, da se zniža stopnja republiškega prispevka za ta namen od sedanjih 
1,8 na 1,4 %>. S tem je dana možnost občinam, da same presojajo in odločajo o 
uvedbi ustreznih prispevkov za potrebe neposrednega otroškega varstva, ozi- 
roma, da v okviru dogovarjanja z delovnimi organizacijami določijo obseg in 
način kritja stroškov tega varstva. Republika bo še nadalje obdržala ta sred- 
stva za denarna izplačila, ki bi se s predlaganimi spremembami cenzusa in višine 
pri otroških dodatkih ustrezno povečala glede na doseženo raven osebnih do- 
hodkov in povečanja življenjskih stroškov. 

Pri odločanju o politiki do šolstva in izobraževanja smo se zavedali njunega 
pomena kot funkcionalne investicije za nadaljnji razvoj gospodarstva. Zato pred- 
lagamo, da bi se še nadalje krepila njuna materialna osnova, tako da zadržu- 
jemo še naprej poseben odnos do tega področja. V gradivu predlagamo, da se 
temu področju zagotovijo sredstva za osebne dohodke, ki bodo najmanj krila 
povečane življenjske stroške. 

Kljub našim prizadevanjem, da dosledno izvedemo začrtano politiko v 
izobraževanju, trenutno za to ne vidimo finančnih možnosti. Sprejeti zvezni 
ukrepi znatno omejujejo možnosti nadaljevanja začrtane politike krepitve ma- 
terialne osnove izobraževanja. Kljub temu pa si bomo v letu 1971 skupaj z 
vsemi odgovornimi subjekti, še posebno z republiško izobraževalno skupnostjo, 
prizadevali najti možnosti za uresničitev omenjene politike. 

Za raziskovalne dejavnosti bodo v prihodnjem letu zagotovljena sredstva, 
ki se v skladu z zakonom povečujejo vzporedno z rastjo družbenega proizvoda. 
Ker je predvidena ukinitev zveznega sklada za raziskovalno dejavnost, bomo 
v prihodnjem letu, ko bo do ukinitve prišlo, predložili ustrezen predpis, s ka- 
terim bomo zagotovili tej dejavnosti tolikšna sredstva, kot bi jih sicer naša 
republika po sedaj veljavnih predpisih prispevala zveznemu skladu. 

30» 
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Menimo* da bodo vsa ta sredstva ob smotrni uporabi pomenila relativno 
ugodno materialno osnovo za delo samoupravne skupnosti raziskovalcev Slo- 
venije, ki bo ustanovljena v prihodnjem letu. 

Zavedajoč se pomembnosti kulturne dejavnosti je pripravljen poseben zakon 
o kulturnih skupnostih, s katerim bo sistemsko urejena tudi materialna osnova 
te dejavnosti. Tem skupnostim bodo dani avtonomni viri dohodkov, in sicer 
tako, da iz republiškega proračuna odstopamo doldčen odstotek od republiškega 
prometnega davka po varianti 0,3—0,5 odstotka in celotni republiški prispevek 
od avtorskih honorarjev. 

Pri zagotavljanju potrebnih sredstev za to dejavnost pa ne smemo mimo 
vloge občin, posebno še, ker je občina tista samoupravna skupnost, v kateri se 
uresničujejo temeljni interesi občanov, med katere vsekakor spada uporaba 
dobrin, ki jih nudijo ustanove s tega področja. Zaradi tega bo odstop republi- 
ških sredstev vezan na pogoj, da občine še naprej prispevajo v ta namen naj- 
manj tolikšna sredstva kot so jih doslej. 

Predlagamo vam pomembnejše reduciranje sredstev republiškega proračuna 
tako, da bi proračun zajemal le izdatke za družbeno režijo v ožjem smislu in 
izvajanje socialne politike. Pomembno bodo skrčene možnosti za investicije iz 
sredstev proračuna. 

Glede na kritično stanje zasedbe delovnih mest s strokovnimi kadri v re- 
publiški upravi in ker zaradi tega strokovna dela v pretežni meri bremenijo 
le določeno število strokovnih upravnih uslužbencev, bo potrebno v okviru 
danih možnosti zagotoviti tudi določena minimalna sredstva za stimulativno 
nagrajevanje kvalitete in obsega dela v teh organih. S tem bi vsaj delno pre- 
prečili pretiran odhod visoko strokovnih delavcev iz uprave in ustvarili pogoje 
za vključitev novih strokovnih moči v republiško upravo. 

Politiko ekonomsko nujnih izravnav v gospodarstvu in vplivanje na go- 
spodarski razvoj s sredstvi republike bomo težili spraviti v najnujnejši obseg 
in to aktivnost izločiti iz proračuna, ker te odločitve tečejo praviloma skozi 
daljše obdobje. Ta prelivanja so pomembna za razvoj gospodarstva na celotnem 
nacionalnem območju in so usmerjena predvsem v nekatere investicije infra- 
strukture in druge gospodarske posege. Kljub skrčenim možnostim pa bodo pro- 
blemi manj razvitih obravnavani s posebno pozornostjo. 

V skladu z usmeritvijo, da materialno krepimo nekatere sfere družbenega 
udejstvovanja, prenašamo določena sredstva na temeljne kulturne skupnosti 
in izobraževalno skupnost. V korist gospodarstva pa prenašamo na že omenjeni 
posebni račun preostanek republiške stopnje prispevka iz osebnega dohodka 
od delovnega razmerja in likvidna sredstva tako imenovanega državnega ka- 
pitala. Presežna sredstva republiškega proračuna iz leta 1970, ki bodo predvi- 
doma znašala 73 milijonov dinarjev, pa bi bilo treba v celoti vrniti gospo- 
darstvu. 

Preden zaključim, naj se ustavim še pri vprašanju, ki je celovito povezano 
s politiko zajemanja in porabe sredstev za splošno potrošnjo v republiki. V 
mislih imam pomen občin ter naših temeljnih samoupravnih skupnosti in ko- 
ordinatorjev ter pospeševalcev razvoja vseh družbenih dejavnosti na svojem 
območju in njihovo skupno vlogo pri ciljih, ki jih zasledujemo z ukrepi stabili- 
zacijskega programa. 

Iz predloženega dokumenta je razvidno, da dajemo izreden poudarek priza- 
devanjem občin, da s svojim ravnanjem, realistično oceno in upoštevanjem vseh 
možnosti samoupravnega dogovarjanja ustvarijo tiste odnose in omogočijo 
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takšno materialno osnovo, ki bo na eni strani omogočala napredek posameznih 
dejavnosti v skladu _z že doseženim razvojem, na drugi pa tudi upoštevala naše 
sedanje razmere in naše skupne napore in hotenja za uskladitev odnosov, tako 
v materialni bazi kot tudi na področju družbenih negospodarskih dejavnosti. 
Od občin zato pričakujemo, da pri politiki oblikovanja svojih stališč glede pri- 
spevnih stopenj v letu 1971 upoštevajo doseženo višino stopenj, ob tem pa v naj- 
večji meri pri oblikovanju finančnih sredstev za družbene potrebe uporabijo 
možnosti in pripravljenost delovnih in drugih organizacij ter občanov za skupno 
sodelovanje, ki bo temeljilo na družbenem dogovarjanju. Skupnim naporom 
za ustreznejša delitvena razmerja med gospodarstvom in negospodarstvom bo 
prispevalo tudi vračanje presežnih sredstev občinskih proračunov gospodarstvu 
neposredno ali posredno prek različnih oblik sodelovanja z gospodarstvom 
oziroma z gospodarskimi posegi. 

V težnje, povezane s krepitvijo materialne osnove občin, se vključuje tudi 
republika. V letu 1971. se na občine prenašajo sredstva za večjo uporabo v 
dejavnostih novoustanovljenih kulturnih skupnosti, v skupnostih otroškega 
varstva in v skupnostih zdravstvenega zavarovanja kmetov. Konkretnejši načini 
tega prenosa so obrazloženi v prejšnjih izvajanjih, zato jih na tem mestu ne 
bi ponavljal. Opozoril pa bi, da republika že doslej o sprejetih predpisih na 
področjih socialnega varstva, borčevskih zadev, izobraževanja, kmečkega zava- 
rovanja in še na nekaterih področjih prispeva pomemben delež. Hkrati bi opo- 
zoril, da bo republika na podlagi zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj 
razvitih območij v Sloveniji prispevala svoj delež tudi za ta namen. 

Tovarišice in tovariši! Uvodne besede bi rad zaključil z naslednjimi ugo- 
tovitvami. Pri predlogu za oblikovanje skupnih dohodkov za kritje potreb 
splošne porabe smo v največji meri upoštevali predvideno stabilizacijo gospo- 
darstva in zato predlagamo ukrepe, s katerimi skušamo splošno porabo vključiti 
v stabilizacijske naloge, upoštevajoč pri tem sedanje stanje. Pri tem se zave- 
damo, kakšne posledice lahko nastanejo zaradi tega restriktivnega pristopa k 
splošni uporabi, če se dogovora ne bomo vsi držali. Vendar pa menimo, da je 
tak pristop neizogiben prispevek v okviru skupnih naporov v vseh družbenih 
dejavnostih za stabilizacijo. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Prosim tovariša sekretarja zasedanja, 
da prebere poročilo o navzočnosti delegatov občin. 

Savin Jogan: Po pooblastilih, ki smo jih dobili do začetka zasedanja, 
izhaja, da prisostvujejo današnjemu zasedanju delegati vseh občin, razen občin 
Kranj, Lendava, Ljutomer, Maribor, Ptuj, in Šmarje pri Jelšah. 

Po družbenih funkcijah, ki jih imajo prisotni delegati v občinah, je sestav 
delegatov naslednji: predsednikov občinskih skupščin s predsednikom mestne 
skupščine Ljubljana je 29; 12 je podpredsednikov občinskih skupščin; šest je 
predsednikov in članov svetov oziroma odbornikov občinskih skupščin; dva sta 
predsednika zborov občinske skupščine; šest delegatov pa je izvoljenih iz vrst 
občanov; to so delavci v upravi, nekateri funkcionarji družbeno-političnih 
organizacij in drugi. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Hvala. Prehajamo na razpravo o pred- 
loženem gradivu in ekspozeju, ki ga je dal tovariš Jožko Štrukelj, član izvršnega 
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sveta. Delegate bi pred začetkom razprave prosil, da vsak napiše na listek, ki 
je pred vami, ali pa pred razpravo pove svoje ime in katero občino zastopa. 

Kdo želi besedo? Prosim, tovariš Milan Klemenčič, občina Gornja Radgona. 

Milan Klemenčič, Gornja Radgona: Tovarišice in tovariši! K pred- 
logu ekonomske politike in izhodišč za zbiranje ter porabo sredstev za kritje 
splošno družbenih potreb za leto 1971 bi hotel povedati nekaj misli in predlo- 
gov, ki so bili izraženi na zasedanju skupščine občine Gornja Radgona. 

Gradivo, ki v III. poglavju obravnava načela o financiranju splošnih druž- 
benih potreb, šolstva in izobraževanja, nikjer ne govori o zadovoljitvi potreb 
po povečanju zmogljivosti gostinskih strokovnih šol Slovenije. Republiška iz- 
obraževalna skupnost, ki v sedanjem sistemu financiranja vključuje tudi srednje 
strokovno šolstvo, ne bo mogla, četudi bi bila za to pripravljena, dati pravo- 
časno na razpolago potrebnih finančnih sredstev, da bi v doglednem času lahko 
uredili problem pomanjkanja zmogljivosti gostinskega strokovnega šolstva. 

Konec leta 1969 je bilo v SR Sloveniji zaposlenih v gostinstvu okoli 16 tisoč 
delavcev. Ne da bi upoštevali neustrezno kvalifikacijsko strukturo, bi bilo po- 
trebno za kritje fluktuacije in naravnega izpada letno okoli 1400 strokovno na 
novo usposobljenih delavcev. 

Investicijske naložbe v turizmu so dosegle že v letu 1969 okoli 194 milijo- 
nov novih dinarjev. Glede na strukturo investicij in poprečne normative mo- 
ramo računati na vsak milijon, vložen v gostinske objekte, šest strokovno uspo- 
sobljenih tehnično operativnih delavcev. To je samo v tem letu novih 1164 de- 
lavcev. Vse gostinske strokovne šole v Sloveniji pa so dale v šolskem letu 1969/70 
okoli 900 absolventov. Primanjkljaj 1600 delavcev smo nadomestili z nekvali- 
ficirano delovno silo. Kaj to pomeni za raven gostinskih storitev, ni potrebno 
posebej dokazovati, saj predstavlja to okoli 10% vseh zaposlenih v gostinstvu. 
Ob tem pa so v nekaterih šolah nastopili primeri, na primer v gostinski šoli 
v Radencih, da v posameznem letu niso mogli vključiti v izobraževanje vseh 
tistih učencev, s katerimi so gospodarske organizacije sklenile učne pogodbe. 
Rešitev je torej samo v takojšnjem povečanju zmogljivosti gostinskih strokov- 
nih šol. 

Nujnost takojšnje rešitve dokazujejo naslednja dejstva: če bi bile na voljo 
že danes nove zmogljivosti šol, ki bi lahko sprejele na izobraževanje delavce za 
gostinske zmogljivosti, ki jih bomo zgradili in dali v promet v letih 1971, 1972 
in 1973, bi trajalo šolanje tega kadra dalj časa, kot bi trajala izgradnja novih 
gostinskih objektov. Gradimo torej nove gostinske objekte, ne da bi istočasno 
za te objekte šolali potrebne delavce. Fluktuacija in naravni izpad terjata 
hkratno nadomeščanje z novo delovno silo z ustrezno strokovno sposobnostjo. 
Neustrezno kvalifikacijsko strukturo moramo postopno odpraviti, začeti pa je 
potrebno takoj. Smo v izredni časovni stiski; zato odlaganje rešitve ni moč z 
ničemer opravičiti. Ob tem se postavlja vprašanje: od kod bi dobili sredstva za 
izgradnjo novih zmogljivosti ter usposobitev obstoječih gostinskih strokovnih 
šol? Bodoče poslovanje in napredek gostinstva v Sloveniji sta glede na izredno 
močno konkurenco sosednih turističnih dežel neposredno odvisna od izboljšanja 
ravni gostinskih storitev. Tako izboljšanje pa je moč doseči samo z bistvenim 
izboljšanjem kadrovske strukture. Od turističnega prometa je odvisna v veliki 
meri naša plačilna bilanca. Zato moramo tem problemom, ki sem jih v kratkem 
poskušal pokazati, posvetiti večjo skrb. Predlagam, da se v večji meri tudi v 
letu 1971 finančno podpre izgradnja obstoječih gostinskih strokovnih šol, prek 
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republiške izobraževalne skupnosti, zlasti na tistih območjih, kjer so že iz lo- 
kalnih virov zbrali znatna finančna sredstva, kot na primer v Radencih, ki 
ležijo v nerazviti občini. Hvala. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Hvala. Prosim, tovariš Rudi Šimac, 
Nova Gorica. 

Rudi Šimac: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Skup- 
ščina občine me je pooblastila za dvoje stvari, na kateri sem opozoril že na po- 
svetovanju v izvršnem svetu. Najprej bi spregovoril o odstopljenih sredstvih 
kulturnim skupnostim v občinah. Predlagam, da se podpre variantni predlog 
glede 0,5 odstotka, z isto obrazložitvijo, ker stopnja 0,3 odstotka za kulturne 
skupnosti dejansko ne bi dala dovolj denarja. 0,5 odstotka odstopljenih sred- 
stev od prometnega davka bi predstavljalo znatno podporo, ob pogoju, da se do- 
sedanji napori občin ne zmanjšajo. 

Drug predlog, za katerega je skupščina občine Nova Gorica smatrala, naj 
bi ga poslanci v svojih zborih kasneje obravnavali, je predlog glede blokiranih 
sredstev v republiškem proračunu: to je 7 milijard 300 milijonov, in sicer ob 
predlogu, ki ga je dal izvršni svet, naj se sredstva vrnejo gospodarstvu. Glede 
na to, da še ni jasno, na kakšen način bi se sredstva vrnila, smatra skupščina 
za umestno in predlaga, da bi v Sloveniji razmislili, predvsem poslanci Skup- 
ščine SR Slovenije, ali je prav, da se že zbrana sredstva enostavno vrnejo go- 
spodarstvu, ko je odprtih toliko problemov, za katere bo potrebno ponovno 
stopiti pred gospodarstvo in zahtevati oziroma iskati in zbirati sredstva. Zato 
predlaga, da bi se sredstva, potem, ko bi bila deblokirana, namenila za ureditev 
nekega večjega slovenskega vprašanja, ki bi zadovoljila večino. V naši skupščini 
smo predlagali, naj bi sredstva šla za regionalno bolnišnično mrežo, ki je sedaj 
pred realizacijo štirih ali petih projektov. Kolikor bi hkrati sprejeli zakon o 
sofinanciranju republike, bi ta sredstva gotovo ob maksimalnih naporih tistih 
regij, ki gredo v gradnjo bolnišnic, zadostovala. To sta dva predloga. 

Ob stopnji 10,8 odstotka pa se mi postavlja več vprašanj: kako je mogoča 
stopnja 10,8% za vse proračune v enaki meri? Določena prenesena sredstva pri 
odstopanju navzdol bodo na vsak način povečala proračun, da ne govorimo o 
sredstvih, o določeni inflacijski stopnji, ki bo že sama toliko povečala proračune. 
In da ne govorim o tretjem primeru: povsod se ne bodo proračuni povečevali 
samo z inflacijsko stopnjo; v naši občini je bilo na primer v tem letu zaposlo- 
vanje povečano za 5 do 6 odstotkov in približno enako povečanje pričakujemo 
tudi v prihodnjem letu. Z dograditvijo še nekaterih trgovin in z dograditvijo 
trgovskega centra v mestu, ki je nastal v dobrih petih letih, absorbiramo precej 
italijanske kupne moči in s tem proračun povečujemo brez inflacije in brez 
kakršnihkoli drugih vplivov nestabilnosti. Tu nastopa več vprašanj; predvsem 
me pa zanima vprašanje v zvezi s tem, da se bodo z odstopanjem nekateri pro- 
računi povečali. Predvsem pa mi ni jasno, koliko bo mogoče pri kulturnih skup- 
nostih posebej prikazovati obremenitve, prav tako pri otroškem varstvu in dru- 
god. Ob stopnji 10,8 lo/o izražam vso podporo stabilizacijskim ukrepom, opozar- 
jam pa na vprašanja, ki bodo nastala, na primer vprašanja kadrov v družbenih 
službah. Občinam se postavlja velik problem: s tem, ko smo sprejeli stopnjo 
10,8!%, smo dejansko zacementirali razliko med dohodki v družbenih službah 
in v gospodarstvu. Ta problem bo prisoten v upravi, verjetno tudi v zdravstvu 
in šolstvu. Ta problem moramo imeti že danes pred očmi in zanj tudi priprav- 
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ljati rešitev. Prepričan sem, da bo v tem letu odtok kadrov iz uprave in druž- 
benih služb še večji in ta problem nakazujem ob tej stopnji, s tem, da kot 
osnovno vprašanje postavljam, kar sem prej povedal, kako je mogoče, da se 
proračuni linearno omejijo, ob tem, da pričakujemo določene premike v odsto- 
panju proračunov od zveze in republike na občine. Hvala lepa. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Hvala! Besedo ima tovariš Vinko Ha- 
ložan, delegat občine Logatec; govoril bo o proračunih občine in temeljne iz- 
obraževalne skupnosti. 

Vinko Haložan: Tovarišice in tovariši delegati! S predlogom ekonom- 
ske politike in izhodišč za zbiranje ter porabo sredstev v letu 1971 se v naši 
občini v načelu strinjamo, tudi s tistim delom,, ki poudarja, naj občine in drugi 
porabniki ne dvigajo prispevnih stopenj nad že dosežene. Pri tem pa se nam 
vendarle zdi vprašljiva upravičenost, o kateri je govoril že tovariš Simac, to je 
ukrep, naj se skupni proračunski dohodki od prispevkov iz osebnega dohodka, 
taks in prometnega davka v letu 1971 ne bi smeli dvigniti nad 10.8 °/o nad 
letošnjo revalorizacijo oziroma letošnji plan. Ta ukrep se nam zdi neupravičen 
in tudi ni pravičen. Pomeni namreč to, da občine, v katerih se bo naslednje leto 
povečalo število zaposlenih, ne bodo smele iz tega naslova porabiti nobenih 
sredstev, čeprav bodo zato vendarle imele določene večje izdatke. Če bo ta 
ukrep obveljal, potem ne bo mogoče, vsaj pri nas ne, uskladiti proračunskih 
dohodkov in izdatkov tako, da bi zaradi že doslej naraslih cen valorizirali tako 
osebne dohodke v upravi, šolstvu, socialne podpore in druge proračunske iz- 
datke. 

Za občine, ki so nekje na sredi med razvitimi in manj razvitimi, je to še 
toliko bolj pomembno, ker nam grozijo še nekateri drugi ukrepi, na primer 
ukinitev dopolnjevanja prek republiške izobraževalne skupnosti. Letošnji pro- 
račun naše občine bo v globalu presežen za približno 7 l0/o. Ta sredstva bomo 
namenili rezervnemu skladu, namenjenemu za sanacije v gospodarstvu. Iz na- 
slova prispevkov iz osebnega dohodka in prometnega davka, ki sta glavna vira 
proračunskih dohodkov, smemo za prihodnje leto doseči največ 10,8 %> pove- 
čanje, ob tem pa nas republiška izobraževalna skupnost postavlja pred dejstvo, 
da nas bo za leto 1971 črtala iz seznama dopolnjevanih temeljnih izobraževalnih 
skupnosti. Če bomo torej iz občinskega proračuna morali pokrivati letošnjo raz- 
liko, bomo porabili kar 16 % od letošnjega proračuna, da bi dopolnili tisto, kar 
je letos pokrila republiška izobraževalna skupnost. Če pa bomo morali proračun 
temeljne izobraževalne skupnosti uskladiti še na predvideno povečanje za leto 
1971, bi potrebovali nadaljnjih približno 16 °/o sredstev letošnjega proračuna. 

Razen tega se nam za leto 1971 kažejo še novi izdatki: za sklad za pospeše- 
vanje kmetijstva, za dodatno financiranje zdravstvenega zavarovanja kmetov, 
za povečano financiranje splošnega ljudskega odpora in drugih potrošnikov 
občinskega proračuna, kar vse bo znašalo še dodatnih 10'%. Mislim, da so se- 
danja merila republiške izobraževalne skupnosti za dopolnjevanje proračunov 
temeljnih izobraževalnih skupnosti nesprejemljiva tako za našo kot najbrž še 
za nekatere druge občine. Nesprejemljivo je vsaj to, da se kot glavni element 
jemlje poprečen narodni dohodek, ki ni vedno tudi najustreznejši pokazatelj 
dejanskega vira proračunskih dohodkov občine. 

Če je republiška izobraževalna skupnost tista institucija, ki naj regulira 
razmerja v izobraževanju, potem bi se morali dogovoriti za takšne kriterije 
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oziroma merila, ki naj bodo pravična in sprejemljiva za vse občine v republiki. 
Morali bi se dogovoriti za enotne stopnje virov, katere naj občina prepušča svoji 
temeljni izobraževalni skupnosti. Pri nas si že letos občinski proračun in pro- 
račun temeljne izobraževalne skupnosti delita vsa sredstva občine tako, da ima 
temeljna izobraževalna skupnost kar 52 % vseh dohodkov, proračun občine 
pa le 48 %>. 

Za leto 1971 bi se razmerje spremenilo tako, da bi dobila izobraževalna 
skupnost kar 60 °/o vseh občinskih dohodkov, proračun občine pa le 4010/». Po 
mojem mnenju oziroma po mnenju naše občinske skupščine je takšna delitev 
nesprejemljiva in bi bilo prav, da se v republiškem merilu določi neka meja, 
do katere lahko posegamo v občinski proračun na račun izobraževanja. Ta mak- 
simalna meja naj bi bila največ 50 : 50. Vem namreč, da nekatere občine, ki 
so dopolnjevane, dajejo od svojih skupnih dohodkov manj kakor StV/o za stro- 
ške izobraževanja. 

Mislim, da bi bilo razmerje 50 : 50 vendar še sprejemljiva meja. Tam, kjer 
50 a/o vseh občinskih dohodkov ne bi zadoščalo za kritje vseh potreb temeljne 
izobraževalne skupnosti, naj bi razliko vendarle pokrivala izobraževalna skup- 
nost, čeprav merila, ki trenutno veljajo v republiški izobraževalni skupnosti, 
tega ne predvidevajo. 

Ce tega ali podobnih predlogov ne bi sprejeli, bomo v nekaterih občinah 
glede financiranja šolstva ne samo stagnirali, ampak verjetno celo nazadovali, 
vsekakor pa bodo prosvetni delavci v teh občinah obravnavani slabše kot so 
oziroma kot bodo prosvetni delavci v občinah, ki se štejejo kot razvite občine. 
Pri nas se to že dogaja in najbrž prek tega ne bomo mogli iti, ker bomo sred- 
stva za splošni ljudski odpor, sredstva za dodatno financiranje zdravstvenega 
zavarovanja kmetov, za sklad za pospeševanje kmetijstva morali dobiti tako, 
kot je občinska skupščina že sprejela in se bomo verjetno morali odločiti za pri- 
merno rešitev, da bodo ostali prosvetni delavci pri nas vsaj na isti stopnji kot 
so bili v tem letu. Hvala lepa. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Hvala. Besedo ima tovariš Tepina, 
delegat občine Ljubljana-Center. 

Jože Tepina, Ljubljana-Center: Tovarišice in tovariši delegati! Pred- 
log izhodišč za opredelitev ekonomske politike v letu 1971 vsekakor predstavlja 
velik prispevek k prizadevanjem in naporom za stabilizacijo, kar je zlasti po- 
udarjeno s tem, da predloženi dokument želi omejiti splošno porabo v okviru 
sredstev oziroma stopenj porasta družbenega proizvoda. Zato zasluži ta predlog 
vso podporo, h kateri se pridružuje tudi naša občina. Vendar pa predlog preveč 
bazira na sedanjih pristojnostih republike in premalo upošteva prenos obvez- 
nosti in sredstev od zveze na republiko. Predlog prav tako ne upošteva v za- 
dostni meri že sprejetih političnih sklepov, ki dajejo širše možnosti za izvajanje 
stabilizacije. Izhodišča obravnavajo predvsem proračunsko potrošnjo, kazalo 
pa bi morda vključiti tudi drugo potrošnjo, s čimer bi lahko širše obravnavala 
stabilizacijsko politiko. Tako ne bi bilo potrebno obravnavati ekonomskih iz- 
hodišč zgolj s stališča restriktivnosti oziroma omejevanja, ampak bi bil lahko 
dan tudi poudarek motornosti v ekonomski politiki in instrumentih, ki naj bi 
pospeševali predvideno rast gospodarstva in s tem omogočali povečanje realne 
potrošnje. 
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Posebej podpiramo predlog za izdajo zakona o usmerjanju delitve dohodka 
in osebnih dohodkov z željo, da bi bil ta zakon čimprej sprejet, ker le tako lahko 
pričakujemo, da bi se dosedanje deformacije na tem področju lažje odpravile. 
Ker v dokumentih še niso povsem upoštevani vsi politični sklepi, je logično, 
da dokument ni mogel upoštevati vseh sprememb, ki bodo nastale v prihodnjem 
letu. Vendar menimo, da je v njem kljub temu premalo poudarjen odnos na 
relaciji federacija-republika ter republika-občina, zlasti še slednji, ker predvsem 
na občinah leži teža gospodarjenja in financiranja. V predloženem dokumentu 
torej manjka vloga drugih činiteljev, ki obstojajo v republiki, to je od občin 
do gospodarskih in negospodarskih delovnih organizacij. 

V predlogu izhodišč ekonomske politike bi bila lahko jasneje izražena vloga 
državnega kapitala. Navaja se sicer, kolikor bo približno prostih sredstev v pri- 
hodnjem letu, vendar pa ni jasno opredeljena funkcija posebnega računa, prek 
katerega naj se ta kapital likvidira. Vsebina programa bi vsekakor dobila večjo 
težo oziroma vrednost, če bi konkretneje obravnaval možnosti vključitve tudi 
tega dejavnika v stabilizacijski program. 

Iz predloženega gradiva izhaja, da se bodo sredstva za splošno potrošnjo 
kljub omejitvam povečala za vse družbene dejavnosti, ni pa iz njega razvidna 
politika trošenja oziroma omejevanja teh sredstev, kar bi moralo biti posledica 
sprejetega programa financiranja družbenih dejavnosti. Premalo je poudarjena 
selektivnost financiranja posameznih dejavnosti, ker v sedanjem položaju nismo 
sposobni financirati vsega in s takim porastom, kot ga predvidevajo izhodišča. 
Nujno je potrebno ugotoviti, kje in na katerih področjih bi bilo morda nujno 
prebijati zvezni limit po eni strani, po drugi strani pa, kje in na katerih področ- 
jih bi bilo mogoče vsaj začasno omejiti potrošnjo tako, da bi se skupna potroš- 
nja gibala v postavljenih okvirih. 

V stabilizacijskem programu in predloženih izhodiščih je načeloma sicer 
precej obravnavano vprašanje politike splošne potrošnje in razbremenitve ozi- 
roma zmanjševanja obveznosti gospodarstva, ni pa konkretnejših predlogov, 
kako in v kakšni meri naj bi se to doseglo. Obstoja namreč celo bojazen, da 
obveznosti gospodarstva ne bodo zmajšane niti za 0,7'% prispevka iz osebnega 
dohodka, ki jih je sprejela zveza, ker je vprašanje, ali bodo družbeno-politične 
in posamezne samoupravne skupnosti, izhajajoč iz predloženega programa ob 
dosedanjih virih dohodkov in njihovih stopnjah sposobne financirati svoje dejav- 
nosti v obsegu, ki izhaja iz programa. Vse predlagane in morebiti še dopolnjene 
ukrepe bi bilo nujno časovno točneje opredeliti in jih določiti z ustreznimi pred- 
pisi, ki bodo obvezovali dosledno vsakogar, za kršitelje pa predpisali tudi sank- 
cije. Ne sme se namreč ponoviti dosedanja praksa, ko smo bili vedno vsi za do- 
ločene ukrepe, dokler smo o njih razpravljali, ko pa jih je bilo treba v praksi 
uresničevati, smo vedno našli razlog in opravičilo, da se resolucij in priporočil 
nismo držali. Hvala lepa. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Hvala. Besedo ima tovariš Nace Dež- 
man, občina Trebnje. 

Ignac Dežman: Tovarišice in tovariši delegati. V predlogu ekonomske 
politike in izhodišč za zbiranje ter uporabo sredstev za kritje splošnih družbenih 
potreb za leto 1971 so v poglavju o davčni politiki predvideni nekateri ukrepi. 

Po proučitvi teh ukrepov ugotavljamo, da za kmetijske zavarovance ne bo 
le nekoliko višja obremenitev s prispevki in davki, ampak bo v občini Trebnje 
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obremenitev za zdravstveno zavarovanje kmetov za leto 1971 večja za 38,4 "/a 
od obremenitve za letošnje leto. Pri izračunu smo upoštevali poprečno tričlansko 
družino kakor tudi dosedanjo in predvideno stopnjo zdravstvenega zavarovanja. 
Doslej se je obremenjevalo kmetijske zavarovance tako, da je znašala pavšalna 
obremenitev 270 dinarjev na gospodarstvo, poleg tega pa še 10% osnova, 2% 
dodatna in 8'%» republiška odstopljena stopnja na katastrski dohodek za zdrav- 
stveno zavarovanje, skupaj torej 20®/». V prihodnje se predvideva 32% stopnja 
od katastrskega dohodka in 80 dinarjev pavšalnega prispevka po zavarovani 
osebi, kar je poprečnojna gospodarstvo 240 dinarjev. Torej se stopnja prispevka 
za zdravstveno zavarovanje poveča za 11'%» na katastrski dohodek, kar pred- 
stavlja 38,4% večjo obremenitev. 

V občini Trebnje imamo 792 gopodarstev, katerih katastrski dohodek ne 
presega 2000 dinarjev in ki so v veliki večini socialno ogrožena ter nezmožna 
plačevanja vseh pripevkov in davkov že v sedanji višini. Ugotavljamo, da nimajo 
pogojev pridelati na majhnih površinah toliko, da bi preživljala svoje družine, 
za zaposlitev pa v občini ni delovnih mest. Dejstvo je tudi, da je bilo 537 teh 
gospodarstev v višinskih krajih lani oproščenih 8% republiškega prispevka. 
Letos pa bodo plačevala prispevek za zdravstveno zavarovanje v celoti. 

Ugotavljamo, da dodatnih obremenitev kmeti v naši občini niso sposobni 
prevzeti in plačevati in vse variante, ki statistično in deklarativno prevalijo bre- 
mena zopet nazaj na kmetijskega proizvajalca, ne morejo zadostovati, ampak je 
nujno, da se jim nudi izdatnejšo pomoč in zaradi tega predlagamo, da republika 
nudi večjo participacijo, da se prek proračunov zbero sredstva od delavcev- 
kmetov, ki se namensko razdele za kritje družbenih obveznosti tako imenovane 
vaške revščine. 

Dejstvo, da živijo kmetje-delavci v znatno ugodnejših socialnih razmerah 
kot kmetje, ki se preživljajo izključno s kmetijstvom, nas navaja k temu, da 
predlagamo proučitev možnosti dodatne obremenitve kmetov-delavcev s pri- 
spevki in davki od kmetijstva, da bi se s tem zmanjšala obstoječa diferenciacija. 
Kmetje-delavci so v ugodnejšem položaju predvsem zaradi tega, ker so sami in 
njihova družina zavarovani iz naslova delavskega zavarovanja in od kmetijstva 
plačujejo le prispevek iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti. Tako zanje 
v celoti odpade obremenitev zdravstvenega zavarovanja. 

Skupščina občine Trebnje je že večkrat obravnavala problem olajšav za 
kmete-borce. Ker zakon o prispevkih in davkih občanov ne predvideva nobene 
take olajšave, predlagamo, da se 74. člen omenjenega zakona dopolni, da so tudi 
za kmete-borce omogočene olajšave, za katere osnove in pogoje predpiše občin- 
ska skupščina. 

Na osnovi določil temeljnega zakona o prometnem davku se tudi za cestna 
motorna vozila plača občinski prometni davek ob nabavi. Občine, ki nimajo 
trgovin niti proizvajalnih podjetij s cestno-prometnimi motornimi vozili, so vse- 
kakor prikrajšane za maloprodajni prometni davek. Zaradi tega predlagamo, 
da naj bi se zakon o prometnem davku spremenil tako, da bi se občinski pro- 
metni davek od cestnih motornih vozil pobiral pri registraciji, kot je to določeno 
za uvožena cestna motorna vozila. 

Kar zadeva načela financiranja splošnih družbenih potreb, ki jih nakazuje 
predlog ekonomske politike in izhodišč za zbiranje ter porabo sredstev za kritje 
splošno družbenih potreb za leto 1971, smatramo, da so odraz in posledica stanja 
v našem gospodarstvu ter so osnova za realizacijo prizadevanj za stabilizacijo, 
vendar pa predlagana politika in izhodišča, zlasti pa še nekateri sprejeti, v po- 
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drobnosti neznani ukrepi, ki jih je sprejela zvezna skupščina, kažejo, da naša 
občina, pa tudi večje število drugih, prihodnje leto ne bodo mogli zadovoljiti 
vseh z ustavo in zakoni naloženih obveznosti. Glede na omejitve v zbiranju pro- 
računskih dohodkov iz prispevka od osebnega dohodka in delovnega razmerja 
in prometnega davka od prodaje blaga na drobno računamo, da bodo proračun- 
ski dohodki občine v prihodnjem letu večji za približno 7%, kar predstavlja 
le 420 000 dinarjev več kot v letošnjem letu. Samo dodatna sredstva, ki jih bo 
morala občina prispevati za zdravstveno zavarovanje socialno ogroženih kmetov 
in povečana sredstva za financiranje izobraževanja in vzgoje, ki jih bo občina 
morala zagotoviti, če hoče zadostiti pogojem za dopolnilna sredstva, pa znašajo 
544 000 din, torej znatno več kot povečanje dohodkov. Medtem je treba poudariti 
dejstvo, da je občinski proračun že doslej v glavnem financiral le naloge, ki so 
občini naložene z ustavo in zakoni ter da ni možnosti za kakršnokoli radikalno 
zmanjševanje potrošnje na posameznih področjih. Treba pa je upoštevati tudi 
to, da bo zaradi naraščanja cen in osebnih dohodkov nujno zviševati sredstva 
večini porabnikov proračunskih sredstev. Zavedamo se, da so ukrepi za stabili- 
zacijo gospodarstva potrebni na vseh področjih. Vendar pa ne bi smeli nalagati 
občinam s predpisi novih obveznosti, na drugi strani pa zmanjševati proračun- 
sko potrošnjo. Hvala. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Prosim. Besedo ima tovariš Ciril Kos, 
občina Tolmin. 

Ciril Kos : Tovarišice in tovariši, tovariš predsednik! Ko smo v naši 
občini poskušali izračunati bilanco sredstev proračunov in drugih sredstev 
splošne porabe in jo primerjati s predvidevanji v materialih za današnje zase- 
danje delegatov, smo prišli do velikega neskladja. Skupna bilanca pri nas kaže, 
če vzamemp samo občinski proračun, povečanje komaj za 5'%. Mogoče je to 
zaenkrat še malo pesimistično. Tudi skupna sredstva vseh oblik potrošnje v 
občini kažejo povečanje le za dobrih 6 do 7%, pri čemer bi se sredstva za te- 
meljno izobraževalno skupnost ob upoštevanju delitvenega razmerja kot v te- 
kočem letu povečala za 11,6%, za kulturno skupnost, upoštevajoč prenose z 
republike na občino, za 42 %, za otroško varstvo, če bi predpisali razliko dose- 
danje stopnje od 1,4% do 1,8% za 26 do 27 %, občinski proračun pa za borih 
4 do 5% Če upoštevamo še najnovejše restriktivne ukrepe zveznega izvršnega 
sveta glede omejitve porabe prispevka iz delovnega razmerja, maloprodajnega 
davka in taks na 10,8% z ozirom na letošnje leto, ostanemo v bistvu tam, kjer 
smo, ker že prej nismo občinske dohodke tako optimistično predvidevali kot 
izvršni svet. V vseh občinskih proračunih te oblike dohodkov, prispevek od 
delovnega razmerja, davkov od maloprodaje in takse, predstavljajo od 80 do 
90 % vseh dohodkov. To pomeni, da se morajo vsa prizadevanja občin za dosego 
višjih dohodkov usmeriti samo na prispevke od kmetov. Pozdravljamo in spreje- 
mamo olajšave, ki so napovedane; toda sprejeti jih bo treba še več. Tudi pri 
nas ugotavljamo, da približno 50% vseh kmečkih gospodarstev ne bo moglo 
kriti stroškov za zdravstveno varstvo oziroma prispevkov, če bodo sprejeti tako, 
kot je skupščina oziroma komunalna skupnost socialnega zavarovanja v Novi 
Gorici zdaj v prvi fazi javnih razprav predlagala, in sicer 36% od katastrskega 
dohodka od dosedanjih 18%, to je za 100% povečanje, pa 10 000 oziroma 15 000 
starih dinarjev na družinskega člana. 
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Prav tako se bodo povečali prispevki od intelektualnih storitev, vendar pa 
tako skromno, da v celotni bilanci stanja ne morejo bistveno popraviti. Vsi drugi 
davki, davek od nepremičnin, storitev, stavb, premoženja, dediščin, daril pa 
motornih vozil so fiksne količine, na katere občinska skupščina in njeni organi 
nimajo kakšnega bistvenega vpliva. Moram tudi ugotoviti, da je ravno pri teh 
oblikah občina vse doslej bila najbolj omejena. Pred dvemi leti je temeljni 
zakon o prometnem davku onemogočil občinam, da naprej predpisujejo davek 
od kosmatega dohodka prevoznikov in tudi drugih storitvenih dejavnosti, če 
gre za promet z družbenim sektorjem-. Tu smo na mah izgubili 30 milijonov 
dinarjev, kajti obdržati davek na storitve samo za račune, izstavljene privat- 
nemu sektorju, se praktično ne splača več in smo ga pri nas povsem ukinili. 

Z letošnjim letom je tudi z republiškim zakonom o spremembah in dopol- 
nitvah prometnega davka od nepremičnin znižan limit stopenj, ki so bile doslej 
povsod znatno višje in so pri nas poprečno znašale 13,3%. Po novem letu bo 
začela veljati startna stopnja 4 do 5'%»; šele pri osnovi 40 milijonov bodo nove 
stopnje približno enake dosedanjim, take osnove, ko bi bil prometni davek 
višji kot doslej pa praktično nikoli ne pridejo v poštev. Imam pa dva konkretna 
predloga, po katerih naj bi republiški predpisi omogočili občinam tudi na tem 
področju dosegati večje dohodke. 

Prvi je predlog, ki ga je naša skupščina že posredovala v pismeni obliki 
izvršnemu svetu in soglaša s predlogom predgovornika, da bi se občinski pro- 
metni davek na cestna motorna vozila namesto pri nakupu in prodaji obraču- 
naval in plačeval pri registraciji vozil, kar danes že velja za uvožena vozila. 

Naša občina spada v nižjo skupino manj razvitih. Vendar ugotavljam, da 
je v 10 mesecih letošnjega leta šlo za nabavo motornih vozil, po podatkih iz 
registracije, dobra milijarda dinarjev. Od te vsote je občinskega prometnega 
davka ca. 30 milijonov dinarjev. Občina je na uvožena vozila pobrala le okoli 
4 milijone davka; ta vozila pa so v veliki manjšini v odnosu na vsa ostala. Zato 
tega predloga ne bom več mnogo utemeljeval. Predlog je že utemeljen s strani 
skupščine izvršnemu svetu. Mislim, da ga bo večina občin Slovenije, razen ne- 
katerih mest, podprla. V prihodnje bo trend nakupovanja novih vozil še na- 
raščal; nihče ga verjetno ne bo ustavil in čedalje bolj se bo ta kupna moč pre- 
livala iz podeželskih občin v večja središča. 

Kar zadeva drugi predlog: konkretne spremembe bi predlagal glede na do- 
sedanji 193. člen zakona o prispevkih in davkih, ki pravi: davka od stavb so 
oproščeni dohodki od novih stanovanjskih hiš oziroma stanovanj in sicer za 
25 let, računano od prvega dne naslednjega meseca itd. Predlagam, naj bi z 
republiškim zakonom alternativno to dobo oprostitve, od 25 let znižali na 10, 
največ 15 let, ali pa naj bi republiški zakon določal samo minimalno oprostitveno 
dobo, medtem ko bi občinam, ki hočejo še bolj stimulirati gradnjo privatnih hiš 
in stanovanj, prepustil, da bi to mejo raztegnile največ na sedanjo mejo 25 let. 
Popolnoma razumem, da je bila ta meja sprejeta pred leti, ko skoraj še ni bilo 
privatnih gradenj, da je bila to ena izmed bistvenih oblik stimulacije za in- 
dividualno gradnjo. Vprašujem pa se, ali ni ta stimulacija za privatno gradnjo 
stanovanj že nekoliko pretirana. 

Danes v delovnih organizacijah najraje dajejo kredite delavcem, kar je tudi 
prav, da jih dajejo, in sicer v poprečju najmanj v polovičnem manjšem znesku 
kot bi bilo potrebno za nakup stanovanj. Pri tem pa delovna organizacija pra- 
vilno računa: če da kredit za stanovanje, in ga da polovico manj kot če mora 
kupiti stanovanje in ga dodeliti delavcu, bo dobila nominalno vrednost vlože- 
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nega denarja v desetih, najkasneje dvajsetih letih, v skladu s pogodbo, z mini- 
malno obrestno mero. Ce pa ta denar vloži za nakup stanovanja, ga dobi nazaj 
šele v sto letih. To je v skladu z amortizacijo v sedanjih predpisih o gospodar- 
jenju s stanovanjskimi hišami. 

Mislim, da ima ta praksa širokega dajanja kredita in samo stimulacije in- 
dividualne gradnje tudi več negativnih posledic. Prva je ta, da se gradnja 
ekstenzivno razvija in če bo šlo tako naprej, bodo v nekaj desetletjih vse rav- 
nine in doline Slovenije že pozidane s privatnimi stanovanjskimi hišami in vi- 
kendi. Ne razpravljamo pa veliko o stimulaciji tudi blokovne gradnje, ne samo 
v tem smislu, da podjetja gradijo za trg in delovne organizacije novogradnje 
odkupujejo, ampak tudi v tem smislu, da bi imel posameznik možnost dobiti 
novo stanovanje namesto v najem na odplačilo, kot je to praksa v zahodnem 
svetu. Prepričan sem, da bi bilo treba na tem področju, ko govorimo o krimi- 
nalu, da družba subvencionira, stanarine posameznikom z visokimi dohodki in 
da je treba preiti na diferenciacije, razmišljati tudi o tem, da bi dobil mlad stro- 
kovnjak, ko pride v službo, namesto stanovanja v najem na odplačilo. S tem 
bi poleg tega, da bi se denar hitreje vračal v družbene blagajne, dosegli tudi to, 
da bi se strokovnjaki s takim načinom pridobitve stanovanj bolj obdržali v 
kraju, kjer so prvič prišli v službo. 

Najbolj pa se mi zdi krivično, glede na predlog, ki sem ga dal za spremembo 
republiškega zakona o prispevkih in davkih, glede oprostitvene dobe za davek 
od stavb, je to, da obdavčujemo 50 do 100 let stare hiše, ko se nekatere že po- 
dirajo, medtem ko nove hiše, ki so jih posamezniki zgradili večje, kot so njihove 
trenutne potrebe, z zelo ugodnimi kreditnimi pogoji in z mnogimi drugimi sti- 
mulativnimi ukrepi družbe, da v teh hišah, ki so zgrajene večje kot so njihove 
trenutne potrebe, dajejo ti posamezniki v najem in pobirajo visoke najemnine. 

Strinjam se s predlogom tovariša Simca, naj bi republiški izvršni svet raz- 
mislil, če ne bi morda ob soudeležbi republike usmerili 7,3 milijarde dinarjev 
v financiranje regionalnih zdravstvenih centrov, ne pa, da bi ta denar nepo- 
sredno vrnili gospodarstvu. Hvala lepa. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Besedo ima tovariš Rudi Zager, dele- 
gat občine Mozirje. 

Rudi Zager: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlog dokumenta, ki je na dnevnem redu današnjega zasedanja, smo v naši 
občini obravnavali na razširjeni seji sveta za družbeni plan in finance s pred- 
stavniki občinske skupščine in občinskih družbeno-političnih organizacij. Kot 
delegat sem dolžan nekatera stališča in predloge, ki so bili sprejeti na tej seji, 
posredovati današnjemu zasedanju delegatov občin. 

Ze uvodoma želim poudariti, da naša občina povsem podpira ta dokument. 
Ce hočemo namreč realizirati politična stališča, ki so bila sprejeta na I. konfe- 
renci Zveze komunistov Jugoslavije, o nujnosti stabilizacije gospodarstva in 
družbe, potem mora biti obdobje prihodnjih dveh let, zlasti pa obdobje prihod- 
njega 1971. leta, obdobje naporov za večjo stabilnost. Zato je treba temu na- 
menu podrediti politiko na vseh področjih financiranja splošnih družbenih 
potreb. 

Glede predvidevanj o rasti družbenega proizvoda, proizvodnosti dela, za- 
poslenosti, cen in osebnih dohodkov — ti podatki so navedeni v predlogu tega 
dokumenta — je bila na seji izražena rahla bojazen, da tega ne bomo realizirali 
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oziroma ne bomo dosegli, če se predvideni oziroma že sprejeti stabilizacijski 
ukrepi ne bodo na vseh področjih dosledno izvrševali. 

Podpiramo stališča, da ne bi smeli v 1971. letu sprejemati novih proračun- 
skih obveznosti. Temu pa se ne bo mogoče v celoti izogniti. V mislih imam 
povečane izdatke, konkretno za zdravstveno varstvo kmetov. Ti izdatki že iz- 
virajo iz novih republiških predpisov, ki so bili letos sprejeti in bodo nekatere 
občine precej prizadeli, ker bodo morale nameniti znatna sredstva za to vrsto 
izdatkov. 

Povsem podpiramo stališča Socialistične republike Slovenije, ki se zavzema 
za sistem financiranja federacije po načelu kotizacije vseh republik in pokra- 
jin za pokrivanje stroškov, ki izvirajo iz dogovorjenih funkcij federacije. Nujno 
je tudi, da se v proces krepitve materialne osnove samouprave vključi republika 
tako, da na občine in na ostale samoupravne sklade prenese tiste družbene funk- 
cije republike, ki jih lahko občine ustrezneje in uspešneje rešujejo. Skladno s 
tem pa mora republika v prihodnje prenašati na občine tudi vire sredstev. Žal 
moram reči, da doslej glede tega ni bilo vedno tako. Običajno je bil prenesen 
le del sredstev. 

V zvezi s predlaganimi ukrepi na področju davčne politike v letu 1971 so 
bila na omenjeni seji sprejeta naslednja stališča: 

Podpiramo predlog, da se na novo uvede olajšava za vlaganje sredstev za- 
radi preusmeritve kmetijskih gospodarstev v živinorejo. V tej zvezi želim po- 
sebej poudariti, da imamo tako davčno olajšavo v našem občinskem odloku za 
občinski prispevek že dve leti. Rezultati so pokazali, da je bila taka občinska 
politika pravilna in, da bo našla, kot lahko opazimo v predloženem dokumentu, 
tudi svojo potrditev v republiškem predpisu. 

Podpiramo tudi predlog za ublažitev davčne obremenitve kmetijskih go- 
spodarstev, ki imajo več mladoletnih ali dela nezmožnih družinskih članov. Taka 
politika bo naletela na zelo ugoden odmev zlasti v hribovitih predelih, kjer so 
zelo pogosti prjmeri, da so na kmetijah ostali nezmožni družinski člani, ki niso 
v stanju poravnati vseh družbenih obveznosti. 

Nadalje podpiramo predlog, da naj se uvedejo višje davčne obremenitve 
kmetijskih zavezancev, ki jim kmetijstvo ni1 glavni vir preživljanja. Hkrati pa 
predlagamo, da se z zakonom omogoči tudi občinam, da lahko same urejajo in 
predpisujejo obdavčitev te kategorije davčnih zavezancev glede občinskega 
prispevka. 

V zvezi s sistemom prispevka od skupnega dohodka občanov predlagamo, 
da se poveča neobdavčeni del dohodka vsaj za toliko, kolikor je porasla inflacija. 

Predlagamo tudi, da se ublažijo sedanje stopnje v smislu počasnejšega na- 
raščanja progresije in, da se z relativno visokimi stopnjami obdavčijo izjemno 
visoki dohodki. Ne podpiramo v celoti predloga, da se poveča progresija ob- 
davčitve izplačil iz sklada skupne porabe. To bi bilo po našem mnenju uteme- 
ljeno le v primerih, ko gre za povečanje osebnega dohodka na račun sredstev 
sklada. Predlagamo, da se pristopi k večjemu diferenciranju oprostitev oziroma, 
da se razširi krog oprostitev. 

Glede presežka republiškega proračuna iz 1970. leta se zavzemamo, da naj 
se ta presežek vrne gospodarstvu, vendar ne linearno. Sredstva naj se naložijo 
v poslovni skladin se ne bi smela preliti v osebni dohodek. Presežki pri drugih 
porabnikih zbranih dohodkov naj bi se porabili v 1971. letu tako, da bi znižali 
obstoječe obveznosti gospodarstva oziroma, da bi vsaj preprečili njihovo nara- 
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šeanje. Presežki, ki bi se pojavili v letu 1971, pa naj bi se že med letom vrnili 
gospodarstvu. 

V celoti podpiramo predlagana izhodišča na področju invalidsko-pokojnin- 
skega zavarovanja. Menimo, da je nujno odpraviti nekatera neskladja na tem 
področju iz minulega obdobja. V ta namen bi bilo treba v večji meri angažirati 
rezerve sklada invalidsko-pokojninskega zavarovanja. 

Povsem podpiramo tudi predlagane rešitve na področju otroškega varstva. 
Otroški dodatek je treba uskladiti z nekaterimi splošnimi gibanji tako, kot je 
to predlagano v predlogu dokumenta. Glede financiranja razvoja neposrednega 
otroškega varstva v občini pa predlagamo, da se prepustijo sredstva občinam 
tako, kot je to navedeno v samem predlogu dokumenta. 

V zvezi s financiranjem šolstva predlagamo nakazane rešitve in stališča. 
Da bi lahko tište občine, ki dobijo dopolnilna sredstva za izobraževanje, pravo- 
časno uskladile svoje proračune za 1971. leto, predlagamo, da republiška izobra- 
ževalna skupnost skuša po možnosti že v mesecu decembru 1971. leta izdelati 
ustrezna merila, ki jih naj posreduje občinam. 

Glede financiranja kulturnih dejavnosti predlagamo, da republika odstopi 
0,5 % od stopnje republiškega davka od prometa blaga na drobno in republiški 
prispevek iz osebnega dohodka od avtorskih pravic. Torej ne predlagamo 0,3 °/o, 
ampak 0,5 fl/o. 

Zavedamo se, da je pri oblikovanju politike splošne porabe za 1971. leto 
položaj občine glede na doseženi gospodarski položaj in predvidene stabilizacij- 
ske ukrepe enak položaju republike. Obstoječe razmere terjajo od občine, da 
realno oceni potrebe in možnosti in, da se v celoti vključi v prizadevanja za 
usklajeno proračunsko politiko v 1971. letu. V celoti se strinjamo s predlogom, 
da občine v 1971. letu ne bi dvigale prispevnih stopenj nad že doseženimi. Že- 
lim poudariti, da to ne predstavlja za našo občino nič novega, pač pa nadalje- 
vanje politike občinske skupščine, ki jo vodi že nekaj let nazaj, ko ni zviševala 
prispevnih stopenj. To pa seveda ne velja za nekatere druge porabnike sred- 
stev splošne porabe, ki iz leta v leto dvigajo prispevne stopnje. V mislih imam 
stopnje prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja za zdravstveno 
zavarovanje delavcev in stopnje prispevka za zdravstveno zavarovanje kmetov, 
ki se V naši občini iz leta v leto znatno povečujejo. Zato bo verjetno tudi za 
1971. leto zelo težko zdržati pritisk za povečane prispevne stopnje, čeprav je 
v dokumentu posebej poudarjeno, da bi se morala stopnja tudi za to vrsto 
splošne porabe uskladiti s sedanjimi ekonomskimi gibanji in s predvidenimi 
stabilizacijskimi ukrepi. 

Glede letošnjih presežkov proračunskih dohodkov občine — teh pa bo po 
sedanji oceni vsaj v naši občini bolj malo — želim poudariti, da se strinjamo, 
da se zadržijo kot posebna rezerva za sanacijo morebitnih elementarnih nezgod 
in drugih nepredvidenih dogodkov. Predlagamo pa še, da bi se naj ta sredstva 
sprostila za , gradnjo osnovnih šol, ker so možnosti za najemanje kreditov iz 
sredstev republiške izobraževalne skupnosti v prihodnjem letu zelo skromne, 
oziroma so zelo majhne. Ponekod začete investicije v šolstvu pa ne bo mogoče 
opustiti. 

Na koncu bi želel še poudariti, da podpiramo tudi vse tiste predlagane re- 
šitve in ukrepe, navedene v predlaganem dokumentu, ki pa se jih v razpravi 
nisem dotaknil. Hvala. 
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Predsedujoči Marjan Orožen: Hvala. Naprej, prosim! Kdo še želi 
besedo? Prosim, tovariš Albin Mahkovec, delegat občine Ljubljana-Moste-Polje. 

Albin Mahkovec: Skupščina občine Ljubljana-Moste-Polje je na seji 
26. novembri 1970. leta po razpravi o realizaciji proračuna in družbenega načrta 
občine za 1970. leto obravnavala tudi sklepe in predloge, ki jih je predložil svet 
za družbeni načrt in finance glede predloga ekonomske politike in izhodišč za 
zbiranje ter porabo sredstev za kritje splošno družbenih potreb za leto 1971. 
Skupščina občine se v glavnem strinja s temi sklepi in podpira izvršni svet v 
njegovih izhodiščih o ekonomski politiki. Za realizacijo teh ukrepov skupščina 
občine predlaga, da bi se izvršni svet čimbolj zavzel za uveljavitev ukrepov 
o usmerjanju delitve dohodka, s čimer bi zavrli neupravičeno naraščanje osebnih 
dohodkov zaradi monopolnega položaja nekaterih panog in delovnih organi- 
zacij ter nesorazmerno delitev med osebnimi dohodki in skladi, kar povzroča 
politične, ekonomske in kadrovske probleme. 

Glede predloga izvršnega sveta za povečano progresijo obdavčenja izplačil 
iz skladov skupne porabe, skupščina občine predlaga — o čemer je razpravljal 
že govornik pred menoj — da bi to trošenje obravnavali diferencirano. Skup- 
ščina občine se že nekaj let nazaj prizadeva, da bi z družbenim dogovarjanjem 
združevala del teh sredstev za kritje splošnih potreb v šolstvu, otroškem var- 
stvu, kulturi in telesni kulturi. Zato predlaga, da se sredstva, ki gredo za te 
namene, v celoti oprostijo davka, tako kot je oproščen davščin tudi tisti del, 
ki se namenja za potrebe armade in stanovanjske graditve. Povsem pa se stri- 
nja s povečano progresijo obdavčenja za tisti del sredstev iz sklada skupne 
porabe, ki se ne troši dovolj racionalno ali pa ga ponekod celo zlorabljajo za 
zasebna potovanja itd. 

Skupščina občine sodi, da ni pravično, če so za razumevanje pri združe- 
vanju sredstev za splošne družbene potrebe gospodarske organizacije tako rekoč 
»kaznovane« z višjo davčno stopnjo. 

Skupščina občine tudi predlaga, da se zaradi večje materialne samostojnosti 
odstopi temeljnim kulturnim skupnostim republiški davek od prometa blaga na 
drobno po stopnji 0,5 %>. 

Skupščina občine se tudi zavzema za večje poenotenje politike olajšav in 
oprostitev za kmetijska gospodarstva, ki se preusmerjajo v svoji proizvodnji 
ali pa imajo več nedoraslih in za delo nezmožnih družinskih članov. Hvala lepa. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Naprej, prosim! Kdo še želi besedo? 
Prosim, tovariš Peter Plevelj, delegat občine Kamnik. 

Peter Plevelj: Predvsem bi se strinjal z razpravo oziroma potrdil 
razpravo tovariša delegata iz občine Ljubljana-Center in delegata iz občine Mo- 
zirje. Omenil bi, da je skupščina občine Kamnik na seji dne 26. novembra 
1970. leta obravnavala predloženo gradivo. Skupščina občine se strinja s pred- 
loženimi akti, normativi in izhodišči. Smatramo, da je izvršitev teh izhodišč 
oziroma tako imenovane ekonomske politike v 1971. letu odvisna predvsem 
od discipliniranega izvajanja vseh dogovorov, predvsem pa od tega, da je treba 
na vseh področjih na široko odpreti vrata družbenim dogovorom in te dogovore, 
kot sem že rekel, tudi disciplinirano izvajati. Po mojem mnenju oziroma po 
mnenju skupščine občine je to poroštvo, da se bodo sredstva, namenjena za 
splošno porabo, racionalno uporabljala, ker bo pri tem učinkovitost nadzora 
dosti boljša, kot na primer, če bi to bilo predpisano z določenimi zakonskimi 
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akti. Sicer naj bi tudi ti dogovori imeli obliko zakonskega akta. Ta poraba bo 
torej, kot sem rekel, dosti bolj pod nadzorom in bolj stvarna ter bolj potrebna, 
kot pa administrativna poraba. Ponovno poudarjam, da je po našem mnenju, 
to ena najpomembnejših oblik o tem, kako in na kakšen način zbirati sredstva. 

Mnenja smo, da naj bi v najkrajšem času prišel v razpravo oziroma v spre- 
jem družbeni dogovor o usmerjanju delitve dohodka. Nepravilna poraba do- 
hodka je namreč tudi eden od vzrokov, ki ustvarja disproporce med rezultati 
dela in izplačanimi osebnimi dohodki. Predvsem pa mislim, da je pomembno 
to, da je treba stabilizacijo striktno izvajati pravzaprav na vseh ravneh, in 
sicer od gospodarske organizacije pa vse do zveze, kot je v predloženem gra- 
divu tudi poudarjeno, če hočemo, da v določenem obdobju, ki ga to gradivo 
nakazuje, ne bomo ponovno govorili o problemih, ki nastajajo zaradi prevelike 
porabe. 

Prav tako mislim, da je treba čimprej pripraviti družbene dogovore tudi 
za ostale institucije oziroma za ostale porabnike družbenih sredstev, tako re- 
publiške izobraževalne skupnosti, kot tudi republiške skupnosti socialnega zava- 
rovanja. Torej, v imenu skupščine občine Kamnik podpiram predložene predloge, 
ker smatramo, da se v danem položaju lahko naredi to, kar je v tem gradivu 
predloženo. Hvala! 

Predsedujoči Marjan Orožen: Prosim, tovariš Peter Pole, delegat ob- 
čine Trbovlje. 

Peter Pole: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši! Želim go- 
voriti predvsem z vidika interesov občinske skupščine kot komunalne skupnosti, 
ne pa toliko z vidika ožjega interesa proračuna. 

Obravnavanje predloga ekonomske politike in izhodišč za zbiranje ter po- 
rabo sredstev za kritje splošno družbenih potreb za leto 1971 se ujema s časom, 
ko je stabilizacija v določenem smislu najbolj uporabljena beseda v gospodar- 
skem in pa tudi političnem slovarju. Tudi pred letom dni smo govorili, da je 
potrebna stabilizacija, vendar je ostalo samo pri besedah. Ukrepov bodisi ni 
bilo bodisi niso bili učinkoviti. Drugače tudi ni moglo biti, saj je bil že plan 
splošne porabe tako visoko postavljen, da je vnaprej predpostavljal nadnor- 
malno stopnjo inflacije. Vzporedno so bili seveda izpolnjeni tudi drugi pogoji 
za uspešno rast inflacije. Pri tem mislim na čezmerno emisijo, na pretirano 
investicijsko porabo in ne nazadnje na finančno nedisciplino, ki tudi prispeva, 
k porastu inflacije. No, in kaj glede tega obetajo letošnja izhodišča za naslednje 
leto? Seveda, nedvomno to, da je stabilizacija iskrena želja vseh družbenih 
dejavnikov. To pa je vendar premalo za uspešno doseganje stabilizacije. 

Stabilizacije se dejansko lahko bojijo le tisti, ki trosijo dohodek, ki ga bodo 
dosegli jutri, če ga bodo sploh dosegli, seveda. Ti namreč trošijo več, kot bi bili 
upravičeni. Ta presežek pa s pomočjo inflacije odtegujejo tistim, ki razpolagajo 
predvsem s tekočim dohodkom in morda deloma z dohodkom od minulega dela. 
Navsezadnje niti ne kaže ocenjevati čezmerno zadolževanje s spekulativno 
težnjo, kot je rečeno v predloženem gradivu, ker je to rezultat čistih ekonomskih 
računov. Navsezadnje bi bili slabi gospodarji, če ne bi pridobivali dohodka na 
najlažji način, to pa je zaenkrat tudi z zadolževanjem, ker vračamo manj, kot 
pa smo prejeli. To pomeni, da je treba aktivirati take instrumente, po katerih 
bo ekonomski račun gospodarskim organizacijam narekoval odločitve, ki so ko- 
ristne za stabilizacijo, ne pa obratno, kot je to sedaj. 
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Za razliko od lanskega leta je letos značilno mnogo večje prizadevanje pri- 
stojnih organov, da bi sprejeli ustrezne ukrepe, ki bi omogočali relativno sta- 
bilizacijo. Doslej je znan sicer le del ukrepov in še to večinoma začasnih. Raču- 
namo pa, da bodo sledili ukrepi, ki bodo izpolnili omenjeno predpostavko, in 
sicer, da bodo ti ukrepi po ekonomski logiki silili delovne organizacije k takim 
odločitvam, ki ne bodo v nasprotju z interesi stabilizacije. Toda delovne organi- 
zacije oziroma gospodarske organizacije so samo en dejavnik, čeprav zelo po- 
memben dejavnik, katerega odločitve vplivajo na stabilnost. Drugi dejavnik so 
družbeno-politične skupnosti, ki vplivajo na stabilnost: 

1. kot porabniki ustvarjenega dohodka in 
2. prek sistema in politike zbiranja dohodkov vplivajo tudi na obnašanje 

delovnih organizacij. 
Neiskreno bi bilo, če bi brez pridržka podpirali vse predlagane rešitve, 

tembolj, če upoštevamo pripravljene izračune in pri tem pomislimo na lanska 
predvidevanja in na njihovo realizacijo glede na stabilizacijo. 

Tako kot lansko leto je v predvidevanjih priznana visoka stopnja inflacije. 
Res je, da je to le del prenesenega zvišanja cen, ki se bo odražal v indeksih zvi- 
šanja cen v naslednjem letu. Toda, če pomislimo na vrsto tistih, ki čakajo na 
zvišanje cen, čim se bodo cene odmrznile, potem je vprašanje, ali prihodnje leto 
ne bomo v istem položaju, kot smo sedaj, seveda, kolikor ne bodo res sprejeti 
ukrepi, ki bodo aktivno omejili oziroma onemogočili taka gibanja. 

Zaradi tega je nujno, da se predvsem v zvezi z osebnimi dohodki sprejme 
bodisi samoupravni sporazum bodisi zakon bodisi oboje, ki bo fiksiral oziroma 
preciziral merila za naraščanje osebnih dohodkov, po drugi strani pa je nujno, 
da morebitno zvišanje cen postane nezanimivo, in sicer tako, da bi družba zajela 
večji del ali pa določen del dohodka, ki ga delovne organizacije dosežejo glede 
na zvišanje cen. To pa bi bil lahko eden od virov za pokrivanje potreb splošne 
potrošnje, ki bi seveda deloma zamenjal sedanjo visoko obremenitev osebnih 
dohodkov, zaradi katerih so v manj ugodnem položaju predvsem delovno in- 
tenzivne panoge, kot je v našem primeru na primer premogovništvo. 

Nedavno smo slišali, da naj bi gospodarstvo ustvarilo za okoli 6 %» večji 
delež dohodka kot doslej. Za sedaj kaže, da ni mogoče kmalu pričakovati reali- 
zacije te napovedi. Doslej znano znižanje stopenj zveznih dajatev znaša le 1 °/o, 
če upoštevamo znižanje prejšnjega prispevka za Skopje in znižanje prispevka 
iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja. Kolikor bo federacija svoje obre- 
menitve še zniževala, bo verjetno prenesla tudi pristojnosti. To pa samo po sebi 
ne pomeni vedno razbremenitve gospodarstva. V predloženem gradivu lahko 
opazimo predloge republike za znižanje republiških dajatev. Predlagane spre- 
membe v korist gospodarstva so razmeroma skromne, saj ne morejo bistveno 
prispevati k razbremenitvi gospodarstva. Jasno je sicer, da ni mogoče nenadoma 
znižati obremenitev gospodarstva v takem razmerju, kot bi to ustrezalo gospo- 
darskim organizacijam, toda treba je hkrati upoštevati zelo napeto izhodiščno 
stanje glede obremenitve gospodarstva. Zato bi dosegli kolikor toliko učinkovit 
preobrat v korist gospodarstva le v primeru, če bi realno splošno potrošnjo za- 
držali na letošnji ravni. 

Tudi glede dajatev republike in občin namreč velja, da znižanje prispevkov 
še ne pomeni nujno tudi zboljšanje reproduktivne sposobnosti gospodarstva. Če 
namesto republiškega ali zveznega prispevka občina vpelje svoj prispevek, go- 
spodarske organizacije niso ničesar pridobile. Ce pa se namesto predpisanega pri- 
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spevka pojavi »neobvezna obvezna dajatev«, da se tako izrazim, na podlagi 
samoupravnega dogovora, se je sicer spremenila kvaliteta, okrepila se je ma- 
terialna baza samoupravljanja, kar je gotovo pozitivno, toda reproduktivna spo- 
sobnost se tudi v tem primeru ni izboljšala. Kakršnokoli osnovo in obliko ima 
določena dajatev z vidika podjetniškega in gospodarskega računa, je to strošek, 
ki zmanjšuje akumulacijo podjetja. 

Predlagano gradivo oziroma izhodišča torej z vidika delitve med gospodar- 
stvom in družbo ne prinašajo veliko novega. Dejstvo je tudi, da so nekatera iz- 
hodišča nekoliko nejasna oziroma premalo določeno nakazana. Tako je med 
drugim v predloženem gradivu omenjena oprostitev prispevka iz osebnega do- 
hodka iz delovnega razmerja v rudarstvu, vendar ni precizirano, katere opro- 
stitve so s tem mišljene. Doslej so bili na primer premogovniki oproščeni pla- 
čevanja zveznega prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja. Z leti 
se splošna stopnja zveznega prispevka znižuje, s tem pa kopni relativna korist, 
ki jo imajo premogovniki od te oprostitve. Zaradi tega bi bilo pravično, da bi 
to izgubo nadomestili z oprostitvijo ali z znižanjem republiškega prispevka iz 
osebnega dohodka iz delovnega razmerja. Treba pa je ugotoviti, da občine, vsaj 
v Trbovljah in verjetno tudi v ostalem Zasavju, ne bi mogle pogrešati svojega 
prispevka, ker ima ta vir dohodkov od premogovništva za sedaj še prevelik 
delež v dohodkih občinskega proračuna, 

K nekaterim drugim predlaganim rešitvam v predloženem gradivu imamo 
še naslednje konkretne pripombe : v 

Glede prispevka od skupnega dohodka občanov opozarjamo na previdnost. 
Po eni strani je to dohodek občinskih proračunov, ki bodo v primeru preveč 
širokosrčnih korektur oškodovani, ne da bi mogle občine na to vplivati. Po drugi 
strani pa je ta dajatev za sedaj edina, ki v resnici neposredno obremenjuje pre- 
jemnika osebnih dohodkov, ne pa delovno organizacijo in s tem najbolj nepo- 
sredno zadeva materialni interes občanov v delovnem razmerju. Končno ta 
oblika dohodka od splošne porabe nima v taki meri negativnega vpliva na sta- 
bilnost kot druge oblike dajatev, saj se lahko poveča le na račun zmanjšanja 
osebne porabe in je ni mogoče prevaliti, ali pa vsaj ne tako lahko in enostavno 
prevaliti, na rame delovne organizacije. Omenjene pripombe seveda ne pome- 
nijo, da smo proti vsaki korekturi spodnje meje obdavčitve, ki je potrebna za- 
radi inflacijskih vplivov. 

V zvezi s prometnim davkom ponavljam staro tezo, da bi bilo treba sistem 
spremeniti v tem smislu, da bi občine participirale na vseh davkih. Ob seda- 
njem sistemu so že tako oškodovane periferne občine, med drugim zaradi odliva 
kupne moči v centre, kjer je trgovina bolj razvita in ponudba pestrejša. Pred- 
vsem gre seveda za nakupe obdavčenega blaga, zato je izguba prometnega davka 
za občine precejšnja. Zaradi tega seveda podpiramo predloge, da se vsaj davek 
od prodaje motornih vozil prenese na občine na način, kot je bil predlagan, ker 
verjetno za ostale oblike oziroma za ostalo prodajo in odliv kupne moči, to za 
sedaj ne bi bilo izvedljivo. Morda pa bi pri oblikovanju sprememb davčnega si- 
stema razmislili tudi o teh pripombah. 

Prispevek od porabe sredstev skupne porabe je dohodek republike. Pred- 
videna pa je zaostritev progresije obdavčenja. K temu nimamo pripomb, pač pa 
predlagamo, da se prispevka oprostijo vsaj izplačila, ki bi bila na podlagi samo- 
upravnih sporazumov namenjena za financiranje zdravstvenega varstva, šolstva, 
otroškega varstva in kulturne dejavnosti, vključno investicije v te namene. Taka 
oprostitev bi bila brez dvoma utemeljena, saj namen obdavčenja sredstev skupne 
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porabe ni prvenstveno zbiranje sredstev za proračun, temveč omejevanje po- 
srednih oblik osebne porabe. 

V sedanjem položaju, ko so tudi omenjene oblike skupne porabe podvržene 
obdavčitvi, poskušajo delovne organizacije, da bi se izognile plačilu prispevka 
tako, da poskušajo izplačila za te namene realizirati v breme tekočega dohodka, 
bodisi kot pogodbeno obveznost ipd. bodisi pa celo v prikriti obliki v breme 
materialnih stroškov. Tako ravnanje je seveda škodljivo posebno, če gre za 
financiranje investicijskih naložb v te dejavnosti, ker gre za porabo dohodka, ki 
še ni dokončno obračunan in so praktično možna izplačila tudi na račun izgube. 
Ce bi bila izplačila za te namene oproščena prispevka, delovne organizacije ne 
bi imele razloga, da ne bi za take namene uporabljale sredstev skupne porabe. 
Oprostitev prispevka pri izplačilih za nekatere namene skupne porabe bi pri- 
spevala tudi h krepitvi samoupravnega dogovarjanja in zbiranja sredstev za 
financiranje potreb družbenega standarda. 

Predvideno znižanje prispevka za otroško varstvo naj bi omogočilo občinam, 
da na račun tega znižanja predpišejo svoj prispevek za otroško varstvo, ali pa 
ta sredstva zajamejo s sporazumevanjem z delovnimi organizacijami. Predvideni 
ukrep ni povsem jasno nakazan, ker se na drugem mestu ta ukrep nakazuje kot 
eden od ukrepov za krepitev materialne baze občin, skupaj s predvidenim od- 
stopanjem sredstev za zdravstveno varstvo kmetov. Vemo pa, da se odstopanje 
sredstev za zdravstveno varstvo kmetov ne nanaša na vse občine. Zato se po- 
javlja vprašanje, ali tudi druge oblike odstopanja ne bi pripadale vsem občinam? 

Tudi glede dodeljevanja dopolnilnih sredstev za potrebe splošne porabe 
manj razvitim občinam vztrajamo pri starem stališču, da bi moralo biti doti- 
ranje pogojeno s tem, da taka občina najprej izkoristi vse lastne možne vire 
dohodkov, in sicer zato, da se ne bi dogajalo, da so obveznosti v takih občinah 
nižje kot pa v tistih, ki se same financirajo. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Hvala. Prosim, tovariš Zdravko Kr- 
vina, delegat občine Skof ja Loka. 

Zdravko Krvina: Sicer nisem imel namena razpravljati. Vendar se 
mi zdi, da bi bilo potrebno, da se o nekaterih zadevah na današnjem zasedanju 
dogovorimo, ker nas čaka še izredno veliko dela, imamo pa malo časa za izva- 
janje vseh teh ukrepov. 

Mislim, da je nesmiselno razpravljati o tem, kar je sprejela zvezna skup- 
ščina, ker je to že sprejeto. Sodim, da bi se bilo treba dogovoriti o dejansko 
enotni politiki v okviru Slovenije. Zdi se mi prav, da bi republiški sekretariat 
za finance sestavil določeno splošno bilanco za območje republike kot celote, ker 
jo bo moral sestaviti tudi zase, predvsem o tem, v kakšnem položaju se bodo 
znašle občine. Mislim, da bi bilo prav, da pri tem ne bi bil zopet poskus, da 
bi vsak na tem področju delal po svoje. Vsak bo namreč iskal določen izhod 
s tem, da bo nekatere obveznosti iz proračuna pokril z dogovori v gospodarstvu. 
Mislim, da bi bil ta dogovor še toliko bolj potreben, ker je bil vedno tisti, ki 
je pošteno delal, bolj prizadet. To lahko opazimo tudi pri teh ukrepih. Zato se 
mi zdi, da bi bilo prav, če bi republiški sekretariat za finance dejansko povabil 
vse načelnike za finance občinskih skupščin in se z njimi poskušal dogovoriti 
o enotnem instrumentariju iz prispevka osebnih dohodkov, predvsem pa pro- 
metnega davka. Mislim, da ni potrebno pripovedovati temu avditoriju o tem, 
kaj se vse lahko na tem področju dogaja. Zdi se mi, če danes poslušam razpravo, 
in po razpravi, ki je bila na izvršnem svetu, na posvetovanju s predsedniki 
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občin, da je danes morda manj ugodna klima za podporo, kot je bila dana zad- 
njič. Zdi se mi, da je sicer vsak za stabilizacijo. Mislim, da bi se res morali 
dogovoriti o enotni politiki, če hočemo enkrat dejansko preiti k dejanjem in ne 
samo, da o stabilizaciji razpravljamo. Po drugi strani pa je bil vedno prizadet 
tisti, ki je bil pravzaprav pošten, in ki je poskušal pošteno sestaviti proračun 
iz vseh tistih virov, ki so bili pač določeni. Vsekakor pa lahko prek raznih druž- 
benih dogovorov, za katere vemo, da so, uredimo tudi druge stvari, ki so skup- 
ne za občino ali republiko. 

Mislim pa, da imamo časa izredno malo in, da bomo verjetno s samouprav- 
nimi strukturami in z vsemi tistimi, ki troši j o občinski proračun, imeli veliko 
razprav, in dela, ker jih bo pač treba pripraviti na to klimo in vzdušje, ki bo 
prisotno v letu 1971. Mislim, da nas v občinskih skupščinah in družbeno-poli- 
tičnih organizacijah čaka veliko dela, in da bo to delo gotovo uspešno, če bo 
izhajalo iz enotnih izhodišč v Sloveniji. Najbrž bi bilo potrebno pri tem sprejeti 
dogovor na ravni republike oziroma, kar je bilo zadnjič na izvršnem svetu jasno 
povedano, čeprav vrsta samoupravnih struktur na območju komun še vedno 
predlaga katalog številka 2 kot izhodišče za OD v letu 1971. Ta katalog je še 
vedno prisoten in bi sindikat v tem položaju lahko o tem katalogu rekel tako, 
da bi bila dana jasna republiška politika in izhodišča tako družbeno-političnih 
organizacij, republiške skupščine, IS kot tudi občinskih skupščin. Hvala lepa. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Hvala. Naprej, prosim! Kdo še želi 
besedo? Besedo ima tovariš Jožko Štrukelj, član izvršnega sveta. 

Jožko Štrukelj: Tovariši, na koncu te razprave bi rekel naslednje. 
Sprejemamo vaše razprave in predloge. Proučili jih bomo in videli, kaj 

moramo storiti. Da ne bi morda nekateri imeli iluzije glede vprašanja presežkov, 
bi rad povedal, da je zvezna skupščina že sprejela predpis, da se ta sredstva 
usmerijo v posebno rezervo s tem, da se podaljša rok do konca 1971. leta, da pa 
politično-teritorialne enote lahko to porabijo predvsem za sanacijo gospodarstva. 
Mislim, da je v zvezi s tem popolnoma vse jasno. Nekatere stvari so seveda, 
kar ste tudi danes navajali v vaši razpravi, tudi za nas morda še nejasne, in sicer 
glede tega, kako bomo ravnali v zvezi z nekaterimi vprašanji, kot so prenos 
stopenj na občine, kulturne skupnosti itd. Republiški sekretariat za finance je že 
naredil prve izračune, kaj to pomeni. V uvodni besedi pa sem danes rekel, 
da bo v SR Sloveniji primanjkovalo vsem potrošnikom, tudi občinskim skup- 
ščinam, skupno 141 milijonov N din, to je 14 milijard in še nekaj starih dinar- 
jev. Po teh izračunih, če lahko tako rečem, naj bi občine in temeljne izobraže- 
valne skupnosti izgubile 3 milijarde 800 milijonov, republiški proračun pa blizu 
3 milijarde 300 milijonov itd. Se pa povsem strinjam in sem tudi prepričan, da 
bo sekretariat za finance sprejel vaš predlog, da se nemudoma sestane z vašimi 
načelniki za finance, in da se taki izračuni seveda tudi sestavijo. Hvala lepa. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Slišali smo razpravo predstavnika 
predlagatelja. Ali mu morda še kdo želi postaviti kakšno vprašanje? Prosim, 
tovariš Franjo Muršec, delegat občine Lenart. 

Franjo Muršec: Tovarišice in tovariši! Postavil bi vprašanje, in sicer 
iz povsem praktičnih razlogov. Danes smo 2. decembra 1970. leta. Ugotavljam, 
da nas čaka dobrih 19 delovnih dni do 1. januarja 1971. leta. Vprašanje po- 
stavljam predstavnikom izvršnega sveta in predstavnikom republiškega sekre- 
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tariata za finance, in sicer, ali menijo, da obstajajo možnosti, da bodo občinske 
skupščine lahko pravočasno sprejele odloke o pripevkih in davkih občanov ob 
dejstvu, da imajo vse občine več ali manj enake določbe v svojih statutih, da 
morajo gradivo za seje skupščin poslati odbornikom vsaj osem dni pred zase- 
danjem občinske skupščine. To je temeljno vprašanje. 

Po drugi strani pa ne smemo pozabiti, da sprejemamo precej pomembne 
dokumente, ki naj bi dobili podporo vseh občanov, zlasti za stabilizacijsko poli- 
tiko Jugoslavije in Slovenije in končno tudi v občini. Ali bo v tem času možno 
organizirati javno razpravo z občani? Ali ne bomo sedaj predsedniki občin 
tisti, ki bomo izpostavljeni kritiki; da smo nedemokratični pri sprejemanju zelo 
pomembnih dokumentov, in da nismo znali občanov vključiti v obravnavanje 
posameznih problemov itd. itd.? To vprašanje sem postavil tudi zaradi tega, ker 
imamo že vrsto družbenih dogovorov. Skoraj vsak razpravljalec se je danes na 
tem zasedanju skliceval in omenjal, da mora priti do dogovarjanja in podobno. 
Bodimo iskreni! Saj zase lahko rečem, in to sem tudi ugotovil pri nekaterih 
drugih tovariših na današnjem zasedanju, da smo z osnovnimi podatki in instru- 
menti popolnoma razoroženi. Nimamo niti enega podatka o tem. Resno spra- 
šujem, ali obstoja možnost, da bo federacija podaljšala rok sprejemanja odlokov 
o prispevkih in davkih občanov do konca februarja 1971. leta, kot je to bilo 
običajno v preteklih letih? 

Predsedujoči Marjan Orožen: Ali lahko predstavnik predlagatelja 
odgovori na postavljeno vprašanje? Tovariš Jožko Štrukelj ima besedo. 

Jožko Štrukelj : Ravno tako precizno kot tovariš sekretar za finance 
morda ne bi mogel odgovoriti, ker nisem imel še vseh predpisov v rokah. Pač 
pa bi povedal naslednje: 

Prvič, sedaj ni več nobene ovire, da vi ne bi začeli delati na proračunih. 
Vse je namreč jasno. Nejasno bo seveda takrat, ko boste morali usklajevati 
in upoštevati to določbo, ki vam jo bom prebral: 

»Skupština društveno-političke zajednice može radi uskladjivanja potrošnje 
svih korisnika sredstava iz izvora navedenih u članu 1. ovog zakona povečati 
ili smanjiti stopu od 10,8 s tim da se obezbedi da ukupna potrošnja svih koris- 
nika u 1971. godini iz ovih izvora sredstava ne može biti veća od 10,8 u odnosu 
na 1970. godinu.« 

Ni rečeno, da federacija verjetno ne bo tega podaljšala do konca februarja 
1971. leta. Menim pa, da bo to možno (Riko Jerman — iz klopi: Za dva 
meseca.) oziroma, da je možno, da to uredimo. 

Rekel bi še to. Ce morete, začnite delati na proračunu v miru, brez napora 
in brez naglice. Morate seveda proračune posredovati v razpravo občanom. To 
naj teče redno, in sicer tako kot mora biti, saj niti vi niti mi nismo bili krivi, 
da nismo mogli tega sprejeti. Verjetno bo zopet sprejeta določba, kako se troši, 
če ne bo do konca leta, v prvem mesecu ali v prvih dveh mesecih sprejet pro- 
račun, tako kot običajno. Menim, da sem s tem posredoval odgovor. 

Predsedujoči M a r j a n Orožen: Hvala! Prosim, tovariš Miha Košak, 
delegat mesta Ljubljana. 

Miha Košak: Če nam je že dano nekakšno navodilo, kako naj začnemo, 
bi postavil samo še eno vprašnje, ki je najbrž interesantno. Predlagana stopnja 
prometnega davka po posameznih virih bi glede na predvidevanja mase osebnih 
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dohodkov in ostalih dohodkov dala presežek sredstev nad 10,8 l0/o, če se ne 
zniža stopnja prometnega davka in prispevka iz osebnega dohodka. To naj bi 
bilo namreč vključeno. 

Za nas kot mesto je to interesantno in zato sem podpiral tovariša Zdravka 
Krvino v tem, da se v republiki dogovorimo. Kjer je namreč masa prometnega 
davka zelo velika, kot je na primer v mestih, bi lahko z znižanjem stopnje 
pritegnili v centre še dodatno kupno moč iz vse Slovenije tako, da bi ostali 
pri presežku iz tega naslova in pravzaprav dodatno odtegnili sredstva občinam 
v Sloveniji. Okolici najbrž precej, drugim pa nekoliko manj. Zato vprašujem, 
v katero smer naj bi šli pri razbremenjevanju oziroma pri zmanjševanju pri- 
spevnih stopenj? Zdi se mi, da ničesar ne pridobimo oziroma, da ne sledimo 
smeri stabilizacije, če ostanemo pri starih instrumentih in forsiramo določene 
presežke, ki bodo za nedoločen čas odtegnjeni našemu gospodarstvu za dolgove, 
ki jih mi nismo naredili. 

Tudi sedaj presežki niso blokirani za dolgove, ki so jih naredile družbeno- 
politične skupnosti, občine in republike, ampak so blokirani za pokritje dolgov, 
ki jih je naredila federacija. Zdi se mi, da je misel, ki jo je izrekel tovariš Jožko 
Štrukelj, popolnoma v redu. Zdi se mi tudi, da lahko pristopimo k sprejemanju 
svojih proračunov, ker so nam znana v globalu sredstva, s katerimi bomo 
razpolagali. Pod mejo omejitev, ki jih je že sprejela zvezna skupščina, ne bomo 
mogli iti, ker bo že ta izredno težka in si že povsem ne moremo sami pred- 
stavljati, kaj vse ta stopnja pomeni. Pač pa bi bilo treba, da se o tej usmeritvi 
vendar vsaj okvirno dogovorimo v pripravi naših instrumentov. 

Podprl pa bi tovariša Rudija Simca v tem, da kakorkoli ne želimo oporekati 
radikalnim ukrepom za stabilizacijo, pa moramo oporekati temu, da se ukrepi 
sprejemajo linearno, povsem neupoštevaje dejansko rast gospodarstva na posa- 
meznih območjih. Intenzivna rast industrije in trgovine na območju Ljubljane 
z indeksom prek 14, dodatno zaposlovanje, ko se je v dveh letih zaposlilo prek 
5000 novih delovnih moči itd., mora nujno imeti tudi določen svoj odraz v 
povečanju splošne potrošnje v družbenem proizvodu, ki lahko celo pade in 
mislim, da bi bilo res pravilno, da nekoliko pada. Vendar bi rekel, da pri nas 
preveč radikalno pada, in da se nekatere povsem normalne vrste potrošnje ne 
bodo mogle prilagoditi. 

Ce vzamemo ravan vode, naj omenim prispodobo, 1,80 metra, bom jaz 
utonil, marsikdo pa bo prav mirno tako vodo prebrodil. Enako je z mejo 10,8. 
Morda jo bo kdo zmogel. Za nekatere bo pa to predstavljalo veliko težavo, to 
pa predvsem zaradi tega, ker se omejuje tam, kjer se največ ustvarja. To ni 
napad na stabilizacijske ukrepe, vendar bi se človek bal, če bomo vso stabili- 
zacijo in vse ukrepe izvajali samo linearno, da bo potem preveč pritiskov zoper 
stabilizacijo in jo bo težko vzdržati. Hvala lepa. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Hvala. Tovariš Jožko Štrukelj ima 
besedo. 

Jožko Štrukelj: Mislim, tovariš podpredsednik in tovariši delegati, 
da je tovariš Košak povsem upravičeno in pravilno postavil to vprašnje glede 
tega limita. Ce hočemo slediti tem načelom, potem je seveda treba zniževati 
stopnje. Ce pa nastanejo presežki, je tudi v omenjenem zakonu določeno, kako je 
treba s temi presežki ravnati. Drugega res ne morem reči kot to, da če hočemo 
slediti tem stabilizacijskim ukrepom ter biti disciplinirani pri izvajanju teh 
sklepov, potem moramo to vsekakor storiti. 
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Mislim, da ne bi bilo prav, če ne bi morda razumeli stališča izvršnega sveta, 
ki sem ga danes prebral. V uvodni besedi, ki sem jo podal, je bilo tudi naše 
stališče popolnoma identično s tem in smo pravzaprav izrazili skepso glede 
takih ukrepov. Toda, hkrati moramo biti disciplinirani in podpirati te ukrepe, 
saj vendar gre za ukrepe, katerih podpora je gotovo v interesu Slovenije. Bili 
smo predvsem presenečeni ob dejstvu, da se niso upoštevali sklepi plenuma in 
da se zvezni izvršni svet ni ravnal po teh sklepih. Takšno je bilo tudi moje 
poročilo, ki sem ga podal. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Hvala. Ce ni več vprašanj, potem 
zaključujem razpravo o predlogu ekonomske politike in izhodišč za zbiranje ter 
porabo sredstev za kritje splošno družbenih potreb za leto 1971. 

Sedaj bi se morali dogovoriti o načinu oblikovanja stališč, mnenj in pred- 
logov in o posredovanju le-teh pristojnima zboroma. Mislim, da lahko ugo- 
tovimo, da je kljub načelni podpori predlagani ekonomski politiki za 1971. leto, 
danes na tem zasedanju bilo izrečeno tudi precejšnje število za nadaljnjo raz- 
pravo in sklepanje v pristojnih zborih zelo pomembnih mnenj, pripomb in 
predlogov. Zato po mojem mnenju prihaja v poštev možnost, ki jo predvideva 
14. člen odloka o začasni ureditvi sklica in dela zasedanja delegatov občin v 
Skupščini SR Slovenije, da namreč današnje zasedanje izvoli iz vrst navzočih 
skupino delegatov in jo pooblasti, da strne stališča, mnenja in predloge dele- 
gatov občin o obravnavanem predlogu ter jih posreduje pristojnima skupščin- 
skima zboroma, in sicer v taki obliki, da bi bila dovolj razvidna tudi posebna 
mnenja posameznih občin o posameznih vprašanjih in konkretni predlogi, ki 
so bili na današnjem zasedanju podani o posameznih vprašanjih. 

Dajem ta predlog o ustanovitvi delovne skupine z nalogo, kot je bila opisana, 
v razpravo, Želi še kdo besedo? (Nihče.) Ugotavljam, da ni pripomb oziroma, 
da se s takšnim predlogom strinjate. 

Ker se torej strinjate, bi predlagal, da ta skupina šteje 5 delegatov. Pred- 
lagal bi, da v to skupino izvolimo naslednje delegate: tovariša Mitjo Logarja, 
podpredsednika skupščine občine Koper, tovariša Slavka Zalokarja, predsednika 
skupščine občine Kranj, ki je nekoliko kasneje prišel na zasedanje, tovariša 
Jožeta Radeja, predsednika skupščine občine Krško, tovariša Jožeta Tepino, 
predsednika sveta za finance občine Ljubljana-Center in tovariša Rudija Za- 
gerja, tajnika skupščine občine Mozirje. 

Imate morda kakšne pripombe k temu predlogu? Ali se strinjate, da so v 
delovni skupini za oblikovanje osnutka predlaganega dokumenta omenjeni dele- 
gati? Prosim, tovariš Ivan Zorman, delegat občine Cerknica. 

Ivan Zorman (iz klopi): Predlagam, da bi v to delovno skupino ime- 
novali tudi tovariša Vinka Haložana, ki je na današnjem zasedanju o tem raz- 
pravljal oziroma, da bi razširili to skupino še z enim članom. 

Predsedujoči Marjan Orožen: To pomeni, da bi razširili delovno 
skupino še z enim članom oziroma, da namesto pet članov šteje šest članov. 
Mislim, da je to sprejemljivo. 

V skupino je bil torej predlagan še tovariš Vinko Haložan. Ali je v zvezi 
s temi predlogi morda še kakšna pripomba? (Ne.) Če ne, prosim, da kolikor se s 
tem strinjamo, o tem glasujemo. Kdor je za te predloge, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da so v skupino delegatov izbrani tovariši: Mitja Logar, Slavko 
Zalokar, Jože Radej, Jože Tepina, Rudi Zager in Vinko Haložan. Izvoljene 
tovariše prosim, da po končanem zasedanju počakajo v tej dvorani, da se dogo- 
vorimo o delu, ker je zelo malo časa za pripravo ustreznega poročila. 

S tem je prva točka dnevnega reda izčrpana. Preden preidemo na 2. točko 
dnevnega reda, bi vprašal, ali smo za krajši odmor, ali pa lahko nadaljujemo 
z zasedanjem? Opozoril bi samo na to, da čas za odmor verjetno ni primeren. 
(Glasovi iz poslanskih klopi: Nadaljujmo!) Torej nadaljujemo. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na razpravo o 
osnutku zakona o referendumu. 

Osnutek zakona vam je bil poslan dne 18. novembra 1970. leta. Predlagatelj 
tega osnutka je odbor republiškega zbora za družbeno-politični sistem in no- 
tranjo politiko. Uvodno besedo bo imel tovariš Martin Košir, predsednik tega 
odbora. Prosim, tovariš Martin Košir. 

Martin Košir: Tovarišice in tovariši delegati! Odbor za družbeno- 
politični Sistem in notranjo politiko republiškega zbora je pripravil osnutek 
zakona o referendumu na podlagi ustave Socialistične republike Slovenije in 
programskih izhodišč Skupščine SR Slovenije. Delegati občin imajo tako prvič 
možnost, da razpravljajo v Skupščini SR Slovenije o predloženem osnutku. 

Razprava o predlogu za izdajo zakona o referendumu je potekala v javnosti 
dokaj živo in organizirano. Ze dosedanja vključitev občinskih skupščin, druž- 
beno-političnih organizacij, zlasti Socialistične zveze delovnega ljudstva in Zveze 
sindikatov ter strokovnih organizacij, posebej fakultete za sociologijo, politične 
vede in novinarstvo ter pravnega sveta izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
je pripomogla k oblikovanju stališč, ki so bila vsebovana v predlogu za izdajo 
zakona o referendumu. 

V vseh teh razpravah smo prišli do enotnega stališča, da je zakon o referen- 
dumu v SR' Sloveniji potreben kot ena od oblik neposrednega odločanja občanov 
o njihovih skupnih potrebah. Zakonska ureditev te materije hkrati predstavlja 
enega izmed členov v problematiki krepitve in nadaljnjega razvoja komunal- 
nega sistema in krepitve vloge in vpliva občanov na razvoj občinske in kra- 
jevne samouprave. Predlagatelj je v pripravah predloga za izdajo zakona o 
referendumu in sedaj v osnutku zakona smatral za potrebno poudariti, da se 
referendum kot izraz neposredne demokracije lahko uveljavlja v primerih, ko 
se lahko na ta način tudi dejansko izrazijo progresivna stremljenja in trajen 
interes občanov za ureditev skupnih in posameznih vprašanj. 

K izdaji zakona nas je napotila tudi določba 73. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije, ki v četrtem odstavku določa, da se o referendumu izda 
zakon. V fazi priprav za izdajo zakona so bile prisotne tudi nekatere dileme, 
in sicer: 

1. Najprej, ali naj ima zakon o referendumu samo procesualen značaj, to 
je zakon, ki bi urejal samo postopek za razpis in izvedbo referenduma, ali pa 
naj ta zakon ureja tudi materialno vsebino? 

2. Ali naj zakon o referendumu ureja samo referendum, ki ga razpisujejo 
družbeno-politične skupnosti in ne tudi referendum, ki ga razpisujejo delovne 
organizacije? 

3. Kako urediti referendum v krajevni skupnosti? Ali naj bo s tem zakonom 
krajevna skupnost tudi pooblaščena, da lahko razpiše in izvede referendum 
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samostojno, ali pa naj krajevna skupnost samo sproži pobudo pri ustrezni druž- 
beno-politični skupnosti za razpis referenduma na njenem območju? 

4. Prisotno je bilo tudi vprašanje, ki naj bi ga zakon uredil, to je, ali naj 
tudi samoupravne skupnosti samostojno razpisujejo in izvajajo referendum za 
svoje področje? 

5. V razpravah so bile prisotne tudi druge dileme, in sicer, kako urediti 
predhodne postopke, način glasovanja, kvorum, vlogo referenduma, ki bi ga 
morda razpisala federacija oziroma republika in vlogo referenduma, kadar je 
treba odločati o zadevah v medobčinskem merilu itd. 

Na vsa ta vprašnja skušamo v skladu s sedaj veljavnimi ustavnimi načeli 
odgovoriti v predloženem osnutku zakona. V razpravi, ki je bila organizirana 
v občinah Murska Sobota, Ljubljana, Koper, Nova Gorica, Maribor, Kranj, repu- 
bliški konferenci Socialistične zveze delovnega ljudstva, republiškem svetu Zveze 
sindikatov in v odboru republiškega zbora za družbeno-politični sistem in 
notranjo politiko ter v delovnih skupinah za komunalna vprašnja in družbeno- 
politični sistem skupne komisije vseh zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna 
vprašanja, je bilo izraženo enotno mnenje, naj bo zakon le procesualen. 

Z materialnimi določbami bi bil zakon preobširen, poleg tega pa vseh pri- 
merov, ki so prisotni v naši vsakodnevni praksi in političnem življenju, ne bi 
mogli zajeti. 

Zato predlagatelj smatra, naj posamezni materialni zakoni določijo, katera 
vprašanja so tista, ki jih je potrebno obvezno dati na splošni ljudski refe- 
rendum. 

Prav tako je potrebno sprožiti to vprašanje ob razpravah o spremembi 
ustave SR Slovenije. Občinske skupščine pa naj v svojih odlokih oziroma druž- 
beno-politične skupnosti, samoupravne skupnosti in delovne organizacije v 
svojih statutih uveljavljajo obvezni referendum glede zadev iz njihovega pod- 
ročja in interesov ljudi združenih v krajevni skupnosti in delovni organizaciji. 

Upoštevajoč ta načela je predlagatelj v osnutku zakona vnesel določbo, da 
sta za razpis in izvedbo referenduma pooblaščeni le družbeno-politična skupnost 
in delovna organizacija ali organizacija združenega dela v njeni sestavi, kar je 
tudi v skladu z določbami 73., 111. in 112. člena ustave Socialistične republike 
Slovenije ter s IV. amandmajem k ustavi SR Slovenije. To pomeni, da sta le 
družbeno-politična skupnost in delovna organizacija ali organizacija združenega 
dela v njenem sestavu pooblaščeni, da razpišeta in izvedeta referendum na 
podlagi pobud, ki bi nastajale v krajevnih skupnostih in samoupravnih skup- 
nostih, delovnih organizacijah oziroma organizacijah združenega dela in končno 
seveda tudi pobud občinskih skupščin, zborov republiške skupščine, krajevne 
skupnosti ter občanov samih. To stališče utemeljujem tudi s tem, da je v fazi 
priprav ter izvedbe referenduma potrebno opraviti številne naloge, ki terjajo 
dosti administrativnega in seveda tudi izvršilnega dela oziroma postopkov. Za- 
radi tega se je v osnutek zakona vgradila določba, da ta zakon velja za vse 
vrste referendumov. 

Na podlagi navedenih temeljnih mnenj in načel je bil pripravljen tudi 
predlog za izdajo zakona o referendumu, ki sta ga že sprejela republiški zbor dne 
4. julija 1970 in enotni zbor delovnih skupnosti dne 9. novembra 1970. leta. 

Odbor republiškega zbora za družbeno-politični sistem in notranjo politiko 
je na podlagi sklepov omenjenih zborov pripravil predloženi osnutek zakona 
o referendumu, ki v 32 členih ureja vsa tista vprašanja, glede katerih se je 
pokazalo v javnih razpravah, da naj jih zakon uredi. Kot je bilo že omenjeno, 
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ima zakon procesualen značaj in zajema procesno ureditev vseh vrst referen- 
dumov, čeprav s tem odstopa od mnenja pravnega sveta izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, ki je menil, da bi morali prepustiti urejanje referenduma 
v delovnih organizacijah njim samim, in sicer na podlagi samoupravnih aktov. 

Toda, odbor meni, posebej še glede na mnenje Zveze sindikatov Slovenije, 
da določbe, ki jih glede procedure postavlja predloženi osnutek zakona, v 
ničemer ne kratijo pravic delovnim organizacijam, da suvereno odločajo s 
svojimi samoupravnimi akti, v katerih primerih, deloma pa tudi, na kakšen 
način lahko razpišejo referendum. Cilj, ki ga v tem primeru zasledujemo, je 
varovanje samoupravnih pravic članov delovnih skupnosti pri pomembnih ko- 
lektivnih odločitvah. To stališče ima svojo oporo tudi v 73. členu republiške 
ustave. 

Zaradi varovanja in krepitve vplivov občana ter njegove pravice in vloge 
v našem samoupravnem političnem sistemu,je v 7. in 8. členu osnutka zakona 
vgrajen mehanizem, s katerim je dana popolna svobodna pravica posameznim 
upravičencem, v katerih primerih lahko predlagajo razpis referenduma, posebej 
pa je poudarjena tudi vloga in pobuda volivcev. 

V lO.členu osnutka zakona je posebej poudarjena razlika med časom razpisa 
referenduma, ki ga razpiše skupščina družbeno-politične skupnosti in časom 
razpisa referenduma, ki ga razpišejo organi upravljanja v delovni organizaciji. 
Rok za delovne organizacije je sicer krajši, ker bi predolg rok marsikdaj raz- 
vodenel smisel in vsebino referenduma oziroma vprašanje, zaradi katerega je bil 
referendum razpisan, ne bi bilo več aktualno. 

Opozoril bi vas še na opredelitev pravice glasovanja na referendumu. S 
IV. amandmajem k ustavi SR Slovenije je prenehala veljati določba tretjega 
odstavka 112. člena republiške ustave, po kateri je predlog, o katerem se glasuje 
na referendumu, sprejet, če je zanj glasovala večina volivcev, ki so glasovali. 
Citirani amandma pa je prepustil zakonu, da določi potrebno večino. Osnutek 
zakona predvideva absolutno večino, to je večino glasov vseh upravičencev 
območja, za katero se izvaja referendum. V razpravi izraženo mnenje oziroma 
stališče, ki ga vsebuje osnutek, pa je, da se pri tem ne štejejo tisti volivci, ki 
se zaradi daljše odsotnosti niso mogli udeležiti glasovanja. To so predvsem 
občani na služenju vojaškega roka, na študiju v tujini, začasno zaposleni de- 
lavci v tujini itd. To predstavlja za nekatere družbeno-politične skupnosti v 
Sloveniji kar visok odstotek upravičeno odsotnih volivcev. Prav zaradi tega 
predlagatelj smatra, da se odsotnost teh volivcev ne bi smela šteti kot, da gre 
za volivce, ki so »proti« na referendumu, ker tudi niso imeli možnosti seznaniti 
se z vsebino odločitev na referendumu, kakor tudi niso imeli možnosti udeležiti 
se samega referenduma. Pri tem je treba omeniti tudi novost, vsebovano v 
14. členu osnutka, po katerem imajo pravico glasovati na referendumu, ki ga 
razpiše družbeno-politična skupnost, tudi tisti zaposleni občani, ki sicer še 
nimajo volilne pravice glede na starost. To stališče, ki je prevladovalo tudi v 
razpravi, je v osnutku zakona dobilo svoje mesto predvsem zato, ker bi zapo- 
sleni občani, ki še niso zaradi svoje starosti pridobili volilne pravice in se 
zato doslej niso mogli udeleževati glasovanja na referendumu, dobili pravico 
glasovanja, če bi družbeno-politična skupnost razpisala referendum zaradi uved- 
be prispevka občanov za financiranje skupnih družbenih potreb oziroma obre- 
menitve občanov. Odbor je smatral, da je taka določba v zakonu potrebna in je 
glede na dosedanjo prakso obremenjevanja občanov prek referenduma tudi 
utemeljeno in potrebno, da tudi ta kategorija občanov dobi svoje pravice. 
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Glede procedure glasovanja na referendumu so v osnutku zakona povzeta 
v glavnem tista načela in določbe, ki veljajo v zakonu o volitvah poslancev 
Skupščine SR Slovenije oziroma odbornikov občinskih skupščin, vendar le 
toliko, kolikor je to potrebno za neovirano in pravilno glasovanje. Prosim de- 
legate občin, da razpravljajo o predloženem osnutku zakona, posredujejo svoje 
predloge in sugestije, ki naj bi jih predlagatelj upošteval v predlogu zakona o 
referendumu. Hvala. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Prehajamo na razpravo o osnutku 
zakona o referendumu. Prosim, kdo želi besedo? Prosim, tovariš Danilo Sbrizaj, 
delegat občine Ljubljana-Siška. 

Danilo Sbrizaj : Tovariš podpredsednik, tovariši delegati! Imam samo 
nekaj drobnih pripomb k osnutku tega zakona in v zvezi s tem tudi en predlog. 

Glede 5. člena, kjer se dopušča možnost, da se lahko v občini razpiše refe- 
rendum za območje posamezne krajevne skupnosti ali za območje več krajevnih 
skupnosti, smo v naši skupščini mnenja tudi v zvezi z našim statutom, da bi 
morda dopustili referendum tudi za manjše območje, to je za območje ene 
volilne enote. Včasih namreč pride tudi do takih primerov, ker imamo krajevne 
skupnosti, ki so včasih zelo heterogeno sestavljene in precej obsežne. To naj bo 
samo za razmislek. 

Ugotovili smo tudi, da je med 14. in 23. členom osnutka zakona določena 
kontradiktornost oziroma pomanjkljivost. Gre za vprašanje, ki ga je prej omenil 
tovariš Martin Košir, da se v določenih primerih dopušča, da glasujejo na refe- 
rendumu tudi tisti občani, ki še niso dopolnili 18. leta starosti, in ki so zaposleni 
v delovnih organizacijah. Ti se tako lahko pojavljajo pri referendumu, če gre 
za kakšna pomembna materialna vprašanja. V prvem odstavku 23. člena, ki 
določa, kdaj velja odločitev na referendumu za sprejeto, pa ti občani niso 
upoštevani. Ce citiram, v tem odstavku piše: »Odločitev na referendumu, ki ga 
razpiše skupščina družbeno-politične skupnosti, šteje za sprejeto, če je zanjo 
glasovala večina volivcev (kar poudarjam), vpisanih v splošni volilni imenik 
območja, za katero se izvaja referendum.« To se pravi, da so omenjeni občani 
odšteti. Le opozarjam na to nedoslednost, ne vem pa, kaj bi bilo boljše ali 
slabše. 

V zvezi s 25. členom bi postavil vprašnje. 25. člen namreč določa, da je 
odločitev sprejeta na referendumu, obvezna in tudi rok, v katerem se ne more 
izdati zakona ali drugega akta ali ponovno dati na referendum vprašanja, o 
katerem se je delovna skupnost odklonilno izjavila. V drugem odstavku določa 
to za Skupščino SR Slovenije, v zadnjem odstavku pa za delovno organizacijo, 
nič pa ne določa glede občine. Hvala lepa. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Prosim, dalje! Kdo še želi besedo? 
(Ne javi se nihče.) 

Ugotavljam, da nihče. Ce je tako, potem zaključujem razpravo o tem 
osnutku zakona. Zeli morda še razpravljati predstavnik predlagatelja? (Ne želi.) 
Hvala. 

Ugotavljam torej, da je razprava o osnutku zakona o referendumu zaklju- 
čena in bi predlagal, da glede na točke pooblastimo oba overitelja zapisnika, 
izvoljena na začetku današnjega zasedanja, da mnenje zasedanja delegatov občin 
posredujeta republiškemu zboru in enotnemu zboru delovnih skupnosti Skup- 
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ščine SR Slovenije, vsem delegatom na današnjem zasedanju ter vsem občinskim 
skupščinam in skupščini mesta Ljubljane. 

Ali bi morda kdo želel o tem predlogu razpravljati? (Ne javi se nihče.) 
Se s takim predlogom strinjate? Kdor je za to, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Hvala. 

Ugotavljam, da je predlog sprejet. 
Prosim še za trenutek; tovariš Martin Košir bi želel še nekaj predlagati. 

Martin Košir: Skupaj z nekaterimi družbeno-političnimi organiza- 
cijami smo vsem občinskim skupščinam predlagali, da bi glede na sedanje spre- 
membe v političnem sistemu začele bolj intenzivno proučevati nekatere pro- 
bleme s področja vloge in uveljavljanja ustavne koncepcije komune. 

Odločili smo se za nekaj tem, s prošnjo, da bi se občinske skupščine nepo- 
sredno vključile v pripravo gradiva tako, da bi stališča, predlogi in sugestije 
prihajali od spodaj, ne pa, da bi že vnaprej pripravili nekatera stališča o na- 
daljnjem razvoju komunalnega sistema in potem seveda ne bi bili pripravljeni 
sprejeti kakršnokoli drugačno mnenje. Zato smo se dogovorili, da gremo po 
obratni poti, in da poskušamo gradiva, stališča in sugestije prejemati od spodaj 
in nato na osnovi ustrezne analize pripraviti ustrezna stališča bodisi v razpravah 
v posameznih zborih republiške skupščine, skupni komisiji vseh zborov repu^ 
bliske skupščine za ustavna vprašanja, v centralnem komiteju Zveze komunistov 
Slovenije, Socialistični zvezi delovnega ljudstva Slovenije. Tako bi seveda imeli 
dovolj argumentiranega gradiva, katera bi podprle občinske, politične in samo- 
upravne strukture. Zato izkoriščam to priložnost in prosim vse navzoče delegate 
občin, zlasti pa predsednike, da bi čimprej odgovorili in posredovali vaša mnenja 
in stališča. 

Prav tako se želimo z nekaterimi občinami neposredno dogovoriti, za katere 
teme bi se opredelili. Ker ste ravno zbrani na tem mestu, bi prosil tovariše 
delegate iz mesta Ljubljane, tovariša predsednika mestne skupščine Košaka, 
Šiške — tovariša Sbrizaja, Vič — tovariša Korbarja, Cerknice — tovariša Zor- 
mana, Škofje Loke — tovariša Krvino, Raven na Koroškem — tovariša Strmč- 
nika, Črnomlja — tovariša Tomca, Krškega ■— tovariša Radeja, Nove Gorice — 
tovariša Šimca, Idrije — tovariša Murovca, Izole — tovariša Kumarja in Pirana 
— tovarišico Kos, le to, če bi nam v desetih dneh vsi sporočili, za katero temo 
se vaša občinska skupščina obvezuje, da jo bo temeljito obdelala. Upoštevali 
smo nekaj več kot 20 občin s tem, da bi 20 občin obdelovalo teh pet tem tako, 
da bi eno temo obdelale dve, tri ali pa celo štiri občine. To pomeni, da to ne 
bi bilo mnenje samo ene občine, ampak mnenje več občin. Na ta način bi seveda 
lahko ta stališča nekoliko konfrontirali. Zato prosim, če bi nam to predstavniki 
občin, ki sem jih naštel, čimprej sporočili, najkasneje pa v roku 10 dni, tako 
da bi se lahko vnaprej začeli organizirano pogovarjati tudi o rokih, do kdaj bi 
to bilo možno. Sodim namreč, da bi bilo treba začeti tudi razmišljati o tem, 
da smo glede tega čim hitrejši. Ne mislim pa, da bi zaradi tega trpela kvaliteta, 
pač pa, ker smo neposredno že v fazi konkretnih razprav. Hvala lepa! 

Predsedujoči Marjan Orožen: Zaključujem 9. zasedanje delegatov 
občin in se vsem zahvaljujem za sodelovanje. Člane skupine pa prosim za kratek 
razgovor. 

(Zasedanje je bilo končano ob 11.50.) 



ZASEDANJE DELEGATOV OBČIN 

10. zasedanje 

(25. decembra 1970) 

Predsedoval: Marjan Orožen, 
podpredsednik Skupščine SR Slovenije 

Začetek seje ob 9.15. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Tovariši delegati! Na podlagi 11. člena 
odloka o začasni ureditvi sklica in dela zasedanja delegatov občin začenjam 
10. zasedanje občin v Skupščini SR Slovenije, ki ga je sklical na podlagi določil 
3. točke VII. ustavnega amadmaja in 7. člena omenjenega odloka predsednik 
Skupščine SR Slovenije. 

Dnevni red za današnjo zasedanje je bil določen s sklicem in obsega nasled- 
nje točke: 

1. predlog zakona o republiškem davku od prometa blaga na drobno; 
2. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih in 

davkih občanov; 
3. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah 

republiških prispevkov, davkov in taks; 
4. predlog zakona, o spremembah in dopolnitvah zakona o stopnji repu- 

bliškega prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja za izobraževanje 
in o delu republiškega davka od prometa blaga na drobno, ki se steka med sred- 
stva za izobraževanje; 

5. predlog zakona o stopnjah pripevkov za otroško varstvo v letu 1971; 
6. predlog zakona o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev; 
7. predlog zakona o uporabi sredstev posebne proračunske rezerve v letu 

1971; 
8. predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 

1971; 
9. zakonska iniciativa za spremembo zakona o prometnem davku od nepre- 

mičnin in pravic. 
Poleg delegatov občin in delegata mesta Ljubljane so bili na današnje 

zasedanje povabljeni predstavniki predlagatelja gradiva za današnjo razpravo 
izvršnega sveta ter sveta gorenjskih občin, predstavniki republiškega sekreta- 
riata za finance in predsedniki pristojnih delovnih teles republiškega in gospo- 
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darskega zbora ter enotnega zbora delovnih skupnosti. Na sejo so bili vabljeni 
tudi člani predsedstva naše skupščine in republiških samoupravnih skupnosti. 

V smislu 12. člena omenjenega zakona predlagam, da izmed sebe izvolite 
dva overitelja zapisnika. Ima morda kdo konkreten predlog? (Ne.) Dobro, potem 
bi predlagal, da po abecedi izvolimo za overitelja zapisnika delegata občine 
Kranj in Laško: tovariša Slavka Zalokarja in tovariša Leva Tičarja. Ali se stri- 
njate? (Delegati se strinjajo.) 

Ugotavljam, da sta bila za overitelja zapisnika 10. zasedanja delegatov občin 
soglasno izvoljena tovariša Slavko Zalokar in Lev Tičar. 

Običajno se pred prehodom na dnevni red zasedanja delegatov občin pre- 
bere obvestilo o navzočnosti delegatov občin. Ker pa je mogoče, da nekateri 
tovariši še pridejo, predlagam, da se to obvestilo prebere nekoliko kasneje. 

Prehajamo na obravnavo 1. točke dnevnegareda: predloga zakona 
o republiškem davku od prometa blaga na drobno. 

Gradivo za to točko smo vam poslali 14. 12. 1970. Predlagatelj predloga je 
izvršni svet. Kasneje, 16. 12., smo vam k tej točki in točkam 2 do 8 dnevnega 
reda poslali še informacijo izvršnega sveta o vplivu predlaganih ukrepov na 
zadovoljevanje splošno družbenih potreb in na razbremenitev gospodarstva. 
Danes pa so vam bili razdeljeni na klopi še amandmaji pristojnih odborov repu- 
bliškega in gospodarskega zbora za to točko in za naslednje točke. 

S strani predlagatelja so na zasedanju navzoči tovariši: Vinko Hafner in 
Tone Tribušon, podpredsednika izvršnega sveta; Jožko Štrukelj, član izvršnega 
sveta; Riko Jerman, republiški sekretar za finance; Majda Gaspari, republiški 
sekretar za zdravstvo in drugi. 

Uvodno besedo bo imel tovariš Riko Jerman, republiški sekretar za finance. 
Prosim. 

Riko Jerman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Za 
vaše današnje zasedanje vam je bilo predlaganih več predpisov, ki urejajo raz- 
merja na področju zbiranja in porabe sredstev za splošno družbene potrebe v 
obsegu pristojnosti in obveznosti, ki jih že ima republika. V predlogih teh pred- 
pisov torej še ni v ničemer upoštevana nova vloga republike, o kateri prav v tem 
času tečejo intenzivne razprave na vseh ravneh in v vseh oblikah naše samo- 
upravno organizirane socialistične skupnosti. Vse te spremembe bodo uveljav- 
ljene v prihodnjem letu, zahtevale pa bodo zelo poglobljeno, hitro in kar najbolj 
natančno opredelitev drugačne, to je širše vloge republike, občin in samo- 
upravnih skupnosti. Zato bo potrebno na temelju prevzetih pristojnosti in dolž- 
nosti organizirano opredeliti novo vlogo samoupravnih teles v naši republiki. 
Ne bo šlo torej za mehanično prenašanje pristojnosti, pač pa za njihovo v vse- 
binskem pogledu novo opredelitev glede na družbenopolitične in ekonomske 
smotre, ki jih pri nas želimo doseči, vse to pa seveda v skladu z možnostmi in 
razmerami na Slovenskem. Ob takšni bližnji perspektivi urejanja odnosov glede 
splošno družbenih potreb je gotovo aktualno preurediti, ali je v tem času smo- 
trno karkoli urejati za leto 1971 oziroma ali ne bi bilo bolje zateči se k podalj- 
šanju veljavnosti obstoječih predpisov o začasnem financiranju. 

Izvršni svet je ob temeljiti presoji tega vprašanja ugotovil, da je več zelo 
tehtnih razlogov v prid odločitvi, da vse odnose, ki izhajajo iz dosedanjih pri- 
stojnosti republike, uredimo čimprej in ločeno od razširjenih pristojnosti, ki jih 
bo republika med letom pridobila. 
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Med pomembnejšimi razlogi so zlasti naslednji: 
urejene razmere za leto 1971; glede sedanjih pristojnosti republike so zelo 

pomembne za nemotene priprave za našim razmeram ustrezno opredelitev nove 
vloge republike in drugih samoupravnih skupnosti. V takih razmerah bodo lahko 
predstavniški organi, pa tudi celotna slovenska javnost, posvetili več pozornosti 
novim, v vsebinskem pogledu zelo zahtevnim in družbeno-političrio zelo po- 
membnim novim pristojnostim. 

Nadalje, v interesu čim ustreznejših rešitev se moramo izogniti pretirani 
časovni stiski. Kljub intenzivnemu delu pri razčiščevanju družbenoekonomskih 
funkcij federacije je realno računati tudi z objektivnimi težavami. Zato ni mo- 
goče s potrebno verjetnostjo računati, da bi v obdobju do konca februarja lahko 
uredili hkrati vse, kar je potrebno urediti glede dosedanje in nove vloge repu- 
blike. Iz izkušenj vemo, da vsako improvizirano, to je začasno financiranje 
splošno družbenih potreb prinaša mnoge nejasnosti, težave, predvsem pa po- 
daljšuje često nerealna pričakovanja glede materialnih možnosti za posamezna 
področja družbenega reda. 

Kolikor prej bodo uveljavljeni temeljni proporci o razdelitvi družbenih 
sredstev, toliko upešneje se bodo lahko njihovi uporabniki prilagodili danim 
materialnim okvirom. Tudi ukrepe za razbremenitev gospodarstva, kolikor so 
mogoči v okviru sedanje pristojnosti republike, je potrebno po našem mnenju 
čimprej sprejeti. Tudi to je končno razlog, da izvršni svet daje prednost takojš- 
njemu urejanju vseh tistih zadev, ki jih v letu 1970 že lahko uredimo za pri- 
hodnje leto. 

V nadaljevanju svojih izvajanj želim predvsem poudariti vsebinski pomen 
predlaganih zakonov in še posebej kako in v kakšnem obsegu so v njih upo- 
števana prizadevanja za stabilizacijo družbenoekonomskih odnosov. Znano je, 
da je zvezna skupščina sprejela zakon, ki omejuje dohodke iz prispevka od 
osebnega dohodka, iz prometnih davkov in taks na največ 10,8-odstotno pove- 
čanje glede na realizacijo v letu 1970. Vsi koristniki teh virov dohodkov, razen 
skupnosti za invalidsko-poko j ninsko zavarovanje ter zaposlovanje, bodo torej 
morali potrošnjo sredstev prilagoditi okvirom, ki jih ta omejitev omogoča. Vse 
druge oblike prispevkov in davkov pa niso s tem predpisom omejene. Omejitev 
najpomembnejših virov dohodkov bo seveda odločilno vplivala na možnosti za 
zadovoljevanje materialnih potreb, saj je znano, da s prispevkom iz osebnega 
dohodka in s prometnimi davki pokrivamo v SR Sloveniji kar 87'%» vseh splošno 
družbenih potreb. 

Družbenoekonomski pomen take omejitve dohodkov pa je v tem, da na- 
tančneje določimo obseg mogočega povečanja splošne potrošnje kot ene izmed 
pomembnih oblik razdelitve družbenega proizvoda. Že iz predloga ekonomske 
politike za leto 1971, ki ste ga obravnavali na vašem zasedanju, vam je znano, 
da je v letu 1971 mogoče pričakovati povečanje družbenega proizvoda za pri- 
bližno 16 % in nekaj manjše povečanje mase osebnih dohodkov. V takih pogojih 
bi ob nespremenjenih stopnjah prispevka iz osebnega dohodka in iz prometnih 
davkov porasli ti viri dohodkov skupno za nekaj več kot 16l0/o. Limit 10,8 °/o 
bo torej pomenil, da bo na območju naše republike približno 140 milijonov 
sredstev, ki se opredeljujejo na nivoju republike, izločenih iz potrošnje. 

Vsa ta sredstva bi morala biti izločena v posebno rezervo, kar pomeni, da 
bi ta znesek bil delovnim organizacijam kljub temu odvzet. Ker pa je smoter 
uveljavljenega ukrepa, da se z znižanjem potrošnje okrepi akumulacija gospo- 
darstva zaradi njene večje sposobnosti za razširjeno reprodukcijo, pa naj bi 
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republike in občine namesto odvajanja dohodkov v posebno rezervo znižale 
stopnje prispevkov. Da bi dosegli pravi smoter uveljavljenih ukrepov, vam s 
predloženimi predpisi predlagamo že znižane stopnje prispevkov iz osebnega 
dohodka. Ce bodo predlogi sprejeti, do odvodov v posebno rezervo ne bo prišlo, 
razen če bodo pričakovanja o povečanju mase osebnih dohodkov presežena za 
več kot 15'%, kar je podlaga za vse te naše kalkulacije glede znižanja stopenj 
prispevka iz osebnega dohodka. 

Tokrat še ne predlagamo znižanja prispevnih stopenj za obseg sredstev, 
ki jih določa limit pri prometnem davku. Izvršni svet bo dal ustrezne predloge 
z veljavnostjo od 1. 1. 1970 naprej hkrati s prenosom pristojnosti oziroma obvez- 
nosti s federacije. Razlogi za to so izključno tehnične narave, to je v nejasnosti, 
ki izhajajo iz veznega predpisa o limitu, nikakor pa ni vzrok tega kakršnokoli 
oklevanje, da bi tudi tega republika ne storila. Naša ocena delovanja limita pri 
prispevkih iz osebnega dohodka pri tistih uporabnikih, pri katerih se dohodki 
odmerjajo na ravni republike, kaže, da bi prispevno stopnjo lahko znižali za 
0,26 % pri republiškem proračunu oziroma za 37,3 milijona dinarjev in pri 
prometnem davku za 36,4 milijona dinarjev ali izraženo v stopnji prispevka 
za 0,24'%». Verjetno bo tudi invalidsko-pokojninsko zavarovanje znižalo pri- 
spevno stopnjo za 0,20 '%>, to je za približno 29,5 milijona dinarjev. 

Stopnje republiških pripevkov iz osebnega dohodka pa bodo spremenjene 
tudi zaradi različnih prenosov kot na primer: povečana bo stopnja prispevka iz 
osebnega dohodka za republiško izobraževalno skupnost za 0,18 % in za enak 
obseg bo znižana stopnja republiškega proračuna. Znižana bo stopnja prispevka 
za otroško varstvo za 0,45 "/o, od tega 0,05 % kot stopnja zaradi delovanja limita, 
0,4 % pa zaradi prenosa obveznosti neposrednega otroškega varstva na občine. 
V predloženih predpisih je prav tako uveljavljena prepustitev kulturnim skup- 
nostim republiškega prometnega davka po stopnji 0,5% ter celotnega dohodka 
iz republiške obdavčitve avtorskih honorarjev. Ta prepustitev velja brezpogojno 
za vse občine. Izjema so le ljubljanske občine, pri katerih velja to kot pogoj za 
prevzem ustanoviteljskih pravic do nekaterih kulturnih ustanov, katerih usta- 
novitelj je bila doslej republika. Dokler ustanoviteljske pristojnoti ne bodo v tem 
smislu urejene, pripadajo odstopljeni dohodki republiški kulturni skupnosti. 
Skupna razbremenitev gospodarstva na ravni republike bo, če upoštevamo tudi 
prenos presežka proračunskih dohodkov iz leta 1970, dosegla približno 234 mili- 
jonov dinarjev. Pri tem želim poudariti, da je naša skupščina že v letu 1970 
uveljavila nekatere oprostitve od plačevanja prispevka iz osebnega dohodka 
za podjetja iz rudarstva, železnice in podjetja v sanaciji. S temi predpisi so bili 
znižani dohodki republiškega proračuna za približno 6 milijonov novih dinarjev. 

Seveda pa bi bili rezultati prizadevanja republike za razbremenitev gospo- 
darstva še večji, če bi prav razmere, povzročene z nesorazmernim naraščanjem 
osebnega dohodka v gospodarstvu tako bistveno ne prizadele tudi vseh tistih 
družbenih služb in izvajanje socialne politike, ki jih financiramo iz sredstev 
republike. Izvršni svet sodi, da je prav v interesu stabilnejših družbenoekonom- 
skih odnosov nujno preprečevati nastajanje pomembnejših razlik v pokrivanju 
materialnih potreb na posameznih področjih družbenega dela. Upoštevati je, da 
posledice neskladnih delitvenih odnosov v sferi gospodarstva stopnjevano delu- 
jejo tudi na vsa druga družbena področja dela. Temu se ni mogoče izogniti, 
vsaj za daljše obdobje ne. 

Zato predlagani predpisi posameznim uporabnikom omogočajo najmanj 
tolikšen okvir finančnih sredstev, ki jim omogoča uravnavanje socialne politike 



10. zasedanje 499 

in osebnih dohodkov vsaj na nivoju povečanih življenjskih stroškov. Cez mini- 
num bo mogoče urejati materialna razmerja le pri financiranju kulture, zna- 
nosti in izobraževanja, pri tem pa seveda gre za postopno odpravljanje nakopi- 
čenih neskladij iz preteklih let, ne pa za izjemno razmerje do teh družbenih 
področij dela. 

Navedel sem le najpomembnejše družbenoekonomske smotre predlaganih 
predpisov, ki urejajo delitvena razmerja, o katerih se odloča na ravni republike. 
V podrobnosti so dovolj pojasnjeni v obrazložitvah; zato bom na eventualna 
vprašanja odgovoril med razpravo. 

Drugi del predpisov, kot npr. zakon o prispevkih in davkih občanov, zakon 
o republiških stopnjah, zakon o prometnem davku itd., se nanaša na ureditev 
davčne zakonodaje. Sedaj se usklajuje davčna zakonodaja z ustavnimi spre- 
membami in z novo vlogo federacije in republik na tem področju. Zato se za 
leto 1971 omejujemo le na tiste dopolnitve davčne zakonodaje, ki naj omogočijo 
izvajanje davčne politike v skladu z izhodišči za oblikovanje ekonomske politike 
in politike splošne porabe v letu 1971. Zato zavestno odlagamo na kasnejši čas 
urejanje nekaterih vprašanj, do katerih bi prav tako morali zavzeti določna 
stališča, katerih urejanje pa bi pomenilo že poseganje v sam davčni sistem in je 
zato primerneje, da se obravnavajo v sklopu kompleksne revizije davčne zako- 
nodaje. Pri tem bo šlo za pomembne sistemske spremembe vsega davčnega siste- 
ma, zlasti za spremembe v sistemu in tarifi prometnih davkov, z drugačnim 
načinom obdavčevanja gospodarstva s težnjo, da bi v celoti opustili tako imeno- 
vane stroškovne davke in bi obdavčevali uspeh poslovanja. Pri spremembah v 
sistemu obdavčevanja obrtništva in intelektualnih storitev bo šlo za odločitev 
glede progresivnosti in proporcionalnosti davščin; pri tem pa je že danes mogoče 
ugotoviti, da je davčni sistem, čeprav bomo zavestno delovali za njegovo čim- 
večjo poenostavitev, zahteval v davčnih službah vedno sposobnejše delavce, pa 
tudi vrednotenje dela v davčnih službah moramo prilagoditi njenemu družbeno- 
političnemu pomenu, ne pa samo finančnim efektom, ki jih take službe dosegajo. 
Zato bo spremembam davčnega sistema morala slediti tudi ustrezna organiza- 
cijska učvrstitev teh služb. Spremembe, ki jih že sedaj predlagamo v pogledu 
obdavčevanja kmetijstva, so v glavnem dogovorjene z občinami in fiskalno niso 
pomembnejše. Njihov pomen je predvsem v večji enotnosti glede tistih zadev, ki 
jih je možno enotneje uveljaviti. Pomembnejša je le sprememba glede republi- 
škega prispevka, ki se odstopa zdravstvenemu zavarovanju kmetov. 

Glede obdavčevanja obrtnikov in intelektualnih storitev tokrat ne predla- 
gamo pomembnejših dopolnitev. Pač pa se s 1. januarjem 1971 uveljavlja za te 
zavezance nov sistem vodenja poslovnih knjig. S tem se je v praksi uveljavila 
ob zaključku preteklega leta sprejeta sprememba davčnega zakona, da naj se 
knjigovodstvene evidence uskladijo z obsegom poslovanja in naj se zato pred- 
pišejo različne knjige glede na obseg poslovanja, glede na dejavnost in tudi za- 
vezance. V skladu s tem načelom se z novim letom za pretežni del zavezancev, 
ki so dolžni voditi poslovne knjige, ohrani sistem enostavnega knjigovodstva, 
medtem ko je za zavezance z nad 500 000 din celotnega dohodka oziroma nad 
100 000 din letnega čistega dohodka uvedeno dvostavno knjigovodstvo. Pri do- 
ločanju vrst knjigovodstvenih evidenc je upoštevati, da so zasebno obrtništvo 
in druge gospodarske dejavnosti v Sloveniji že močna panoga, saj je v njej 
skupno z lastniki obratov zaposlenih nad 31 000 oseb. To število pa ne obsega 
številnih neevidentiranih zaposlitev, ko se v popoldanskih urah ali sicer po nekaj 
ur dnevno delavci iz družbenega sektorja zaposlujejo v privatnih obrtnih obra- 
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tih. Ne razpolagamo sicer z vrednostjo osnovnih sredstev posameznih zasebnih 
obratov. Med njimi so tudi taki, ki imajo najsodobnejše in tudi avtomatske 
stroje, katerih vrednost v posameznih primerih dosega tudi 100 milijonov starih 
dinarjev. Ni več izjemen primer, ko ugotovljeni celotni letni dohodek zavezancev 
presega 200 oziroma 300 milijonov starih din. Pri tem seveda ne moremo trditi, 
da je promet v celoti evidentiran. Pod pojmom zasebnega obrata si zato danes 
ne smemo več predstavljati le klasične obrti pretežno rokodelske narave, temveč 
tudi sodobne, mehanizirane večje obrate, ko lastnik nastopa pogosto le še kot 
organizator proizvodnje, proizvodnje, ki po obsegu včasih že presega obrtne 
organizacije družbenega sektorja. Povsem razumljivo je zato, da si nad takšnim 
obsegom poslovanja družba mora zagotoviti ustrezen pregled, ki naj bi omogočal 
tudi pravično obdavčitev. 

Prav ti razlogi so tudi terjali uvedbo različno zahtevanih knjigovodstvenih 
evidenc, med njimi tudi dvostavnega knjigovodstva za omenjene večje obrate. 
Ocenjujemo, da bo enostavno knjigovodstvo, ki je v primerjavi s sedanjim 
knjigovodstvom za naše zasebne obrtnike še poenostavljeno, vodilo 96 %» zave- 
zancev-knjigašev. Dvostavnemu knjigovodstvu pa bo v letu 1971 v Sloveniji 
podvrženo okrog 300 zavezancev oziroma 4V zvezi s poslovnimi knjigami 
predlog zakona le določa, da morajo evidence o opravljenem prometu voditi vsi 
prevozniki, torej tudi tisti, ki sicer niso dolžni voditi poslovnih knjig, kar naj bi 
zagotovilo predvsem pravilen obračun prometnega davka. Vsi gostilničarji, torej 
tudi neknjigaši, pa morajo voditi knjigo o nabavi blaga, ker je le na ta način 
mogoče spremljati in nadzirati poslovanje zasebnega gostinca glede na obračun 
prometnega davka. Pomembna je tudi predlagana sprememba zakona, da naj bi 
stopnje amortizacije predpisovale občinske skupščine. Doslej so občinske skup- 
ščine določale le najvišje stopnje amortizacije, v okviru tega pa so odmerni 
organi sami določali konkretne stopnje. Menimo, da je potrebno določiti enotne 
stopnje za posamezne vrste osnovnih sredstev za zavezance v okviru občine, kar 
pomeni tudi za zavezanca večjo pravno varnost, če pa bo za posamezen primer 
ugotovljeno, da se osnovna sredstva bolj trošijo, npr. za delo v dveh oziroma 
treh izmenah, kar se bo kazalo tudi v obsegu prometa, pa bo to odmerni organ 
ustrezno upošteval v odmernem postopku. 

Te stvari okrog knjigovodstva in obdavčevanja obrtništva, čeprav niso pred- 
met nekih konkretnih predlogov oziroma zakonskih sprememb, sem navedel 
predvsem zaradi tega, ker vem, da o njih v javnosti poteka precej razprav ter 
da bi izkoristil to priložnost in pred vami utrdil in utemeljil razloge, zakaj rav- 
namo tako, kot sem opisal. 

Po predlogu se neobdavčeni znesek skupnega dohodka občanov zvišuje do 
dveh milijonov na 2,5 milijona. Hkrati s tem pa naj bi se ublažila progresija 
prispevnih stopenj. Vsa druga vprašanja, predvsem upoštevanje družinskih raz- 
mer in s tem povezan način priznavanja olajšav za vzdrževane družinske člane, 
ohranjamo nespremenjena, ker menimo, da naj bi se o tem razpravljalo tudi 
v prihodnjem letu ob kompleksni reviziji celotne davčne zakonodaje. 

S predlagano spremembo višine neobdavčenega zneska dohodka se v glav- 
nem ohranja sedanji obseg zavezancev tega prispevka, kar je približno 34 000 
v naši republiki in s tem se ohranja tudi sedanji pomen te davščine. Nasprotno 
pa bi v primeru, če bi cenzusa ne spremenili, bilo obdavčenih novih 30 000 za- 
vezancev, torej približno 100'% več kot doslej, kar bi že pomenilo odstop od 
dosedanjega načela te davščine, da posega le na izjemno visoke dohodke. Po 
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predlogu naj bi se novi cenzus in lestvica uporabljala že pri obdavčevanju 
skupnega dohodka za leto 1970. 

Čeprav ne predlagamo nikakršnih novih sprememb prometnega davka od 
nepremičnin, bi ob tej priložnosti vendar želel pojasniti razloge in smotre, ki 
jih je izvršni svet zasledoval ob spremembi tega predpisa sredi tega leta in ki 
bo začel veljati 1. 1. 1971. 

Izvršnemu svetu in sekretariatu za finance so znane pripombe nekaterih, 
zlasti gorenjskih občin, ki ocenjujejo, da jim sprejeti zakon povzroča takšne 
materialne posledice, da se z njimi ne morejo strinjati in zato želijo, da se 
maksimiranje stopenj opusti, pri čemer svoje ocene oslanjajo na pričakovani 
enak obseg prometa, kot je bil v letu 1970. Ob presoji primernosti uveljavljanja 
spremembe v obdavčenju prometa z nepremičninami ne moremo prezreti neka- 
terih okoliščin, v katerih se ta promet danes razvija. 

Vrednost nepremičnin se je v zadnjih letih močno povečala. Predvsem to 
velja za stavbe, med katerimi so močno udeležene novejše stavbe, ki so bile 
doslej oproščene prometnega davka. Prometna vrednost takih stavb dosega v 
mestnih predelih tudi že 40 in več milijonov starih dinarjev. Ker se stopnje pro- 
metnega davka niso prilagajale tolikšnemu nominalnemu zvišanju cen nepre- 
mičnin, se je z obdavčitvijo v posameznih občinah zelo občutno posegalo v pre- 
moženje občanov, če so bile osnove teh kupnih in prodajnih pogodb realno ugo- 
tovljene. V večini občin je bila lestvica izpeljana le do osnov petih milijonov 
starih dinarjev in je dosegla v poprečju 20 %, izjemoma pa tudi 40, 50 oziroma 
v enem dnevu 60'%. Menimo, da je tolikšnemu povečanju cen nepremičnin 
utemeljeno prilagoditi tudi progresijo davčne lestvice tako, da s približno enako 
ostrino, kot je delovala na nekdanje nižje cene, v prihodnje deluje na sedanje 
vrednosti. Ce smo torej pred leti od prometne vrednosti stavbe v višini na pri- 
mer 10 milijonov dinarjev odmerili 15 % davka, smo danes ob taki raztegnitvi 
progresije lestvice, ki z 20% zajema šele osnovo nad 50 milij. starih din, zadržali 
isto ostrino obdavčitve. To dejstvo je terjalo večji razpon progresije. Pred tem 
se je progresija končala pri treh oziroma včasih pri petih milijonih starih dinar- 
jev. Praktično sploh ni prišla do veljave. Sedaj je progresivna obdavčitev raz- 
tegnjena od 0 do 50 milijonov starih dinarjev. 

Nova lestvica v resnici blažje deluje na dohodke od prodaje stavbnih parcel, 
ko so osnove razmeroma nizke in torej podvržene začetnim stopnjam. Ob tem 
pa ne gre prezreti, da ob današnjem povpraševanju po stavbnih parcelah proda- 
jalec lahko kakršnokoli višino obdavčitve prevali na kupca z višjo prodajno 
ceno. 

Zaostrovanje obdavčitve bi torej ne prizadelo prodajalca kot zavezanca, proti 
kateremu je ukrep naperjen, temveč graditelja, ki se srečuje še z drugimi pro- 
blemi, kot so povišanje cen gradbenega materiala, gradbenih storitev in po- 
dobno. Višja obdavčitev zemljišča bi torej še dodatno oteževala stanovanjsko 
graditev. Ob uveljavljenih nižjih stopnjah pa se seveda utemeljeno poudarja, 
da je treba realno ugotavljati davčne osnove, kar je bistvo vsega problema. 
Davčni organi bi morali predvsem težiti za tem. Ne bi bilo primerno z ostro ob- 
davčitvijo omejevati prometa z nepremičninami oziroma povzročiti in siliti ljudi 
k prikrivanju prometa z nepremičninami. 

Vzporedno z vprašanjem finančnega efekta spremenjenega zakona je po- 
membno tudi upoštevati, da se z opustitvijo oprostitve davka od nepremičnin 
za nove stavbe razširja krog zavezancev tega davka in da je promet s temi stav- 
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bami dokaj pogost. Prometna vrednost teh objektov pa je bistveno večja kot 
vrednost starih stavb, katere so doslej podlegale prometnemu davku. Realno je 
pričakovati, da bodo z razmahom zasebnega lastništva na nepremičninah tudi ti 
posli vedno bolj obsežni. Ob realnem ugotavljanju osnove in upoštevanju raz- 
širitve kroga zavezancev menimo, da ne bi moglo priti do pomembnejših izpadov 
dohodkov oziroma vsaj ne tolikšnih, kakor to ocenjujejo nekatere občine. Ob 
tem kot zmotno ocenjujemo miselnost, da z visokimi stopnjami lahko onemogo- 
čimo špekulacije. Zavedati se moramo, da je vsaj 90®/(> poslov takih, da jim ne 
moremo očitati spekulativnih namenov. Zaradi posameznih verjetnih špekulacij 
ne bi bilo primerno predpisovati ukrepov, ki prizadenejo vse. Predvsem bi mo- 
rali razčistiti, kaj gre in kdaj gre pri prometu z nepremičninami za špekulacijo. 
Ne moremo namreč vseh tistih primerov, ko je posameznik pred leti kupil ali 
zgradil nepremičnino, pa jo danes po višji ceni proda, opredeliti kot spekula- 
tivne, ker je doseženi dohodek pač posledica spremembe nominalnih vrednosti. 
Drugače pa je, če je kdo pridobil pred leti nepremičnino s pomočjo kredita. 
Ker se krediti ne valorizirajo vzporedno s povečanjem cen nepremičnin, pri- 
haja ob primeru prodaje do razlik v korist prodajalca. Takšne razlike bi kazalo 
drugače obravnavati kot pa razlike, ki nastajajo brez pomoči kreditov iz druž- 
benih sredstev. V bodočem urejanju davčne politike bi morali take primere po- 
sebej opredeliti in določiti potrebne davčne in tudi druge ukrepe, ki bi prepre- 
čevali neupravičeno okoriščanje npr. v primerih, kot sem jih navedel in tudi 
seveda v drugih. Upoštevati moramo, da ni mogoče z davčno politiko reševati 
vseh teh problemov, tako da bi z neutemeljeno visokimi davčnimi stopnjami za- 
jemali pri vseh zato. da bi preprečili eventualne špekulacije. Ob tem tudi ne 
gre prezreti, da je obseg Spekulativnih preprodaj nepremičnin, ki so evidentirane 
v zemljiških knjigah, po vsej verjetnosti manjši kot pa premičnin, o katerih ne 
vodimo nikakršnih javnih evidenc, pa so zelo iskane in pogosto predmet pre- 
prodaj. To so razne starine, umetnine, zlato, devize in podobno. To so bili razlogi 
za prilagoditev stopenj prometnega davka približno sedanjim vrednostim ne- 
premičnin, zlasti še, ker je resnične in dokazane spekulativne dohodke mogoče 
zajemati in obdavčevati posebej, z znanim davkom od preprodaje premoženja. 

Neutemeljeni so nadalje tudi pomisleki, da ob znižanih stopnjah v mnogih 
primerih sploh ne bo smotrno voditi postopka in izdajati odločb, ker bo finančni 
efekt premajhen. Davčnih posegov ne moremo vrednotiti zgolj po njihovem 
finančnem efektu, temveč kot dejanja, s katerimi se urejajo odnosi, ko se opre- 
deljuje dolžnost občana do družbe. 

Z obravnavano spremembo zakona o prometnem davku od nepremičnin in 
pravic je izvršni svet želel približno uskladiti ostrino obdavčevanja med obči- 
nami, ker menimo,, da ni stvarnih razlogov za pomebnejše razlike med njimi. 
Zato izvršni svet ne soglaša s predlogom za spremembo zakona, ki ga je pred- 
ložila skupnost gorenjskih občin. 

Tovariši delegati, na kratko sem vam želel pojasniti nekatere splošne pro- 
bleme okrog predlaganih zakonskih predpisov. Ker so obrazložitve zelo podro, 
in ker ste mnogi že sodelovali v razpravi o teh predpisih, upam, da so st. 
v glavnem razčiščene, če pa ne bodo, vam bom zelo rad odgovoril na vaša vp 
šanja. Hvala lepa! 

Predsedujoči Marjan Orožen: Hvala! Prosim sekretarja zaseda 
delegatov občin, da da poročilo o navzočnosti. 
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Savin Jogan: Iz pooblastil delegatov, ki smo jih doslej dobili, izhaja, 
da prisostvujejo današnjemu zasedanju delegati vseh občin, razen delegata ob- 
čine Kamnik, ki se je vnaprej opravičil; prisostvuje tudi delegat mesta Ljub- 
ljane. 

Po tem, katere funkcije opravljajo delegati v okviru občinskih skupščin ozi- 
roma mestne skupščine, je med prisotnimi delegati: 22 predsednikov skupščin, 
11 podpredsednikov, 1 delegat je predsednik zbora delovnih skupnosti, 13 dele- 
gatov je po svojem položaju v skupščini odbornikov, predsednikov ali članov 
svetov, 13 delegatov pa je izvoljenih iz vrst drugih občanov; med njimi so: 
funkcionarji družbeno-političnih organizacij, predsedniki sodišča, direktorji ne- 
katerih komunalnih podjetij oziroma delavci v občinski upravi. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Hvala! Preden začnemo z razpravo, bi 
opozoril delegate, da gre v tem primeru in tudi pri naslednjih točkah dnevnega 
reda današnjega zasedanja za predloge aktov in je torej zaželeno, da pridemo v 
razpravi do čimbolj konkretnih predlogov za morebitno spremembo oziroma do- 
polnitev posameznih določb, če za to obstoje razlogi in argumenti. To seveda 
ne pomeni, da je izključena girša razprava. Sicer pa sta glede obravnavanja 
predlogov, ki so danes na dnevnem redu, mogoči dve varianti. Pri eni gre za 
stališča, mnenja in predloge, ki jih oblikuje zasedanje delegatov, na katerem se 
niti ne glasuje niti ne ugotavlja posebej, kdo jih podpira. Kot mnenja in pred- 
logi se pošljejo v pismeni obliki poslancem pristojnih zborov, da jih imajo pred 
seboj, ko o aktu razpravljajo in odločajo. Ta pravica delegatov občin se izvaja 
iz določbe prvega odstavka 3. točke VII. ustavnega amandmaja in smo jo v 
praksi realizirali na vseh dosedanjih zasedanjih, ki so večinoma obravnavala 
osnutke aktov. 

Drugačna situacija pa nastopi, če gre za stališča in mnenja k predlogu akta, 
glede katerih delegat izrecno zahteva, da se o njih izjavi zasedanje delegatov 
občin kot celota in s katerimi se potem tudi dejansko strinja več kot polovica 
delegatov občin, ki so zbrani na tem zasedanju. V tem primeru gre za pravico 
delegatov, ki se po svoji vsebini izvaja iz tretjega odstavka 3. točke VII. ustav- 
nega amandmaja kot tudi iz določbe IX. ustavnega amandmaja, po kateri dele- 
gati občin, zbrani na zasedanju, lahko podajo predlog zakona in v okviru te pra- 

, vice tudi predlog za spremembo oziroma dopolnitev predlaganega akta. Tak 
predlog se potem tudi v pristojnih zborih obravnava drugače kot mnenje, stališče 
ali predlog delegatov, o katerih se zasedanje kot celota ni opredelilo. 

Predlagam, da začnemo razpravo o prvi točki. Pred začetkom bi prosil 
tovariše delegate, da vsakdo napiše na listek, ki je pred vami ali pove pred 
razpravo svoje ime ter katero občino zastopa. 

Pričenjam razpravo k prvi točki dnevnega reda. Kdo želi besedo? Prosim, 
tovariš Zvonimir Bohte, skupščina mesta Ljubljane. 

Zvonimir Bohte, Ljubljana: Tovariš predsednik, tovariši delegati! 
Peti člen predloga zakona o republiškem prometnem davku določa, da se za 
financiranje kulturne dejavnosti odstopa temeljnim kulturnim skupnostim 0, 5°/o 
stopnja republiškega davka od vsega prometa blaga na drobno, zbranega na 
območju občine, v kateri deluje temeljna kulturna skupnost, razen od prometa 
alkoholnih pijač. Zakon prične veljati 1. 1. 1971. leta. Vendar je za temeljno kul- 
turno skupnost, ustanovljeno za območje mesta Ljubljane, postavljen pogoj za 
izvajanje omenjenega 5. člena tako, da je odstop 0,5'% stopnje vezan na sklep 
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Skupščine SR Slovenije o soglasju k pogodbi o prenosu ustanoviteljskih pravic 
od SR Slovenije na skupščino mesta Ljubljane za kulturne zavode, katerih usta- 
novitelj je Socialistična republika Slovenija. 

Gre za devet kulturnih institucij, ki so v letu 1970 prejele iz republiškega 
sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti 15 649 000 ter še 918 643 novih dinar- 
jev za posebne akcije in druge namene. Mnenja smo, da določilo petega člena 
zakona dejansko pomeni prispevek k izboljšanju gmotnega položaja kulturnih 
institucij v vseh občinah, razen v Ljubljani. Druge občine bodo z odstopljeno 
stopnjo prometnega davka dopolnila sredstva, ki so jih doslej v svojih prora- 
čunih namenile kulturi. Ljubljana, ki je bila do sedaj vedno deležna le kritik, 
da kulturnim dejavnostim odmerja prenizka sredstva, bi s prevzemom ustanovi- 
teljskih pravic povečala obseg svojih obveznosti, pri tem pa prejela sredstva, 
ki ne bodo zadoščala za pokrivanje potreb. 

Prva naša pripomba velja določilu 11. člena zakona^ ki veže prenos sredstev 
iz republiškega prometnega davka v Ljubljani izključno na prevzem ustanovi- 
teljskih pravic. To ni pravično, ker uvaja neenakopravni odnos do mesta Ljub- 
ljane in je načelne narave. » 

Druga pripomba, da sredstva, četudi bi jih Ljubljana s prevzemom usta- 
noviteljstva dobila, za prevzete ustanove ne zadoščajo, pa je povsem praktičnega 
in finančnega značaja. Ob predvidevanju, da bi s strani republike te kulturne 
institucije v letu 1971 dobile 18 % več sredstev za redno dejavnost kot v letu 
1970, bi potrebovali sredstva v višini 18 467 000 dinarjev, ki bi se formirala iz 
prometnega davka 10 277 000 dinarjev, ki pa se zaradi limita znižajo na 9 988 520 
dinarjev. Zaradi celotne konstrukcije sredstev je treba tu obravnavati hkrati 
tudi odstopljeni del prispevka od avtorskih pravic in tehničnih izboljšav. To je 
5. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah repu- 
bliških pripevkov, davkov in taks. 

Po izračunih republike je ta dohodek za Ljubljano ocenjen na 7 131 000 di- 
narjev. Do 30. novembra letos pa je bilo na območju petih ljubljanskih občin 
ustvarjenega le 4 804 000 din. Celoletno realizacijo ocenjujemo na 5 371 000 din. 
Ob predvidenem porastu za 22'%> v letu 1971 bi bilo iz tega naslova ustvarjenih 
6 552 620 dinarjev. 

Tudi odstop prispevka iz avtorskih pravic in tehničnih izboljšav je s 
7. členom navedenega zakona vezan na pogoj, to je na prevzem ustanoviteljstva. 
Predvidoma bi republika sredstva, zbrana s prometnim davkom in prispevkom 
od avtorskih pravic in tehničnih izboljšav, dopolnila z dotacijo 1 milijona 70 tisoč 
dinarjev. Tako bi razpoložljiva sredstva za financiranje prevzetih kulturnih usta- 
nov znašala iz prometnega davka do limita 9 988 520 dinarjev, iz prispevka od 
avtorskih pravic in tehničnih izboljšav 6 552 420 dinarjev in republiška dotacija 
1 000 070, torej skupno 17 411 140 dinarjev. Ta sredstva bi zadoščala za pokri- 
vanje potreb prevzetih ustanov le do višine 112,5 '"U lanskoletnih sredstev za 
redno dejavnost. Pri tem pa ni ničesar predvidenega za investicijsko vzdrževa- 
nje, čeprav je znano, da so za vzdrževanje republiških kulturnih ustanov po- 
trebna znatna sredstva. 

Finančni efekt izvajanja določil obeh omenjenih zakonov ob predpostavki, 
da Ljubljana prevzame republiške kulturne ustanove, je dan zgolj v ilustracijo 
načelni trditvi, da taka diferenciacija, ki jo predlog obeh zakonov za Ljubljano 
predvideva, ni sprejemljiva. To ne pomeni razreševanja problemov kulture v 
Ljubljani, marveč njeno siromašenje. Ljubljana se zaveda svoje obveznosti za 
razvoj kulture. Zato je vsako leto namenila za to področje več sredstev kot je 
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znašal poprečni porast proračuna. Kot dokaz navajam, da so dobile kulturne 
ustanove iz mestnega proračuna v letu 1969 14 195 195 dinarjev, v letu 1970 
pa že 17 458 633 dinarjev; tudi za leto 1971 predvideva Ljubljana povečati sred- 
stva kulturi za 1U,. kar zahteva velike premike v notranji strukturi mestne pro- 
računske potrošnje. Vendar pa s tem še ne bo v celoti urejeno vprašanje sana- 
cije kulturne dajavnosti v Ljubljani. Predlagam, da ostane v besedilu 11. člena 
predloga o republiškem davku od prometa blaga na drobno samo prvi stavek, 
drugi stavek, ki navaja omejitev porabe določbe 5. člena za temeljno kulturno 
skupnost za območje mesta Ljubljane pa naj se črta, ker se bo tako ali tako 
moral urediti prenos ustanoviteljskih pravic in ostalih zadev v zvezi z družbe- 
nim dogovorom med Socialistično republiko Slovenijo in skupščino mesta Ljub- 
ljane. 

Analogno predlagam, da se črta v 7. členu predloga zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in 
taks pogoj, ki je vezan na prevzem ustanoviteljstva, torej v celoti 2. odstavek 
tega člena. 

To so stališča in predlogi izvršilnih organov mestne skupščine, sveta za kul- 
turo, sveta za finance, predsedstva in koordinacijskega odbora ter svetov za 
finance občinskih skupščin. Enaka stališča sta zavzela mestna konferenca Socia- 
listične zveze delovnega ljudstva in mestni sindikalni svet. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Slišali ste predlog delegata mesta 
Ljubljane o tem, da naj bi se 5. in 7. člen predlaganega zakona spremenila. Ali 
želi kdo o tem predlogu razpravljati? Ali želi razpravljati predstavnik predla- 
gatelja? Prosim, tovariš dr. Bračič. 

Dr. Vladimir Bračič: Tovariš predsednik, tovariši delegati! V zvezi 
z nakazano problematiko bi želel pojasniti nekatera stališča. 

Ne bi se spuščal v oceno izračunov, ki jih je tovariš tu podal. Sprejemam jih 
kot bolj ali manj točne. Vemo, da so v sedanjih razpravah nastopale le nebi- 
stvene razlike med izračuni, ki so jih napravili finančni organi republike, repu- 
bliškega, sekretariata za prosveto in kulturo in mestnega sveta. O manjših raz- 
likah je mogoče razpravljati in jih tudi uskladiti, takšna težnja je bila doslej 
že prisotna v razgovorih. 

Kar zadeva problem tako imenovanih akcij, ki jih je tovariš omenil kot 
bistveni del primanjkljaja, ki ga mesto vidi v tem prenosu in v določilih zakona, 
naj navedem, da je dosedanji republiški sklad za pospeševanje kulturnih dejav- 
nosti kot eno svojih najpomembnejših dejavnosti podpiral različne kulturne 
akcije na področju republike s tem, da je na primer sofinaciral razna gostovanja, 
omogočil medsebojne kulturne izmenjave itd. Menimo, da se bo z uveljavitvijo 
zakona ta stvar bistveno spremenila in da bo republiška kulturna skupnost mo- 
rala postaviti na tem področju nove kriterije, novo politiko, kajti ob dejstvu, 
da bodo občine z odstopljenimi sredstvi dobile več sredstev za kulturo, odpade 
osnovna naloga, da bi še tako kot doslej financirali iz republiškega sklada drobne 
akcije kot so medsebojna gostovanja, razni koncerti ipd. Za takšno dejavnost 
bodo občine imele nedvomno dovolj denarja.! Republiška kulturna skupnost bo 
torej morala na novo določiti svoje mesto v nadaljnji politiki razvijanja kulture, 
predvsem v tem smilu, da bo posebej stimulirala slovenske novitete, da bo sti- 
mulirala kvaliteto, da bo podpirala in stimulirala medrepubliška in druga kul- 
turna gostovanja in akcije, da bo stimulirala obiske naših kulturnih institucij 
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v inozemstvo, kjer bodo predstavljale slovensko kulturo itd. Realno lahko pri- 
čakujemo, da bodo prav kulturne institucije, ki so stacionirane v središču, 
v Ljubljani, ne zaradi tega, ker so republiške ali mestne, temveč zaradi tega, ker 
so lahko po svoji kvaliteti, po svojih dosežkih, takšne, da bodo lahko predstav- 
ljale slovensko kulturo doma in zunaj, deležne neposredne pomoči nove kulturne 
skupnosti SR Slovenije. 

Želim tudi obvestiti delegate, da smo pravkar imeli na izvršnem svetu raz- 
govor s predstavniki mesta, ki jih je vodil podpredsednik mestne skupščine tova- 
riš Vošnjak, zraven pa sta bila še dva člana, s strani izvršnega sveta pa tovariš 
podpredsednik dr. Hočevar, ter sekretar za kulturo in jaz. Na tem razgovoru so 
bili obravnavani vsi ti problemi in ko sem odhajal, je bilo v osnovi sprejeto 
soglasno mnenje o razreševanju odprtih vprašanj, ki jih je tovariš tukaj nakazal. 
Jasno je bilo povedano, da izraža mestni svet pripravljenost prevzeti financira- 
nje oziroma da temeljna skupnost mesta Ljubljane sprejme te institucije v svojo 
sredina zato, da se začne voditi na območju mesta enotna kulturna politika. 
Poleg tega je bilo izraženo mnenje, naj se prouči vprašanje tako imenovanih 
sredstev za akcije. Tovariši niso vedeli povedati, kolikšna so natančno bila v 
zadnjih treh letih in kaj to pomeni za tako imenovani redni del dejavnosti, ker 
so nekatere akcije postale sestavni del redne dejavnosti. Številko bodo sporočili 
do ponedeljka, izvršni svet pa se je obvezal, da bo prek kulturne skupnosti ali 
po kakšni drugi poti zagotovil, da se takšna sredstva temeljni skupnosti Ljub- 
ljane res zagotovijo. 

Kar zadeva investicijsko vzdrževanje in investicije je bilo izraženo mnenje, 
da je razumljivo, da se republika v primeru večjih investicijskih posegov ne bo 
mogla izogniti, ampak da bo morala sodelovati, vendar po poprejšnjem dogovoru 
in programu, katera so tista investicijska vlaganja v kulturne institucije, ki so 
take narave, da morata sodelovati tudi dva partnerja. 

Razumljivo je, da mora biti nosilec in osnovni participant mesto neposredno, 
kot je tudi v vseh drugih primerih v Sloveniji, mesto kot neposredni nosilec 
vseh investicij na področju kulture, pač tista sredina, v kateri se ta kulturna 
institucija nahaja, da pa bo tu republika nedvomno prispevala. Če bi in ko bo 
na primer prišlo do odločitve, da bi v Ljubljani gradili novo operno zgradbo, 
to nedvomno ne more biti problem samo mesta, temveč celotne slovenske nacio- 
nalne skupnosti, v tem primeru seveda predmet dogovora med mestom in repu- 
bliko. Skratka, želim opozoriti, da je na tem razgovoru prišlo do načelnega so- 
glasja o razrešitvi še nekaterih problemov, ki jih je tu tovariš nakazal v obliki 
čisto finančnih izračunov in pokritij, na drugi strani pa do popolnega soglasja 
o osnovi zamisli prenosa teh investicij na financiranje temeljne kulturne skup- 
nosti. 

Kar pa zadeva ustanoviteljstvo, je bilo dogovorjeno, tako kot je rečeno tudi 
v amandmajih k zakonU o kultrnih skupnostih, da bo vprašanje ustanoviteljštva 
urejeno kasneje, potem, ko bomo razpravljali in dobili soglaje in pristanek itd., 
skratka ko bomo razčistili stvari s posameznimi kulturnimi institucijami in da 
problema ustanoviteljstva ne postavljamo v prvi plan. Ko bo financiranje steklo 
normalno in ko se bodo stvari uredile, ko bo zastavljena enotna kulturna po- 
litika mesta, bo postalo vprašanje, kdo je ustanovitelj, gola formalnost. Ce bodo 
takrat misli, da je prav, da še naprej nosijo v aktu o ustanoviteljstvu napisano 
republiko, to ne bo v ničemer motilo celotne enotnosti kulturne politike mesta 
Ljubljane. Imeli smo zvezne zavode in zvezne tovarne in občinske tovarne; 
imeli smo in imamo šolske institucije, ki so nekoč bile republiške, pa jih danes 
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vendarle financiramo po enotnem sistemu, po enotnih kriterijih, republiške ozi- 
roma temeljnih izobraževalnih skupnosti; medtem ko smo na področju gospo- 
darstva te meje zabrisali, pa stvari dobro in v redu tečejo. Tako smo se tudi 
domenili, da bi to vprašanje urejali kasneje in postopoma ter da ga ne bi sedaj 
postavljali v prvi plan in predvsem ne na njem lomili kopij, če bi se pokazalo, 
da bi bilo to preuranjeno. To je dogovor, ki je bil pravkar, med 8. in 9. uro, 
sklenjen na izvršnem svetu. Zato menim, da ni osnove za spreminjanje zakon- 
skih tekstov in da bi bilo prav, če bi zakonske tekste sprejeli takšne, kot so bili 
predloženi, z amandmaji, ki so doslej že bili sprejeti. Hvala lepa. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Zeli še kdo razpravljati o predlogu de- 
legata mesta Ljubljane? (Ne želi.) Ali delegat mesta Ljubljane vztraja, da se za- 
sedanje delegatov izreče o njegovih predlogih? (Ne.) Nadaljujemo z razpravo. 
Kdo želi besedo? Tovariš Zalokar, prosim. 

Slavko Zalokar: Tovariš predsednik! Na enem od zasedanj delegatov 
in na sestanku predsednikov občinskih skupščin na izvršnem svetu, ko smo 
razpravljali o predlogu ekonomske politike in izhodiščih za zbiranje ter porabo 
sredstev za kritje splošno družbenih potreb za leto 1971, je bilo postavljeno 
vprašanje plačila prometnega davka pri nakupu avtomobila s predlogom, naj se 
prometni davek plača tam, kjer se avto registrira. Ker ta predlog prizadene 
predvsem Ljubljano,, so že na takratnem sestanku predsednikov na izvršnem 
svetu predstavniki Ljubljane izjavili, da nimajo nič proti temu. Zanima me, 
zakaj se to pri tem predlogu zakona ni upoštevalo, ne bi pa želel tak odgovor, 
da je avto isto kot obleka ali pa hladilnik in tako dalje. Hvala! 

Predsedujoči Marjan Orožen: Hvala! Tovariš Jerman, prosim. 

Riko Jerman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Gre 
za prometni davek od avtomobilov, ki jih prodajajo za dinarje. Mi smo ta pred- 
log nekaterih občin, pa tudi v nekem smislu pristanek ljubljanskih občin prouče- 
vali. Ker je več kot polovica kupcev iz drugih republik, bi morali seveda do- 
sledno temu prometni datek prenesti tja, kamor pač avto gre. Gre za znesek, 
katerega bi verjetno občinske skupščine malo težje pogrešale. Na to novost 
nismo bili materialno pripravljeni. Drugače ni nobenega razloga, da take novosti, 
spremembe, ne bi uveljavili. Gre pa za približno pol milijarde dinarjev, ki bi jih 
verjetno izgubili. To je odvino od ocene, v kakšnem obsegu bo montažna avto- 
mobilska industrija v Sloveniji uspevala in v kakšnem ne bo uspevala. Tovariš 
Zalokar, mislim, da je bolj preudarno, če na to počakamo. V prvem polletju letoš- 
njega leta moramo urejati sistem prometnih davkov kot celoto in v okviru tega 
sistema bomo uredili, drugače postavili ta prometni davek. Če bi pri tem pred- 
logu posebno vztrajali, bi predlagal izvršnemu svetu, naj tako pobudo sprejme. 
Toda mislim, da računsko ni stvar prav nič simpatična. Hvala lepa! 

Predsedujoči Marjan Orožen: Ali želi tovariš Zalokar postaviti še 
dodatno vprašanje? 

Slavko Zalokar (iz klopi): Osebno se strinjam ob pogoju, da bi se 
ob reševanju sistemskih vprašanj upoštevala ta pobuda. 
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Predsedujoči Marjan Orožen: Hvala! Nadaljujemo z razpravo. Kdo, 
prosim, še želi besedo k 1. točki? (Ne javi se nihče.) Ugotavljam, da ne želi nihče 
več razpravljati. Zato zaključujem razpravo o predlogu zakona o republiškem 
davku od prometa blaga na drobno. 

Preden zaključimo, bi se morali dogovoriti o načinu oblikovanja stališč, 
mnenj in predlogov in o posredovanju teh stališč pristojnima zboroma, tako za 
to točko kot za vse naslednje točke. Ker gre v točkah 1 do 8 za več zakonskih 
predlogov, ki so v medsebojni zvezi oziroma za katere so v občinah izvoljeni 
isti delegati, bi bilo smotrno, da se o načinu oblikovanja mnenj, stališč in pred- 
logov delegatov pogovorimo po končani obravnavi 8. točke dnevnega reda, ko 
bomo videli, ali to nalogo zaupamo obema overiteljema ali pa za to pooblastimo 
posebno skupino delegatov. Mogoča je seveda tudi drugačna pot, to je, da za 
vsako točko dnevnega reda posebej sklepamo o načinu predložitve stališč in 
mnenj današnjega zasedanja pristojnim zborom. 

Ali se strinjate s predlogom, da o tem odločimo po končani obravnavi 
8. točke dnevnega reda? Želi o tem kdo razpravljati? (Nihče.) Hvala. Potem 
smatram, da je to soglasno sprejeto. 

Prehajamo na obravnavo 2. točke dnevnega reda, o predlogu za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih občanov, 
ki Sa je predložil Skupščini SR Slovenije v obravnavo izvršni svet. 

Predlog zakona smo vam poslali 14. 12. 1970. Ali želi predlagatelj dati še 
dodatno obrazložitev? (Ne.) Potem prehajamo na razpravo delegatov. Kdo želi 
besedo? Tovariš Zalokar želi besedo. Prosim! 

Slavko Zalokar: Ker je tovariš predsednik pozval, da poskušamo 
dati konkretne pripombe k posameznim določilom predloženih zakonov, mi do- 
volite, da k predlogu tega zakona dam tri konkretne pripombe. 

Prva pripomba se nanaša na 11. člen. S predlaganimi olajšavami, ki se pri- 
znavajo kmetom-borcem narodnoosvobodilne vojne, se načelno strinjamo. Ne 
strinjamo pa se s samo formulacijo zakonskega predpisa, ker smatramo, da se 
z odstotnim priznavanjem posameznim kategorijam te vrste zavezancev priznava 
kmečkemu gospodarstvu z višjo prispevno osnovo večja olajšava kot pa zave- 
zancem z nižjo prispevno stopnjo. Ge je in kar po vsej verjetnosti je namen pri- 
znanja olajšava tem zavezancem v tem, da se olajšava prizna zaradi udeležbe 
v narodnoosvobodilni vojni, smatramo, da bi se olajšava morala priznati glede 
na čas aktivnega in organiziranega dela v narodoosvobodilni vojni vsem v enaki 
višini, kar je bolj pravično. Olajšava naj se prizna v obliki znižanja prispevne 
osnove in to različno glede na čas trajanja udeležbe v NOV. Zato predlagamo 
spremembo teksta 70. a člena, in sicer: republiški zakon naj samo načeloma do- 
loči, da se priznajo olajšave pri odmeri prispevka od kmetijstva in da pogoje in 
obseg olajšav določi občinska skupščina. To bi najbrž povzročilo veliko razprav 
in pravzaprav ne bi bilo sprejemljivo. Zaradi tega predlagamo naslednje do- 
ločilo oziroma naslednji tekst 70. člena: 

»Kmetom-borcem narodnoosvobodilne vojne se priznajo naslednje olajšave 
pri odmeri prispevka od kmetijstva od negozdnih površin: 

1. kmetom borcem NOV, ki so nosilci partizanskega spominskega znaka 
1941, španskim borcem in predvojnim komunistom, revolucionarjem v višini od- 
merjenega prispevka; 
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2. kmetom-borcem in aktivnim sodelavcem NOV, ki imajo čds udeležbe ali 
čas aktivnega in organiziranega dela v NOV priznan v dvojnem trajanju s pri- 
četkom pred 9. 9. 1943 oziroma 13. 10. 1943 do 15. maja 1945, se prizna olajšava 
v obliki znižanega katastrskega dohodka za znesek 2000 dinarjev in 

3. kmetom-borcem in aktivnim sodelavcem NOV, ki imajo čas udeležbe ali 
čas aktivnega organiziranega dela v NOV priznan v dvojnem trajanju najmanj 
od 1. januarja 1945 pa do 15. maja 1945, se prizna olajšava v obliki znižanega 
katastrskega dohodka za znesek 1000 dinarjev. S kmeti borci in aktivnimi 
sodelavci NOV iz tretje točke prejšnjega odstavka so glede priznanja olajšave 
izenačeni borci za severno mejo iz 1. člena zakona o borcih za severno mejo 
v letih 1918—1919 (Ur. 1. 37-268/68). Olajšava pri odmeri prispevka, ki se prizna 
po kriterijih iz prve do tretje točke prvega odstavka tega člena, se prizna tudi 
zavezanki prispevka — vdovi po padlem ali po vojni umrlem možu — borcu 
NOV, če je njen pokojni mož aktivno sodeloval v NOV in imel priznano posebno 
delovno dobo v dvojnem trajanju kakor tudi obratno, zavezancu prispevka, če 
je njegova žena aktivno sodelovala v NOV in imela priznano posebno delovno 
dobo v dvojnem trajanju. 

Olajšava po 1., 2. in 3. odstavku tega člena se prizna na podlagi predlože- 
nega dokaza o priznanju posebne delovne dobe v dvojnem trajanju. Ne glede na 
izpolnjene pogoje iz 1., 2. in 3. odstavka tega člena za priznanje olajšave se 
olajšava pri odmeri prispevka od kmetijstva od nezgodnih površin v obliki zni- 
žanega katastrskega dohodka ne prizna, če zavezanec prispevka ali-njegov za- 
konec prejema osebni dohodek iz delovnega razmerja ali če vdova po padlem 
borcu znova sklene zakonsko zvezo.« 

Poleg tega predlagamo, da bi k 70. a členu dodali novi 70. b člen, ki naj 
bi se glasil: 

»Kmetom-borcem in aktivistom, sodelavcem NOV, ki prebivajo v višinskih 
krajih, katere določi občinska skupščina, se poleg olajšave po 1., 2. in 3. od- 
stavku 70. a člena prizna tudi olajšava v obliki znižanja prispevka od gozdov, 
in sicer: zavezancem prispevka, ki izpolnjujejo pogoje iz 1. točke prvega od- 
stavka 70. a člena za 50'%>; zavezancem prispevka, ki izpolnjujejo pogoje iz 
2. točke 1. odstavka 70. a člena za 30'%»; zavezancem prispevka, ki izpolnjujejo 
pogoje iz 3. točke prvega odstavka in iz drugega odstavka 70. a člena za 20 %>.« 

To varianto predlagamo predvsem zato, da bi bilo to vprašanje enotno ure- 
jeno v republiškem zakonu, pri tem pa smatramo, da je pravičneje do zavezan- 
cev, če se jim olajšava prizna v obliki znižanja prispevne osnove in s tem ude- 
ležba v NOV vsem na enak način. Določila, predlagana za to varianto, so imele 
že vse gorenjske občine doslej v dosedanjih odlokih in je bilo priznavanje olaj- 
šav v tej obliki v praksi že preizkušeno in ni bilo posebnih pripomb zavezan- 
cev na take olajšave. Priznavanje olajšav borcev, kot jih predlagamo, so že pri 
sprejemanju občinskih odlokov predlagale občinske zveze združenj borcev NOV. 
Zaradi tega smo mnenja, da je primernejše, da se kot zakonsko določilo vnese 
predlagana variarita. To bi bilo primerno tudi zato, ker bodo olajšave priznane 
zavezancem, kateri po najnovejših, že sprejetih predpisih ne plačujejo republi- 
škega prispevka od kmetijstva, glede zveznega prispevka pa se predvideva tudi 
njegova ukinitev. 

Olajšave pri odmeri prispevka od gozdov predlagamo v odsotnem znižanju 
zaradi tega, ker se prispevek od gozda plačuje ob času odkazila lesa za posek. 
Posamezni zavezanci ne sekajo vsako leto, posebno v višinskih krajih, in bi 
bila na ta način priznana olajšava v obliki znižanja osnove samo v letu. ko je 
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bil les odkazan za posek, za ostali čas pa bi bil zavezanec prikrajšan na prizna- 
nju olajšave. 

O teh predlogih, kar zadeva 11. člen, je v naši skupščini razpravljal svet 
za finance; razpravljala je tudi ustrezna komisija, enake razprave pa so bile 
tudi v ostalih skupščinah gorenjskih občin in je pravzaprav to stališče teh orga- 
nov iz gorenjskih občinskih skupščin. 

Naslednja pripomba je k 12. členu. K predlaganemu drugemu odstavku 
tega člena smo mnenja, da je taksativno naštevanje primerov za vlaganje sred- 
stev v preusmeritev gospodarstva preširok. Smatramo, da je pri vlaganju sred- 
stev treba dati poudarek dejanski preusmeritvi gospodarstva in v zvezi s tem 
večji produktivnosti v kmetijstvu. Po predlogu drugega odstavka 12. člena se 
prizna olajšava za vsako vlaganje, ne glede na to, ali se vlaganja dejansko na- 
našajo na preusmeritev in napredek gospodarstva. Po predlogu bi se olajšava 
priznala, čeprav bi zavezanec prispevka popravil vrata v hlevu ali nekem dru- 
gem gospodarskem poslopju in bi v to vložil 2000 dinarjev. V predlaganem 
obsegu v namene, ki so taksativno navedeni v predlogu, bi olajšavo bilo treba 
priznati skoraj vsakemu kmetu, ki je količkaj sredstev vložil v adaptacijo 
oziroma popravilo poslopij. To pa po našem mnenju ni bil namen zakonodajalca 
pri predpisovanju posebnih olajšav zaradi vlaganj v preusmeritev gospodarstva 
in v turistične namene. Zaradi tega smo mnenja, da naj bi se olajšave prizna- 
vale le v primerih, ko strokovne službe ugotovijo namen vlaganja in da se vlo- 
žena sredstva dejansko vlagajo v preusmeritev gospodarstva. To pa bi stro- 
kovne službe ugotavljale na podlagi posebnega pravilnika, ki bi ga sprejel 
ustrezni svet občinske skupščine in ga predložil občinski skupščini. 

V razpravi sta bili tudi ti dve varianti: ali naj se to v celoti prepusti skup- 
ščinam občin ali pa bi kazalo zaradi enotnosti te politike na širšem področju 
oziroma na nivoju republike vendarle v republiškem zakonu stvari nekoliko 
jasneje opredeliti. Zato predlagamo, da se v predloženi zakon vnese naslednje 
besedilo: 

»Zavezancem prispevka od kmetijstva, ki jim je kmetijstvo glavni poklic 
in vložijo sredstva za preusmeritev in izboljšanje gospodarstva ali preureditev 
objektov v turistične namene, se prizna posebna olajšava v višini 20'% od zne- 
ska vloženih sredstev s tem, da olajšava ne more znašati več kot znaša 3-letna 
odmera prispevka od kmetijstva. Olajšava se prizna na posebno zavezančevo 
vlogo, ki ji je treba priložiti ureditveni program, katerega potrdi strokovna 
služba pristojnega občinskega upravnega organa, in dokazila o višini vloženih 
sredstev. Olajšave za vlaganje v preusmeritev in izboljšanje gospodarstva in 
v turistične objekte se priznajo po ureditvenem programu, če znaša višina vlo- 
ženih sredstev več kot 5000 dinarjev in sicer za: agro- in hidromelioracije 
kmetijskih zemljišč, naložbe v gospodarske objekte, naložbe v turistične objekte, 
nakup plemenske živine, nakup zemljišč za kmetijsko proizvodnjo, nakup kme- 
tijske mehanizacije in ureditev poti. Olajšava se prizna v letu, v katerem je 
bila naložba po potrebi in ureditvenem programu izvršena ter se obračuna glede 
na višino priznane olajšave v tem ali v naslednjih dveh letih, Ne glede na 
določila prejšnjega odstavka se olajšave priznajo tudi za leti 1969 in 1970, če 
so za to izpolnjeni pogoji iz tega člena. Natančnejše pogoje in obseg olajšav naj 
določi občinska skupščina.« 

Pripombo imamo tudi k 13. členu. Smatramo, da je predložena sprememba 
13. člena nepotrebna. S predlagano spremembo je odmerni organ vezan, da 
prizna amortizacijo po polni stopnji, kot jo je predpisala občinska skupščina, 
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ne glede na obseg poslovanja in dobo trajanja ter dejansko uporabo osnovnega 
sredstva. Z uveljavitvijo predlagane spremembe bi zavezancu "prispevka, npr. 
avtoprevozniku, priznali amortizacijo po stopnji npr. 20'%) od vrednosti vozila, 
ne glede na to, ali je med letom prevozil 5 ali pa 70 000 km. Podobno bi bilo 
tudi v vseh drugih primerih kot npr.: nek obrtnik uporablja stroj dnevno samo 
nekaj ur, nekdo drug pa vseh 8 ali 10 ali 16 ur, tretji pa celo v večdnevnih iz- 
menah, predvsem pri avtomatskih strojih. Amortizacija pa je priznana vsem v 
enakem odstotku. 

To so predlogi organov občinskih skupščin Gorenjske k predlogu zakona 
o prispevkih in davkih občanov. Hvala. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Hvala. Glede na nadaljnje predloge 
imamo več možnosti. Prva je, da takoj nadaljujemo razpravo o predlogih, ki 
jih je dal delegat občine Kranj. Druga je, da nadaljujemo s splošno razpravo 
o predmetu 2. točke, medtem pa bi dobili razmnožene amandmaje na mizo. 
Tretje pa je, da napravimo odmor. Ali bo predstavnik delegat občine Kranj 
vztrajal oziroma zahteval, da se zasedanje kot celota izreče o njegovih pred- 
logih? (Da.) 

Besedo ima tovariš Riko Jerman. 

Riko Jerman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Vaš 
predlog za spremembe je precej obširen; zato se mi mogoče ni v celoti posrečilo 
slediti težnjam, ki jih s predlogi želite doseči in izraziti. 

Predvsem mislim, da je razlika glede opredeljevanja zadev okrog borcev 
NOV v tem, da vi želite oprostitev naravnati na oprostitev od davčne osnove 
oziroma za znižanje davčne osnove. Mi pa predlagamo, da bi to bilo od odmer- 
jenega prispevka. Glede količin, ki jih vsebujejo eni in drugi predlogi, je stvar 
taka: mi pravimo: 50 °/oi od odmerjene davščine v prvem primeru pri spome- 
ničarjih, vi pa pravite, da se črta celotna davčna osnova. Tu je seveda treba 
stvar preurediti bolj po politični kot po finančni plati. Pri drugi kategoriji, 
kategorije pa so enake, torej se v tej točki ne razhajamo, predlagate znižanje 
davčne osnove za 2000 dinarjev vsem enako, mi pa predlagamo v odstotku. 
Torej je tu precejšnja razlika. Mi pravimo: vsi plačajo 30% manj davka. Torej 
tistemu, ki je premožen, bogat, pomeni 30 °/o nekaj več kot tistemu, ki mu je 
prispevek odmerjen od nižje davčne osnove. Vi predlagate: vsem odbiti 2000 
dinarjev. V nekem smislu bo nekomu mogoče odšteti 2000, nekomu pa tudi 
2000 dinarjev ne bomo mogli odvzeti, ker jih ne bo imel. Na posvetu z občinami 
glede tega nismo bili deležni večjih kritik. 

Potem glede oprostitev po 12. členu. Mislim, da nisem prav razumel, toda 
poglejte 12. člen, ki na koncu pravi: »Druge pogoje in obseg olajšave določi 
občinska skupščina.« Vse to, kar ste vi želeli uveljaviti z republiškim zakonom, 
lahko v okviru občine, če je to potrebno, na vašem območju predpišete in uvelja- 
vite: vse te pogoje, kdaj se pride do raznih oprostitev in olajšav ter obseg olaj- 
šav. Mi želimo samo opredeliti, kdaj in v katerih primerih se predpiše, kadar 
gre za gospodarske, za turistične namene, za preusmeritev gospodarstva. To naj 
bi bila norma, medtem ko aplikacija te norme naj bi bila posebnost vsake 
občine. To smo si predstavljali oziroma to predlagamo. 

Potem še nekaj besed glede amortizacije. Predlog je, da bi stopnje te amor- 
tizacije predpisala občinska skupščina. 2e uvodoma sem povedal, da menimo, 
da je treba odmernemu organu dati jasno napotilo glede tega, da mora upo- 
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števati tako amortizacijo, kot jo bo določila občina, hkrati pa mu dati pooblastilo 
za to, kar vi želite. Namreč, če bo obrtnik s prometom dokazoval, da je upo- 
rabljal stroj v dveh ali treh izmenah, mora davčnemu organu prinesti ustrezne 
dokaze. V takem primeru bo davčni organ uporabljal povečano stopnjo v okviru 
v občini odobrene stopnje, ali morda dvojno ali za določen odstotek povečano 
stopnjo. To boste morali določiti v svojem občinskem odloku. Nevarnost je nam- 
reč v tem: če bomo upoštevali in predpostavljali delo v dveh ali treh izmenah 
in ko bo treba uveljaviti amortizacijo kot odbitno postavko pri odmeri davka, 
bodo vsi delali v treh izmenah, ko pa bo treba ugotavljati količino dohodka in 
čistega dohodka, pa bodo vsi delali po pol izmene. Mislim, da moramo to stvar 
imeti pred očmi in odmernemu organu omogočiti, da bo logično ravnal, da bo 
lahko ravnal tako, kot se razumno mora ravnati, ne pa, da bo zaprt v neke od- 
stotke, ki ga bodo avtomatično zaradi avtoritete predpisa vezali na administra- 
tivno reševanje. Občina bo predpisala normalno stopnjo, kadar bo šlo za nor- 
malen obseg uporabljanja osnovnih sredstev. Razliko od tega, za dvojno ali 
širše poslovanje ali za manjše poslovanje pa bo seveda morala prav tako ugo- 
toviti oziroma omogočiti, da odmerni organ pravilno odloči. Hvala lepa. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Hvala lepa! Predlagam, da razpravo 
o predlogih delegata občine Kranj nadaljujemo, ko bomo dobili razmnožene 
njegove predloge na mizo. Prosim, da nadaljujemo razpravo o predlogu zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih občanov. Besedo 
ima Janez Mihevc, občina Trebnje, prosim. 

Janez Mihevc: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Razprava v 
občini Trebnje o predlogih zakonov, ki so na dnevnem redu današnjega zase- 
danja, je pokalaza, da k predlogom zakonov ni nobenih bistvenih pripomb. Tako 
v celoti podpiramo predlog zakona o republiškem davku od prometa blaga na 
drobno, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stopnji republi- 
škega prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja za izobraževanje in 
o delu republiškega davka od prometa blaga na drobno, ki se steka med sredstva 
za izobraževanje, predlog zakona o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v 
letu 1971, predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1971 ter predlog 
zakona o uporabi sredstev posebne proračunske rezerve v letu 1970. Menimo, 
da vsi ti predlogi zakonov v največji mogoči meri upoštevajo potrebe družbe 
po sredstvih na eni strani in težnje po stabilizaciji gospodarstva na drugi strani. 

K predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih in 
davkih občanov imamo le naslednjo pripombo in predlog: V 12. členu predloga 
zakona se ukinja pooblastilo občinskim skupščinam, da predpišejo oprostitev 
plačila prispevkov od kmetijske dejavnosti za zavezance, ki imajo od 200 do 
500 dinarjev katastrskega dohodka. Ta oprostitev je bila v občini uvedena iz 
praktičnih razlogov, ker bi bili stroški odmere prispevkov tem zavezancem večji 
kot odmerjeni prispevek. 

Ta predlog obstoja še vedno, kljub višji stopnji republiškega prispevka. V 
naši občini je 480 takih zavezancev ali približno 10'%, odmerjeni prispevek, 
republiški in občinski pa bo znašal približno 3700 dinarjev in torej ne bo pokri- 
val stroškov odmere. Zato predlagamo, da to pooblastilo še ostane. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Ali je to smatrati kot spreminjevalni 
predlog ali kot mnenje? (Janez Mihevc: Kot predlog.) Prosim, če bi ta vaš pred- 
log formulirali. Besedo ima tovariš Tone Brus iz občine Gornja Radgona. 
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Tone Brus: Tovariš predsednik in tovariši delegati! Imam pripombo k 
13. členu; podobno pripombo je dal tovariš z Gorenjske. Vemo namreč, da je 
upravni organ doslej imel pooblastilo, da je lahko upošteval ekonomsko amor- 
tizacijo do višine, kakršno je določila občinska skupščina. Po novem bomo 
upravnemu organu to pooblastilo vzeli in vse obrtnike tako destimulirali, da 
ne bodo zainteresirani, da bi delali v več izmenah. Tistemu, ki bo napravil 
morda samo 100 izdelkov, bomo priznali stopnjo amortizacije 10, drugemu, ki 
bo z enakim strojem napravil 1000 izdelkov, pa tudi stopnjo amortizacije 10 i0/a. 
Dana je bila utemeljitev, da bi lahko odmerni organ priznal večjo stopnjo amor- 
tizacije, v zakonskem določilu pa te pripombe nimamo oziroma upravni organ 
nima pooblastila, da bi šel mimo stopnje, ki jo bo določila občinska skupščina. 
Ce bo občinska skupščina določila 10%> amortizacijo, v zakonu ni nobenega 
pooblastila, da bo organ lahko upošteval 20°/o amortizacijo. Zato podpiram 
predlog predgovornika, da stopnja amortizacije ostane taka, da jo določa občin- 
ska skupščina in sicer ekonomska amortizacija, upravni organ pa lahko odloča 
na primer takole: če nekdo dela en mesec, se mu bo upošteval 1 % amortizacije, 
kdor pa je delal 12 mesecev ali pa 12 mesecev v dveh izmenah, bo dobil pri- 
znano dvakratno amortizacijo. Kolikor pa predlagatelj zakona vztraja na takem 
predlogu, je treba dati zakonito pooblastilo upravnemu organu, da lahko 
v izjemnih primerih določa večjo stopnjo amortizacije, kajti vsakdo tega poobla- 
stila nima. Hvala lepa! 

Predsedujoči Marjan Orožen:. Hvala! Prosim, Dušan Burnik, Celje. 

Dušan Burnik: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Bom zelo kra- 
tek. K 11. in 12. členu sem želel dati samo dve pripombi. Videl sem pa že v 
materialu, ki je bil dostavljen na mizo, da je odbor za finance in proračun že 
definiral status kmeta — borca tako, da lahko podpiram to definicijo, ki jo je 
odbor predlagal. 

Pač pa bi postavil vprašanje v zvezi z 12. členom, in sicer glede samega 
vlaganja sredstev za preusmeritev gospodarstva v kmetijstvu. Gre namreč za 
to, da se ta pojem vlaganja na terenu različno obravnava. Mislim, da bi bilo 
potrebno ta pojem, če ne v samem zakonu pa vsaj z dodatno obrazložitvijo bolj 
precizirati, predvsem zaradi tega, ker je vprašanje, ali gre pri takih oprostitvah 
tudi za anuitete. Čeprav je v tem členu rečeno, da pogoje in obseg olajšave 
določi občinska skupščina, pa smatram, da ne bi bilo prav, da bi pri posamez- 
nih občinah prišlo do različnih tolmačenj, do različnih primerov. Ce je kmet 
vložil v namene, ki so tu taksativno našteti, za modernizacijo v kmetijstvu, 
določen kapital, ki predstavlja več kot 50 %> katastrskega dohodka, je lahko ta 
kapital vložil na različne načine. Lahko je to vložil v enem letu in se mu olaj- 
šava prizna v istem letu. Lahko pa dobi kredit, ki ga odplačuje 15 let in je 
vprašanje, ali se mu tudi potem takšna olajšava prizna za celotno obdobje. To 
postavljam samo kot vprašanje. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Ali lahko kdo odgovori na postavljeno 
vprašanje? Prosim, odgovoril bo tovariš Riko Jerman. 

Riko Jerman: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Najprej bi odgo- 
voril glede ekonomske amortizacije. Mislim, da je tak izraz ali pa sploh poj- 
movanje ekonomske amortizacije v nekem davčnem predpisu nekaj popolnoma 
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nevzdržnega in sem prepričan, da je tisto, kar je bilo doslej, bilo zelo napačno. 
Namreč, vedeti moramo, kaj je sploh ekonomska amortizacija. To je neke vrste 
moralno zastarevanje osnovnih sredstev, skratka tisto, kar fizično ni iztrošeno. 
To bi lahko pomenilo naslednje: nekdo ima stroj, vreden 10 milijonov dinarjev; 
dohodek mu omogoča, da se mu bo stroj v enem letu ali pa v dveh letih po- 
polnoma amortiziral. Tako se bo v celoti izognil vsakemu davku in mu bomo iz 
davka plačevali njegova osnovna sredstva. 

Gre torej za tisto normalno amortizacijo, ki jo dovolimo, da se predpiše. 
Kdaj kdo kupi nov stroj ali pa ga ne kupi, je njegova stvar, vendar tisto, kar 
dovolimo, da se odbije od osnovne amortizacije, mora biti s predpisom zelo 
precizno urejeno. Predlagamo torej, naj bi občinska skupščina določila stopnje 
amortizacije in take stopnje amortizacije naj določi na primer za stavbe, za 
betonske ali za drugačne stavbe, za stroje z vgrajenim motorjem ali brez mo- 
torja, druga orodja itd., nekaj podobnega kot imamo to v delovnih organi- 
zacijah družbenega sektorja. Menili smo, da je povsem logično, da bo davčni 
organ v primeru, ko bo ugotovil, da je promet ustvarjen v dveh, treh ali pa 
v več izmenah in ne v normalnem času, za katerega je določena ta občinska 
amortizacijska stopnja, pač upošteval povečanje trošenja poslovnega sredstva in 
temu sorazmerno omogočil večji amortizacijski odpis. Kako naj bi davčni organi 
ravnali v praksi, smo nameravali urediti z navodili o izvajanju davčnih pred- 
pisov, ki bi jih poslali občinam. 

Pa še glede 12. člena oziroma vprašanja, ki ga je postavil tovariš delegat 
iz Celja: kmet, ki je vložil denar, naj prinese dokaz, da ga je res vložil, in sicer 
vsaj 50 odstotkov katastrskega dohodka in najmanj 2000 novih dinarjev. Ne 
zanima nas, če je najel kredit. Pomembno je, da je denar vložil. Če je vložil 
na primer milijon, mu ga bomo postopoma odpisovali od davkov. Morda bo dolg 
res plačeval 15 let, toda davkarija mu bo odpisala prej, v dveh, treh letih. Mi- 
slim, da naj tudi v prihodnje strokovni organi rešujejo nejasnosti glede posa- 
meznih predpisov medsebojno v obliki raznih navodil. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Hvala lepa. Prosim za nadaljnjo raz- 
pravo. Ali želi tovariš Burnik postaviti dodatno vprašanje? (Da.) 

Dušan Burnik: To vprašanje sem postavil, ker se pri nas na celj- 
skem območju pojavljajo težnje, da bi se priznala posebna olajšava tudi kmetu, 
ki je na primer na nekajletno odplačevanje kupil traktor ali neko drugo opremo, 
vredno nekaj milijonov. Njegova letna odplačila gotovo presegajo 50 odstotkov 
katastrskega dohodka oziroma 2000 novih dinarjev. Strinjam se s tovarišem 
Jermanom, da bi strokovne službe z navodili urejale sporna vprašanja. Hvala. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Nadaljujemo z razpravo. Kdo še želi 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ne želi nihče več razpravljati? Ce je tako, potem 
zaključujem razpravo in vas obveščam, da imam ob zaključku razprave spremi- 
njevalne predloge delegata občine Kranj in spreminjevalni predlog delegata 
občine Trebnje. Ali delegat občine Trebnje zahteva, da se zasedanje delegatov 
o njegovem predlogu izjavi? (Ne.) To se pravi, da se predlog obravnava kot 
mnenje. Hvala lepa. 

Ostane nam potem, da se izjavimo o predlogih delegata občine Kranj, ki 
pa jih še nismo dobili. Imamo dve možnosti: da napravimo odmor ali pa da 
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gremo k 3. točki in da se potem vrnemo nazaj k sklepanju o amandmaju v zvezi 
z drugo točko. 

Predlagan je 20-minutrii odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.50 in se je nadaljevala ob 11.30.) 

Predsedujoči Marjan Orožen: Prejeli ste na klop predloge delegata 
občine Kranj, ki zastopa mnenja tudi drugih gorenjskih občin k predlogu zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih občanov. Odpiram 
nadaljnjo razpravo o tem predlogu. 

Ste predlog prejeli? (Še ne vsi!) Prosim, tovariš sekretar, da poskrbiš, da 
bodo delegati predloge čimprej dobili. Dokler jih ne dobijo vsi, zasedanje ne 
moremo nadaljevati. 

Nadaljujemo razpravo. Želi kdo razpravljati o teh spreminjevalnih pred- 
logih? K 11. členu? Besedo ima tovariš Ciril Jurčič iz občine Grosuplje. 

Ciril Jurčič: Mene pri tem členu nekaj moti. Prej sem razumel, da 
se kmetom-borcem pred 9. 9. 1943 zmanjša prispevek za 2000 dinarjev oziroma 
stalen prispevek za 1000 dinarjev. S tem bi kmetje-borci nekaj dobili za svoje 
delo. Ce pa gre za odbitek 2000 dinarjev od katastrskega dohodka kot tukaj piše, 
oziroma 1000 dinarjev od katastrskega dohodka, kmetje-borci s tem nimajo 
skoraj nobenih olajšav in bi take olajšave kot bi jih s tem imeli kmetje-borci, 
bile pesek v oči. Pravilno bi bilo, in najbrž je bilo tako mišljeno, da se prizna 
znižanje prispevka za 2000 dinarjev, to se pravi davka oziroma za 1000 dinarjev. 
To bi nekako šlo in bi bilo sprejemljivo. Odbitek 2000 dinarjev od katastrskega 
dohodka pa smatram, da ni nesprejemljiv. Rad bi vedel, kako je tovariš, ki je 
to predlagal, mislil. Ali je tako mislil, kot je tukaj napisano ali pa je mislil tako, 
kot sem jaz rekel, da bi bilo pravilno? 

Predsedujoči Marjan Orožen: Ali bi lahko predlagatelj dal pojas- 
nilo? (Glas iz klopi: Formulira predlog.) Dobro! 

Želi še kdo razpravljati o spreminjevalnem predlogu k 11. členu predlaga- 
nega zakona. Ce to ni primer, bi prosil zasedanje delegatov, da se o tem spre- 
minjevalnem predlogu izjavi. Spreminjevalni predlog je sprejet, če se zanj po 
določbah poslovnika izreče več kot polovica prisotnih delegatov občin. 

Kdor je za to, da se spreminjevalni predlog k 11. členu sprejme in predloži 
prisotnim zborom, naj prosim dvigne roko. (26 delegatov dvigne roko.) Kdo je 
proti temu predlogu? (18 delegatov dvigne roko.) Kdo se je prosim vzdržal? 
(Sedem delegatov dvigne roko.) Za predlog je glasovalo 26, proti 18 delegatov, 
7 delegatov pa se je glasovanja vzdržalo. 

Savin Jogan: Ker gre za to, da je v smislu 14. člena posebnega odloka, 
ki ureja sklice in delo zasedanj potrebno, da se ugotovi ne samo, kakšno je 
številčno razmerje, ampak tudi, kateri delegati občin podpirajo ali zavračajo 
tak predlog, mislim, da pride pri taki razliki v opredeljevanju v poštev edina 
možnost, da se kličejo delegati po abecednem redu občin. Skupno število ne kaže 
števila prisotnih delegatov na zasedanju. To je moj predlog. 
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Predsedujoči Marjan Orožen: Slišali smo razlago glede postopka in 
prosim, da po tej proceduri postopamo. Prosim tovariša sekretarja, da kliče de- 
legate občin, ki naj se izjavijo z »za« ali s »proti«. (Sekretar Savin Jogan kliče 
delegate občin po vrstnem redu.) 

Ker je glasovalo 29 delegatov za predlog, je ta torej sprejet in bo posre- 
dovan pristojnim zborom. 

Prehajamo na razpravo o spreminjevalnem predlogu k 12. členu obravna- 
vanega zakona, ki začenja na 2. strani: »Zavezancem prispevka od kmetijstva, 
katerim je kmetijstvo glavni poklic in vložijo sredstva ...«. Zeli kdo razprav- 
ljati o tem spreminjevalnem predlogu? (Ne javi se nihče.) 

Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje po istem postopku. Pro- 
sim tovariša sekretarja, da kliče, delegate po vrstnem redu. (Sekretar Savin 
Jogan, kliče delegate, ki poimensko glasujejo.) 

Za predlog je glasovalo 25 delegatov, proti je bilo 15 delegatov, 14 delegatov 
pa se je glasovanja vzdržalo. Predlog ni dobil nadpolovične večine glasov in 
zato ni sprejet. 

Prehajamo na razpravo o spreminjevalnem predlogu k 13. členu obravna- 
vanega zakona. 2eli kdo razpravljati? (Ne želi.) Potem prehajamo na glasovanje 
po enaki proceduri. Prosim tovariša sekretarja, da kliče delegate po vrstnem 
redu. (Sekretar kliče delegate po vrstnem redu, ki poimensko glasujejo.) 

Za je glasovalo 28 delegatov, proti jih je bilo 10, vzdržalo se jih je 16. Pred- 
log je sprejet. 

S tem smo zaključili razpravo o imenovanih predlogih in tudi o 2. točki 
dnevnega reda. 

Prehajamo na obravnavo 3. točke dnevnega reda, na predloga 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških 
prispevkov, davkov in taks. 

Predlog zakona smo poslali občinskim skupščinam dne 14. 12. 1970. Pred- 
lagatelj predloga zakona je izvršni svet. Želi predlagatelj dati še ustno obraz- 
ložitev? (Ne.) Hvala! Potem pričenjam razpravo o predlogu zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov 
in taks. Opozarjam vas, da je k temu zakonu delegat mesta Ljubljane imel 
spreminjevalni predlog. Kdo želi razpravljati? Prosim, tovariš Sbrizaj, občina 
Lj ubij ana-Siška. 

Danilo Sbrizaj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši. Pravza- 
prav imam samo eno vprašanje. V obrazložitvi tega zakona glede 5. člena, glede 
skupnega dohodka občanov po stopnjah je povedano, da so v začetku te stopnje 
manjše, potem pa progresivno naraščajo zlasti za visoke dohodke. Tukaj sem 
naredil neke izračune in vidim, da je tu neka nedoslednost. Vprašujem pred- 
lagatelja, kaj pravzaprav drži. Ce pogledamo 5. člen in če pustimo tiste odstotke, 
ki se računajo nad okroglo številko, da poenostavim, je situacija taka: kdor ima 
osnovo do 5000 dinarjev, plača 2% davka; če ima osnovo 5000 dinarjev plača 
100 dinarjev davka; če ima osnovo 10 000 dinarjev, plača 250 dinarjev itd., da 
ne bom tega vsega bral. 

Opozoril bi vas na naslednjo progresijo. Med 5000 in 10 000 din je razlika 
150 °/o v plačilu davka, se pravi, da za 5000 dinarjev plača 100 dinarjev, za 
10 000 pa 250 dinarjev. Potem pa je med 250 in 450 razlika 80%; med 450 in 
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750 je 66%, med 750 in 1150 je 50%; med 1150 in 1650 je 43 %; med 1650 in 
med 3250 je 95 %; med 3250 in 5450 je 70%; to se pravi, da gre dol; med 5450 
in med 8350 je razlika 53 %; med 8350 in 12 150 je 45% ; med 12 150 in 16 950 
je 40%; med 16 950 in 22 750 je 34%. To se pravi, da največ davka relativno 
plača tisti, ki ima okroglo osnovo 40 000 dinarjev, ker ta plača 3250 dinarjev, 
to je 95 % več kot tisti, ki ima osnovo 30 000 dinarjev. Tisti, ki ima osnovo 
50 000 dinarjev, plača samo 70 % več od tistega, ki ima osnovo 30 000 dinarjev. 
Ne vem, v čem je potem ta progresija. Relativno največ davkov bodo plačali 
tisti, ki imajo osnovo 40 000 dinarjev. Hvala lepa. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Lahko predstavnik predlagatelja od- 
govori na postavljeno vprašanje? Odgovorila bo tovarišica Mara Rovan. 

Mara Rovan: Dovolite, zdi se mi, da na stvari ne moremo tako gledati. 
Tovariš delegat je namreč gledal samo delovanje in odstotek zajemanja z vidika 
osnove. V obrazložitvi je mišljeno, kako se zajemajo presežki, za katere se upo- 
rablja naslednja stopnica progresije v davčni lestvici. To se pravi: najprej za- 
čenjamo z blažjo progresijo kot doslej, ne s tremi, ampak z dvema odstotkoma, 
potem pa progresija blago narašča. Mišljeno je samo naraščanje progresije z 
vidika presežka nad osnovo v določeni stopnici, za katero se uporablja ta višja 
stopnja. In v tem smislu je izpeljana progresija pri takem sistemu davčnih 
lestvic. Močnejše je zajemanje tistih presežkov, za katere se ob takem sistemu, 
ob sistemu stopničaste progresije, uporabljajo naslednje stopnje v naslednji 
kategoriji dohodka. Ce tako izdelano lestvico zdaj uporabljamo nazaj na celo 
osnovo in še upoštevajoč tistih 2500 dinarjev neobdavčenih dohodkov, bi bil 
odstotek naraščanja povsem drugačen. To je sistem delovanja stopničaste pro- 
gresije, ko se želi progresivno močneje zajemati višje dosežene dohodke v 
posamezni kategoriji prispevnih osnov. Da pa je prišlo med temi še do izrazito 
večjih odstotkov, je posledica dejstva, da je lestvica izpeljana do 30 tisoč dinar- 
jev po razponih 5, nad 30 tisoč pa po razponih 10 tisoč dinarjev. To pa potem 
še dodatno učinkuje. Torej, naraščanje progresije je mišljeno ne glede na celotno 
osnovo, ampak namen tako izdelane progresije je, močnejše zajemanje presežkov 
znotraj posamezne kategorije, ker namen take progresije ni ostreje zajemati 
celote, ampak samo tiste višje dohodke, ker se želi ostreje obdavčevati samo 
višje dohodke. Hvala! 

Predsedujoči Marjan Orožen: Želi tovariš Sbrizaj postaviti dodatno 
vprašanje? 

Danilo Sbrizaj (iz klopi): Tisto, kar bo na okroglo plačano, imam jaz 
že prav izračunano. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Kdo še želi razpravljati? Prosim, tova- 
riš Zalokar. 

Slavko Zalokar: Tovariš predsednik, zelo mi je žal, ampak izgleda, 
da moram danes stvari komplicirati. Vendar pa mislim, da tu ne gre za nepo- 
membne dokumente za politiko občinskih' skupščin in da je malo nerodno, da 
so zasedali že vsi skupščinski odbori, da so jutri zbori in da danes zasedajo 
delegati. Po tej skupščinski proceduri so lahko vsa naša stališča praktično 



518 Zasedanje delegatov občin 

prazna, brez vrednosti. Zaradi tega menim, da bi bilo koristno, kadar gre za 
take stvari, kot jih imamo danes pred seboj, da se vendarle delegatom občin 
da možnost, da se njihova stališča, tudi pri normalni skupščinski proceduri 
upošteva. To govorim zaradi tega, ker prosim, tovariš predsednik, da se razprava 
o 6. členu tega zakona odloži in se sprejme predlog zakonske iniciative sveta 
gorenjskih občin, ker je to tesno povezano. Kolikor se zbor delegatov izjavi za 
iniciativo sveta gorenjskih občin, se namreč 6. člen ne more sprejeti. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Ce sem prav razumel, je tovariš Za- 
lokar predlagal, da bi glede na to, ker je predlog gorenjskih občin povezan z 
zakonom, ki ga obravnavamo, prekinili razpravo o tej točki in nadaljevali raz- 
pravo o 9. točki, o predlogu gorenjskih občin in se potem vrnili nazaj na 3. točko. 
Mislim, da bi bilo prav, na to opozarja tovariš sekretar, da bi se predlagatelj 
izjavil, ali gre dejansko za tako vsebinsko povezanost, da bi bila sprememba 
dnevnega reda smiselna. 

Riko Jerman: Mislim, da je predlog tovariša Zalokarja povsem ume- 
sten. Resnično gre za povezanost stopenj prometnih davkov od nepremičnin s 
stopnjami davkov na dediščine in darila, ki jih obravnava tisti člen, ki bi zdaj 
sicer prišel na vrsto iz onega zakona. Zato mislim, da je morda res koristno, 
da se zbor odloči glede iniciative gorenjskih občin. Stališče izvršnega sveta do 
zakonske iniciative glede spremembe zakona o prometnem davku od nepre- 
mičnin sem pojasnil že v uvodnem poročilu. Izvršni svet ima do tega negativno 
stališče. Razloge pa sem pojasnil. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Slišali ste predlog in tudi mnenje 
predlagatelja. Predlagal bi, da se z glasovanjem odločimo o tem, da prekinemo 
razpravo o tej točki in da nadaljujemo z razpravo o 9. točki. Kdor je za to, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet. 

Nadaljujemo razpravo o 9. točki dnevnega reda, to je o zakonski 
iniciativi za spremembo zakona o prometnem davku, ki jo je poslal v obravnavo 
Skupščini SR Slovenije svet gorenjskih občin. 

Kot je iz predloga in iz obrazložitve razvidno, se svet zavzema za to, da se 
njegova iniciativa obravnava kot zakonski predlog. Vendar pa po IX. ustavnem 
amandmaju in po poslovniku Skupščine SR Slovenije ta organ ne more biti 
predlagatelj zakonskega predloga, pač pa ima lahko to funkcijo zasedanje de- 
legatov občin. Zato je ta predlog tudi uvrščen v dnevni red današnjega zase- 
danja. Pismeno smo bili naknadno obveščeni, da se predlogu gorenjskih občin 
pridružuje tudi občina Ptuj. Obrazložitev k predlogu zakonske iniciative bo 
imel tovariš Stanko Kajdiž, delegat občine Radovljica in predstavnik predla- 
gatelja, sveta gorenjskih občin. Besedo ima tovariš Kajdiž. 

Stanko Kajdiž, Radovljica: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati. 2e pred začetkom obrazložitve našega predloga smo bili dvakrat ob- 
veščeni, da se izvršni svet z njim ne strinja. Jaz ga bom vseeno obrazložil, ker 
smatram, da je to zelo pomembno vprašanje. 
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Pred seboj imate predlog za spremembo tega zakoha, ki ga je svet gorenj- 
skih občin obravnaval na seji dne 15. 12. 1970. V obrazložitvi predloga za spre- 
membo zakona opozarjamo na pomanjkljivost postopka pri sprejetju zakona in 
na materialne posledice, ki iz njegovih določil izhajajo. Menim, da o takem za- 
konu morajo razpravljati delegati občin, ker je omejil njihovo pristojnost v 
obravnavanju pomembnega področja, predvsem pa jemlje pomemben in zanes- 
ljiv vir dohodka občinskim proračunom. Predpostavljam, da je predlagatelj ta- 
kih sprememb predvsem skušal zelo različne stopnje, ki so jih predpisale po- 
samezne občine, izenačiti in najbrž tudi vplivati, da se cene nepremičnin in 
pravic znižajo. Ta sprememba pa tega ne bo dosegla, preprosto zato ne, ker po- 
goji v posameznih občinah niso enaki; nasprotno, zelo so različni. Davek na 
nepremičnine se plačuje od prodaje zemljišč in zgradb; osnova za davek je 
kupna cena oziroma prometna vrednost. Po temeljnem zakonu o prometnem 
davku od nepremičnin je davčni zavezanec prodajalec. S kupno pogodbo večkrat 
prevzame plačilo davka kupec, vendar je kalkulacija obeh jasna in cena zaradi 
davka nikdar nižja. Cim nižji je davek, več bo dobil prodajalec; če bi davka 
ne bilo, cena za zemljišče zagotovo ne bo nižja. 

Na Gorenjskem je precej prometa z zemljišči za izgradnjo zasebnih hiš. 
Razmerje med zasebno gradnjo in družbeno gradnjo je v naši občini 70 : 30. 
Cena m2 je 30 do 100 novih dinarjev, torej znatno previsoka in prodajalec na- 
vadno iztrži visoko rento, kupec pa jo prostovoljno plača. Nizka obdavčitev za 
prodajalce in kupce iz teh razlagov ni opravičljiva. Rento zemljišča je ustvarila 
družba in ne zasebni lastnik zemljišča. Z zniževanjem davka torej ne bomo 
olajšali izgradnje prepotrebnega stanovanjskega prostora za delovnega človeka. 
To je posebno vprašanje, ki ga bomo morali kmalu rešiti, zanesljivo pa je, da s 
favoriziranjem zasebne gradnje stanovanjskega problema ne bomo rešili. Sta- 
novanja in stanovanjske hiše pa uživajo precejšnje oprostitve: 

1. prodaja novih nenaseljenih stanovanj je davka oproščena po temeljnem 
zakonu; 

2. prodaja stanovanj in stanovanjskih hiš zaradi preselitve lastnika, zaradi 
nove zaposlitve ali zaradi upokojitve, tudi njegovega zakonca, je po republi- 
škem zakonu davka oproščena. 

Menimo, da so take oprostitve zadostne, zato naj se v drugih primerih 
prodaje plača primeren davek. Dohodek iz tega naslova je lahko za posamezno 
občino izredno pomemben, za druge ne. Omenim naj še, da nam na Gorenjskem 
pobiranje tega davka ni bilo problematično niti ni bilo slišati posebnih pritožb. 
Tega davka sicer niso plačevali socialno ogroženi občani, pač pa občani z večjimi 
dohodki. Spremenjeni zakon je občutno zmanjšal dohodke posameznih občin: 
tistih, ki takih dohodkov niso imele, pa prejšnji tudi ni oškodoval. V prora- 
čunih gorenjskih občin so to zelo pomembne postavke. 

Ko govorimo o komunalnem sistemu, o samoupravi v občini, v občinski 
skupščini kot najvišjem organu družbenega samoupravljanja, vedno poudar- 
jamo potrebo po razširitvi njenega odločanja in s tem tudi njeno odgovornost 
kot osnovne celice naše samoupravne družbe. Vedno poudarjamo, da brez njene 
večje materialne osnove ne more biti govora o njenem nadaljnjem razvoju. Ven- 
dar brez konkretnega koraka tega zagotovo ne bomo dosegli. 

Opozoril bi, da je ta dohodek eden od redkih in pomembnih dohodkov 
občin, ki ne bremeni gospodarstva. Zato svet gorenjskih občin predlaga, da 
delegati občin o predlogu razpravljajo in ga podpro ter predložijo Skupščini 
SR Slovenije, da po skrajšanem postopku sprejme predlog za spremembo za- 
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kona o prometnem davku od nepremičnin in pravic. Čeprav to zasedanje de- 
jansko poteka v izredno neugodnem času in čeprav so bile dane pripombe, da 
so občine vendar imele čas, da posledice tega zakona proučijo, bi opozoril, da 
smo tudi v občinskih skupščinah zelo zaposleni in da na posamezne klice ne 
moremo kar tako sklicevati sej naših, posebno medobčinskih organov, ki uskla- 
jujejo probleme posameznih občin. Prepričan sem, če bi bil ta rok daljši, da bi 
se uspeli povezati tudi z ostalimi občinami ter bi razpravljali o teh problemih, 
ki za naše pojme niso malenkostni. 

Predsedujoči Marjan Orožen: V zvezi s pripombami glede postopka 
pri sprejemanju zakona o spremembi zakona o prometnem davku bi rad po- 
vedal naslednje: 

Predlog za spremembo tega zakona je bil poslan vsem občinskim skupščinam 
v mnenje dne 18. junija 1970, sprejet pa je bil na sejah pristojnih zborov 
29. 9. 1970. Ker je po odloku, ki ureja delovno področje zasedanj delegatov ob- 
čin, določeno, da delegati občin v tej zvezi obravnavajo sistem financiranja 
družbeno-političnih skupnosti in delitvena razmerja med družbeno-političnimi 
skupnostmi, smo takrat smatrali, da ne gre v tem primeru za tako temeljno 
sistemsko vprašanje, saj ne gre niti za spremembo virov niti vrst dohodkov 
družbeno-političnih skupnosti, temveč le za spremembo davčne stopnje. Ne- 
katera skupščinska telesa so sicer takrat res predlagala, da bi bilo treba ta akt 
poprej obravnavati na zasedanju delegatov občin, ker bi vendarle precej pri- 
zadel proračune občin. Vendar smo se doslej vselej v primerih, ko je šlo za 
vprašanja, ki ne spadajo neposredno na dnevni red zasedanja ali vsaj ni na 
prvi pogled to jasno, držali prakse, da smo počakali na določeno pobudo pri- 
zadetih občin. Ce se je katera s tako zahtevo oglasila, smo o tem obvestili tudi 
druga in jih opozorili na možnost, da četrtina občin v SR Sloveniji zahteva 
obravnavo takega akta na zasedanju. Ker tega v tem primeru ni bilo kljub 
relativno dolgemu roku, v katerem bi lahko občine opozorile na problem, je 
predlog zakona šel normalno na seje pristojnih zborov in bil sprejet. Kljub 
vsemu temu se seveda še vedno da govoriti in razpravljati o pomanjkljivosti 
postopka tako z ene kot verjetno tudi z druge strani. Vendar mislim, da bi nas 
vsekakor to dokazovanje in prepričevanje ne pripeljalo nikamor in zato bi bilo 
pravilno, da se raje osredotočimo na osnovni problem, ki je bil sprožen z zakon- 
sko iniciativo gorenjskih občin. 

Preden nadaljujemo razpravo, bi vendarle vprašal, če morda želijo pred- 
stavniki izvršnega sveta, republiškega sekretariata za finance ali pristojnih od- 
borov republiškega in gospodarskega zbora zavzeti stališče oziroma ali morda 
želi predstavnik izvršnega sveta stališče izvršnega sVeta še enkrat pojasniti. 
(Ne želi.) Hvala lepa! Potem nadaljujemo razpravo. Kdo se je prvi javil, prosim? 
Tovariš Tone Brus iz občine Gornja Radgona ima besedo. 

Tone Brus: Oprostite, da se tudi jaz že drugič javljam. Takoj, ko je ta 
zakon izšel, sem protestiral na sekretariatu za finance, kajti, kot smo ugotovili 
v občini Gornja Radgona, tega materiala v prvem postopku sploh dobili nismo 
in smo praktično pozneje videli le zadnjega. Ko je zakon izšel in tudi potem, 
ko smo delali ekonomska izhodišča za leto 1971, smo pripravili dejanski izračun, 
kolikšna bi bila izguba dohodka občinskega proračuna za leto 1971. Zato se lahko 
v celoti pridružujem izračunu gorenjskih občin, ker tudi občina Gornja Rad- 
gona, upoštevajoč davčne stopnje kot se jih sedaj predlaga, izgubi v letu 1971 
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20 milijonov starih dinarjev, kar dejansko predstavlja polovico dvanajstine me- 
sečnega dohodka občinskega proračuna. Mislim, da je ta zakon toliko premil, 
kolikor je prejšnji posegal preveč grobo. Zato mislim, da bo treba najti kompro- 
misno rešitev. Prejšnji zakon je namreč začel pri 100 000 starih dinarjev s 
4-odstotno davčno stopnjo, sedanji pa z njo začenja šele z 10 milijoni starih 
dinarjev. Mi vsi vemo, da so bili v zgodovini, toliko in toliko let nazaj, naši 
ljudje navajeni na tako imenovani desetek in 10l0/o odkupnine ni bilo nikoli 
preveč; pač pa je bilo preveč 22 °/o, kar je določal prejšnji zakon. Zato pa mislim, 
da bi bilo prav, če bi zaenkrat v celoti odstopili od zakona, ki se ga predlaga 
skupščini, da bi ga razveljavili in medtem pripravili nov osnutek, ki bo nekaj 
kompromisnega med enim in drugim. Dejstvo je, kot sem rekel, da je bil prvi 
prehud, drugi pa dejansko posega v dohodke proračunov. Poprečna davčna 
stopnja v Gornji Radgoni je bila v letu 1969 12,5 °/o, letos pa bo samo 4%, ker 
večina kupnin znaša do 10 milijonov; nad 10 milijonov jih je zelo malo, po 
10 do 15 v vsaki občini, kar ne bo rešilo situacije. Hvala lepa! 

Predsedujoči Marjan Orožen: Hvala lepa. Prosim, besedo ima tova- 
riš Jožko Humar, Nova Gorica. 

Jožko Humar: Tovariš predsednik, tovariši delegati. Govorim v imenu 
oziroma po pooblastilu občinske skupščine v Novi Gorici. Ker so delegati pra- 
vili, da bodo izgubili nekaj milijonov starih dinarjev, naj povem, da bi naša 
občina z uporabo novele zakona izgubila samo pri tem davku okoli 90 milijonov. 
To predstavlja za naš proračun kar precejšnjo vsoto, če pomislimo, da je bila 
naša občina obenem obremenjena z novimi obveznostmi za zdravstveno varstvo 
socialno ogroženih kmetov v znesku 80 milijonov. 

Vprašanje bi samo po sebi morda lahko rešili; vendar mislim, da tu le ne 
moremo iti mimo tega, da smo v nasprotju s samoupravnostjo občin, ki jo ustava 
hoče podpreti in utemeljiti. Mislim, da argumenti, ki jih je povedal tovariš re- 
publiški sekretar za finance, držijo. Tem argumentom tudi ne mislimo oporekati. 
Tisto, s čimer se naša občina ne more strinjati, je dejstvo, da sam zakon občinski 
skupščini daje neko nezaupanje, da pri vodenju svoje ekonomske politike ne 
bi znala upoštevati v svojih specifičnih razmerah vseh argumentov, ki jih je 
izvršni svfet oziroma sekretar za finance navedel. 

Mislim, da v občinskih skupščinah vendarle znaj'o voditi tudi ekonomsko 
politiko, ki upošteva vse te momente, predvsem pa konkretne potrebe in pa 
tudi konkretne ekonomske pogoje. Zato v imenu občinske skupščine Nova Go- 
rica v celoti podpiram predlog, ki ga je dal svet gorenjskih občin. Hvala! 

Predsedujoči Marjan Orožen: Prosim, tovariš Dušan Burnik, delegat 
iz občine Celje. 

Dušan Burnik: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Dovolite mi, da 
v imenu občinske skupščine Celje podprem predlog gorenjskih občin, ker ga je 
občinska skupščina na zadnji seji obravnavala in tudi pismeno obvestila re- 
publiško skupščino o svojem stališču. Pri nas namreč, ko smo obravnavali ta 
zakon, ugotavljamo, da bi v večini primerov, konkretno na našem območju, upo- 
rabljali najnižjo novo stopnjo, to je 4 "Vo, ker so v prometu večinoma nepremič- 
nine z vrednostjo do 10 milijonov starih dinarjev; če pa gre za večje nepremič- 
nine, se osnove v večini primerov .delijo na dva ali več delov, kolikor je pač 
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prodajalcev. Zato računamo, da bo izpad proračunskih dohodkov iz t^ga naslova 
znašal okrog 60 i0/o, kar ustreza približno 60 milijonom starih dinarjev. 

Negativnost sprejetih oziroma določenih maksimalnih stopenj pa ni samo v 
znižanju dohodkov, temveč tudi v tem, da obdavčitev po novem ne bo več v 
taki meri preprečevala drobljenje kmetijske posesti. Tudi sicer bo nastala ten- 
denca po znatno večjem pospeševanju prometa z nepremičninami. Nadaljnja 
negativnost določene progresive bo tudi v tem, da občina sploh ne bo mogla 
uporabljati določila temeljnega zakona in predpisati progresivnih stopenj pro- 
metnega davka od nepremičnin, ki bi bile odvisne od cene m2 zemljiške po- 
vršine. Tako je občina onemogočena v uspešnejšem izvajanju politike obdav- 
čitve na področju, s čimer bi lahko vplivala na cene pri prometu z nepremič- 
ninami. Zato ta predlog gorenjskih občin podpiramo. Hvala. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Hvala! Tovariš Sbrizaj, Ljubljana- 
Siška. 

Danilo Sbrizaj: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši. Tudi 
naša skupščina v celoti podpira ta predlog predvsem zaradi preprečevanja špe- 
kulacij z zemljišči. V Ljubljani je draga gradnja danes eden najtežjih proble- 
mov. Do cenene in smotrne stanovanjske gradnje ne bomo prišli, če ne bomo 
uredili zemljiške politike, ki bi nam jo tako zakon, kot je predviden, povsem 
podrl, ne toliko iz davčnih razlagov, ampak predvsem iz razlogov smotrne 
zemljiške politike, ki jo morajo imeti v rokah občine. Podpiramo stališče go- 
renjskih občin, da gre tudi za poudarjanje tistih osnovnih pravic, ki jih ima 
občina. Hvala. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Tovariš Korbar, Ljubljana-Vič. 

Slavko Korbar: Naša občinska skupščina je predlog gorenjskih občin 
obravnavala na svoji seji včeraj in ga tudi do zadnjega odbornika podprla. 
Mislim, da je dejansko pri tem treba videti drugo stran in ne samo finančno. 
Finančna stran za nas na Viču pomeni 120 milijonov starih dinarjev. Za nas je 
pomemben tudi drugi, politični del in zdi se mi, da moramo, ko se take stvari 
sprejemajo, bolj prisluhniti. Naša krivda, je, da že takrat ko se je o noveli raz- 
pravljalo, nismo šli v akcijo. Vendarle se mi zdi, da je še čas in če je kakšno 
stvar treba popraviti, potem je ta zakon treba popraviti v tem smislu, kot ga 
predlagajo gorenjske občine. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Hvala! Se želi kdo razpravljati? To- 
variš Jerman ima besedo. 

Riko Jerman: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Mislim, tovariši, 
da vaše ocene glede finančnih posledic, vsaj po naši presoji, gotovo ne bodo 
povsem držale. Upoštevati morate delovanje celotnega zakona. Zakon ureja 
obveznost prometnega davka za vsako kupčijo z nepremčinino; torej nič več 
tistih oprostitev, čeprav je povsem jasno, da so prometne vrednosti preprodaj 
novejših stanovanjskih objektov pač večje in zaradi tega tudi davščine večje. 
To je en razlog. Drugi razlog je v tem, da pri dosedanjih poslih, kolikor so jih 
davčne uprave obravnavale, ali njihov precejšnji del, verjetno niso davčne 
osnove, torej skupne vrednosti, tiste, ki ustrezajo dejanskim in realnim stanjem. 
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Ce bi več dela in več truda vložili v opredelitev dejanske vrednosti nepremičnin 
v prometu nepremičnin, bi bili učinki takšnih davkov lahko bistveno drugačni. 

To, kar ste nekateri navajali, da gre pri tem ne le za finančni rezulat tega 
instrumenta in tega zakona, smo mi tudi v zakonu upoštevali. Ko je izvršni - 
svet ta zakon predložil, se je v polni meri zavedal, da ne gre samo za dohodke 
in izdatke, zato vam je predložil ravno takšnega. Ze prej omenjena razlika, ki 
je nastala in ki bi nastala v tem, da se obdavčuje vse in ne samo stare stano- 
vanjske hiše, ima svojo, rekel bi, politično vsebino in ne samo fiskalno. 

Ko govorimo o tem, da davek vpliva na ceno stanovajskega prostora, to 
nedvomno drži, medtem ko trditev, da stanovanjska površina ne bo čisto nič 
cenejša oziroma stanovanjski prostor nič cenejši in nič dražji, če bo davek 
višji ali manjši, po mojem mišljenju, tovariši, v življenju, v praksi, ne drži. 
Kupec in prodajalec se dogovorita o tem, koliko prodajalec hoče za kvadratni 
meter zemljišča. Davek se potem h kupnini še prišteje. Ali je davek večji ali 
manjši, je vseeno, saj je praktično zmeraj prenesen na kupca, ki je v stiski. 
Zato smo mislili, da bi zadržali relativno enako obdavčitev, raztegnjeno na dru- 
gačen prostor, kot je bil doslej. Sedanja progresija je tekla od nič pa do recimo 
pet milijonov dinarjev. Urejale so jo občinske skupščine tako, da so te obdav- 
čitve v večini občin znašale priblžino 15'%», v nekaterih izjemnih primerih pa 
tudi več, v enem absurdnem primeru celo 60 "/o. Mislili smo, da bi bilo koristno 
in potrebno določiti zgornjo mejo, do katere naj občine tako politiko izpeljejo 
v republiki. To je bila tista lestvica, ki razteguje te stopnje od nič pa do 50 mi- 
lijonov, kjer se končuje z 20 %». Prepričani smo, da so tiste vrednosti, ko je 
lestvica nastajala, ob logiki, kakršna je danes, presežene za približno 7 do 
8-krat po nominalnih cenah. Vrednosti so seveda iste, cene teh vrednosti pa so 
bistveno odstopile. Zakon je izrazito hotel nizke vrednosti tudi relativno nižje 
obdavčiti. Med nizkimi vrednostmi, torej v kupčijah do 10 milijonov dinarjev, 
se v glavnem ne morejo, če so davčne osnove realno ugotovljene, pojavljati 
stavbe, razen nekih starih podrtij. Praviloma se pojavljajo zemljišča, katerih 
cene so žal tako visoke. Da pa se je vrednost stavb v desetih letih povečala 
od treh na 30 milijonov, ni stvar države. Takšne so pač dejanske razmere. 

Še enkrat poudarjamo, bistveno je ugotoviti, kaj je dejanska vrednost neke 
kupčije, ki jo je treba obdavčiti. Drugič: zelo dvomim, ali je sploh realno pri- 
čakovati, da bomo z davčnimi stopnjami, ki ne morejo biti različne za razne 
državljane, lahko preprečili špekulacije. Zato, da preprečujemo in obdavčujemo 
špekulacijo, imamo poseben predpis. Kdaj gre za špekulacijo? To je po mojem 
mišljenju bistveno opredeliti. Ali je špekulacija v primeru prodaje, ko je ne- 
premičnina, zgrajena pred nekaj leti iz lastnih dohodkov občanov, veljala 3 mi- 
lijone, danes pa je vrednost tega objekta recimo 30 milijonov dinarjev? Za 
30 milijonov bo občan pridobil nepremičnino, ki jo je pač pred nekaj leti 
lahko dobil za 3 milijone dinarjev. 

Za špekulacijo pa gre, ko nekateri poklici, ki se ukvarjajo z graditvijo sta- 
novanjskih hiš ali ki imajo sicer na voljo večje vsote denarja, zgradijo na 
zemljišču, ki so ga od občine dobili po nizki ceni, dva ali tri objekte, potem pa 
jih prodajo. V dveh, treh letih so se cene že toliko zvišale, da pravzaprav stro- 
ške, ki so običajno tudi krediti, pokrijejo iz kupnine in tako recimo dobijo 
eno, dve stanovanji povsem brezplačno. Ali pa to: nekdo s kreditom zgradi sta- 
novanje ali kupi parcelo, po nekaj letih pa to stvar proda. Kredit se mu ni 
valoriziral; če je vzel milijon dinarjev kredita, je dolžan milijon dinarjev in 
seveda obresti. Vrednost zemljišča pa ni porasla za recimo 8 '"/o na leto, ampak 
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se je povečala za 20 ali 50 %. To je po našem mnenju špekulacija. Torej, morali 
bi določiti, kdaj gre za špekulacijo, kdaj naj se uporabijo posebni davčni in 
drugi ukrepi za to, da bi neupravičeno korist zajeli. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Slišali smo • torej predlog predlaga- 
teljev, slišali smo stališče izvršnega sveta, slišali smo obrazložitev sekretarja 
za finance. Sedaj gre za to, da se zasedanje delegatov o predlogu predlagateljev 
odloči. Predlog postane zakonska iniciativa, če se bo zanj odločila polovica 
prisotnih delegatov občin. Predlagam, da tudi v tem primeru pozivamo delegate 
občin, da se o tem predlogu izjavijo. Prosim tovariša sekretarja, da kliče de- 
legate. 

(Sekretar Savin Jogan poimensko kliče delegate, ki glasujejo.) 

Predsedujoči Marjan Orožen: Ugotavljam, da so vsi delegati, razen 
enega, glasovali za to, da predlog gorenjskih občin postane zakonodajna inicia- 
tiva zasedanja delegatov občin. S tem je zakonska iniciativa sveta gorenjskih 
občin sprejeta in bo predložena prisotnim zborom. 

Sedaj se moramo opredeliti še do predloga sveta gorenjskih občin o tem, 
da Skupščina SR Slovenije obravnava zakonski predlog po hitrem postopku. 
Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Hvala. 

S tem sta razprava in sklepanje o deveti točki zaključena in prehajamo 
na nadaljnjo obravnavo o 3. točki dnevnega reda, o predlogu zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispev- 
kov, davkov in taks. 

Kdo želi besedo? Prosim, delegat občine Brežice. 

Vinko Jurkas: Ko smo razpravljali o teh spremembah, smo med 
drugim ugotovili, da 4. člena, ki določa, da bi se znesek 20 000 nadomestil z 
zneskom 25 000, ne bi bilo potrebno spreminjati, kajti če upoštevamo poprečne 
osebne dohodke kvalificiranih delavcev, kakršni so v letošnjem letu na našem 
območju, medtem ko na ostalih območjih prav gotovo ne bodo še dolgo dosegli 
25 000 oziroma 20 000 dinarjev, menimo, da bi ostal znesek 20 000 še naprej 
kot osnova za obdavčevanje. Hvala lepa! 

Predsedujoči Marjan Orožen: Ali je to spreminjevalni predlog? 
(Ne, mišljenje.) V redu. Naprej, prosim, kdo želi besedo? Tovariš delegat iz 
občine Lendava. 

Milan Berden: Tudi jaz bi izrazil mnenje k 2. členu zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, 
davkov in taks. V 2. členu imamo noviteto, ki uvaja 12'% obveznost plačevanja 
republiškega davka oziroma prispevka vseh tistih, ki niso zavarovani po liniji 
zdravstvenega zavarovanja kmetov, medtem ko zavezanci prispevka za zdrav- 
stveno zavarovanje kmetov tega 12-odstotnega prispevka ne plačujejo in imajo 
svoje enotne obveznosti urejene prek zdravstvenega zavarovanja kmetov. 

Tu gre za praktično mnenje. To je sicer z zakonom urejeno, toda v praksi 
je vedno tako, da imajo skladi zdravstvenega zavarovanja kmetov vedno defi- 
cit in s tem, da izločamo na primer kmete iz obveznosti plačevanja enotnega 
republiškega prispevka, nekoliko odstopamo od enotne prispevne politike. Po 
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drugi strani pa nas mnogo bolj tišči, da s tem kmete izločamo iz prispevnih 
olajšav po sprejetih republiških zakonih, te prispevne olajšave po republiški 
stopnji pa puščamo samo tistim, ki niso kmetovalci. Zaradi tega posredujem 
samo mnenje, da se ta zadeva prouči in menim, da bi noviteto »Republšikega 
prispevka iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti iz prejšnjega odstavka 
ne plačujejo zavezanci, ki se jim odmerja prispevek za zdravstveno zavarovanje 
kmetov.« črtali in da bi veljal enotni 12-odstotni republiški prispevek, in da bi 
podobno kot po dosedanji praksi za zdravstveno zavarovanje kmetov plačevali 
samo razliko, kakor smo to imeli uvedeno v lanskem letu. S tem bi namreč zelo 
problematično stanje večine malih kmetov olajšali, da bi dobivali še del olajšav 
iz republiškega prispevka, po drugi strani pa delež neizterjanih dajatev ne bi 
bil tako velik. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Ne želi nihče? Vprašam delegata mesta Ljubljana, ali njegovo stališče, 
da ne zahteva izjave, velja tudi za predlog y zvezi s 7. členom tega zakona? 
(Da.) Hvala. Prosim, tovariš Kajdiž ima besedo! 

Stanko Kajdiž: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Mi smo prej obravnavali predlog sveta gorenjskih občin zato, da bi ga uskladili 
s 6. členom tega zakona, ki se glasi: »Republiški davek na dediščine in darila 
se plačuje po tehle progresivnih stopnjah: . . Sedaj bi bilo treba to uskladiti. 
Sprejet je bil predlog sveta gorenjskih občin, da se spremeni člen, ki je govoril 
o lestvici ter da lestvice določajo občine; po tem predlogu velja isto tudi tu. 

Predsedujoči Marjan Orožen : Kakor jaz razumem, smo se opredelili 
do predloga sveta gorenjskih občin in smo ga sprejeli kot zakonsko iniciativo 
zasedanja delegatov občin ter ga posredujemo pristojnim zborom, ne pa da 
usklajujemo te zakone med seboj. Mislim, da usklajevanje ni v naši pristojnosti. 

Drugo pa je vprašanje, če v zvezi s tem pride do posebnega predloga. 
Prosim predstavnika predlagatelja, da obrazloži dejansko stanje. 

Riko Jerman: Tovariši delegati! 6. člen je po svoji vsebini seveda 
povezan s pravkar izglasovanim razmerjem delegatov do zakona o prometnem 
davku. To pa zaradi tega, ker so tele predlagane stopnje za dediščine in darila 
usklajene ali pa bi rekel prilagojene tistim stopnjam, ki veljajo v dosedaj ve- 
ljavnem zakonu o prometu nepremičnin. Te stopnje morajo biti približno enako 
urejene, sicer bodo nekateri nakupi dejansko prekvalificirani v dediščine ali pa 
nekatere dediščine v nakupe, če bi glede tega delali razlike. Zato mislim, da je 
skladno s tem, kakršno razmerje ste zavzeli do zakona, pravzaprav do stopnje 
prometnega davka od nepremičnin, da se zavzamete tudi za to, da se te stopnje 
spremenijo. 

Opozoriti vas pa moram na to, da je po sedaj veljavnem zakonu davek na 
dediščine in darila, republiški dohodek, kar pomeni, da republika predpisuje 
stopnje. Ne morejo te stopnje za republiški dohodek predpisovati občine. To, 
da mi ta dohodek prepuščamo občinam, pomeni čisto nekaj drugega, ker je po 
svoji vsebini ta davek republiški dohodek. In če je republiški dohodek in dokler 
je, tako dolgo mora seveda republika za ta prispevek predpisovati stopnjo. 
Bolj kot je takšna ureditev pomembna finančno, je pomembnejše to, da so 
državljani v SR Sloveniji v enakem položaju, kadar dedujejo in kadar stopajo 
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v podobna premoženjska razmerja. Če bo uveljavljena zakonska iniciativa, o ka- 
teri ste prej govorili, bo po našem mnenju 6. člen odpadel, to pa pomeni, da 
bi veljala stara lestvica, ki je bila dosedaj v veljavi- in ki je letos v veljavi. Ce 
boste izglasovali to zakonsko iniciativo oziroma, če bo ta uveljavljena, potem 
bo 6. člen odpadel kot logična posledica, čeprav ne bi bilo nemogoče, če bi 
veljal nižji prispevek na dediščine ob višjih davčnih stopnjah. To pa bi zahte- 
valo od davčnih organov, da zelo precizno opredeljujejo in raziščejo vse dedi- 
ščine, da bi se nam običajni nakupi ne zamešali med dediščine zaradi nižje 
takse. V primeru, da vaš predlog ne bo sprejet, bomo prav gotovo ali pa ver- 
jetno sami predlagali, da se ta člen opusti. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Predlagam, da sklenemo, da naj se 
pristojnim zborom posreduje mnenje delegatov občin v zvezi s tem zakonom, 
da je 6. člen tega zakona potrebno uskladiti z iniciativo, sprejeto na tem zase- 
danju oziroma s sprejetim spreminjevalnim predlogom. Ali takšen sklep za- 
došča? Kdor je za to, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Hvala. Predlog je sprejet. 

S tem je razprava o tretji točki dnevnega reda zaključena in prehajamo 
na 4. točko dnevnega reda, na razpravo o predlogu zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o stopnji republiškega prispevka iz osebnega 
dohodka iz delovnega razmerja za izobraževanje in o delu republiškega davka 
od prometa blaga na drobno, ki se steka med sredstva za izobraževanje. 

Poleg predstavnikov predlagatelja in pristojnih odborov so bili na zase- 
danje vabljeni tudi predstavniki republiške izobraževalne skupnosti. 

Ali želi predlagatelj posredovati še kakšno uvodno obrazložitev? (Ne želi.) 
Pričenjam razpravo o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
stopnji republiškega prispevka iz osebnega dohodka. 

Kdo želi, prosim, besedo? (Ne javi se nihče.) Zaključujem razpravo o tej 
točki. 

V smislu dogovora na začetku seje predlagam, da preidemo na 5. točko 
dnevnega reda, na obravnavo predloga zakona o stopnjah prispevka za 
otroško varstvo v letu 1971, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obrav- 
navo izvršni svet. 

Predlog zakona smo poslali občinskim skupščinam dne 15. decembra. Poleg 
predstavnikov predlagatelja je bil k tej točki vabljen tudi predstavnik repu- 
bliške skupnosti otroškega varstva. 2eli morda predstavnik predlagatelja dati 
še dodatno obrazložitev? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo k tej točki dnevnega reda. Prosim, delegat mesta Ljub- 
ljane ima besedo. 

Zvonimir Bohte: Tovariš predsednik, tovarišice delegati! Menimo, 
da je znižanje republiške stopnje dohodka za otroško varstvo formalen korak 
k načelni usmeritvi financiranja splošno družbenih potreb na tisti nivo, kjer 
se najbolj smotrno lahko ocenjujejo potrebe in racionalno uporabljajo sredstva. 
Občine bodo morale z neposrednimi dogovori in delovnimi organizacijami po- 
večati materialno osnovo za otroško varstvo ter verjetno predpisati stopnjo 
najmanj 45 !%> za te namene. Pri tem pa ugotavljamo, da je področje otroškega 
varstva tako pomembno, da bi ga morali pospešeno reševati. To Omogoča dej- 
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stvo, da področje otroškega varstva v ukrepih za omejitev splošne potrošnje ni 
obravnavano tako, kot je to primer z invalidskim in pokojninskim zavarovanjem 
in s poslovanjem, čeprav ne obstajajo za tako obravnavanje utemeljeni razlogi. 

Predlagamo, da republiški organi posredujejo zvezi zahtevek, naj se zakon 
o izločanju dela dohodka od prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega raz- 
merja, prometnega davka, carin in sodnih taks v letu 1971 dopolni tako, da se 
v 3. členu 3. točke dodajo besede: »In otroškega varstva«. To se pravi, da bi 
bili izvzeti iz limita. 

Urejeno otroško varstvo ima pomemben delež v dviganju produktivnosti 
dela v gospodarstvu in v ostalih dejavnostih, še posebno v tistih panogah, kjer 
je zaposleno veliko število žena. Zakon o republiškem prispevku od sredstev 
skupne porabe sicer ni danes predmet razprave, vendar menim, da je umestno 
dati pobudo za njegovo dopolnitev. Ker se vedno bolj širi sfera družbenega do- 
govarjanja in oži obseg zbiranja sredstev za splošne potrebe na osnovi oblastnih 
odločitev, postaja določba 3. člena tega zakona, ki navaja izdatke, ki so opro- 
ščeni prispevka, preozka. Predlagam, da se v obseg oprostitev zajamejo vsi iz- 
datki delovnih organizacij sklada skupne porabe za potrebe šolstva, otroškega 
varstva in socialnega varstva, ki so dokumentirani s sklenjenim družbenim do- 
govorom. Hvala lepa! 

Predsedujoči Marjan Orožen: Kdo želi razpravljati? Prosim, besedo 
ima tovarišica Marija Ivkovič, predstavnik republiške skupnosti otroškega 
varstva. 

Marija Ivkovič: Spoštovani tovariši delegati! Dovolite, da vam po- 
sredujem stališča, ki jih je 23. tega meseca sprejela skupščina republiške skup- 
nosti otroškega varstva. Obravnavala je med drugim tudi zakon o stopnjah pri- 
spevkov za otroško varstvo v letu 1971. Skupščina meni, da pomeni predlog 
zakona nadaljnjo krepitev samoupravnega odločanja tam, kjer se problemi raz- 
rešujejo, v občini. S prenosom pravic od republike na občine pa se prenašajo 
tudi denar in obveznosti, ki narekujejo občinam večje organiziranje navznoter 
in ne navzven. Republika se bo s sredstvi, zbranimi iz prispevne stopnje 1,35 %» 
iz osebnega dohodka zaposlenih in l,2l0/o od izplačanih pokojnin in invalidnin, 
osredotočila na razvoj tistih oblik otroškega varstva, ki po dosedanjem osnov- 
nem principu zajemajo kar največje število otrok in hkrati delujejo spodbudno 
in preventivno ter optimalno prispevajo k telesnemu in duševnemu razvoju 
otroka in upoštevajo tudi stopnjo zaposlenosti ženskega prebivalstva. 

V zvezi s sprejetim stališčem, ki se nanaša na obravnavo predloga zakona, 
pa je skupščina republiške skupnosti otroškega varstva menila, da je potrebno 
napraviti še kaj, tako da se resnično zagotovi realizacija tega zakona v življenje. 

Republiška skupnost otroškega varstva je zavzela naslednja stališča: 
  da je treba združiti vse sile in dejavnike ob temeljnih skupnostih otro- 

škega varstva oziroma ob organih za otroško varstvo v občinah; 
— vsako odstopanje od predlaganih prispevnih stopenj na nižje lahko 

ogrozi realizacijo že sprejetih programov in povzroči nazadovanje področja; 
— akcija za zagotavljanje sredstev za otroško varstvo naj bo enotna. Zato 

naj se v občinskih skupščinah združijo interesi vseh dejavnikov in pomagajo 
občinskim skupščinam pri odločitvah. Pri tem naj imajo spodbudniško vlogo 
temeljne skupnosti otroškega varstva, oziroma organi za otroško varstvo. Ob- 
čine naj dosledno izkoristijo možnosti predpisovanja prispevkov, ne samo iz 
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osebnih dohodkov zaposlenih in od izplačanih pokojnin in invalidnin, temveč 
tudi na podlagi 12. člena zakona o skupnostih otroškega varstva in financiranju 
nekaterih oblik otroškega varstva; 

— 12. člen se nanaša na solidarnostni prispevek poleg rednega vira iz oseb- 
nega dohodka zaposlenih, ki dovoljuje občinam, da po 12. členu predpisujejo 
še prispevek oziroma višino sredstev iz kmetijstva, samostojnih poklicev, obrti 
in ostalih samostojnih poklicev. 

Do sedaj je v Sloveniji le 10 občin sprejelo ustrezne odnose, kljub temu, da 
je zakon že tretje leto v veljavi. Nadalje je skupščina zavzela stališče, da naj 
predlagatelj zakona o stopnjah prispevkov za otroško varstvo za leto 1971 za- 
gotovi z družbenim dogovorom, da se sredstva za otroško varstvo v letu 1971 
in 1972 ne zmanjšujejo, pač pa naj se najde možnost za povečanje teh sredstev. 

Republiška skupnost pa bo v bodoče na podlagi programa pomagala le v 
občinah, kjer so lastne možnosti za zbiranje sredstev povsem izkoristili. Hitreje 
in zavzeteje pa je ob tem treba ustanavljati nove samostojne temeljne skupnosti 
otroškega varstva tam, kjer jih še ni. Le pet občin v Sloveniji ima samostojne 
skupnosti otroškega varstva, v ostalih občinah pa so organi za otroško varstvo 
sveti, sekcije, komisije in odbori v okviru izobraževalnih skupnosti. Le-taki 
samostojni organi za otroško varstvo lahko zagotavljajo celovito obravnavanje 
in skrb za otroka, obenem pa bodo sposobni, da se uprejo pritiskom, ki hočejo 
sredstva za otroško varstvo uporabiti v druge namene. 

To so osnovna, stališča, ki jih je v zvezi s tem zakonom sprejela skupščina 
republiške skupnosti otroškega varstva in sem menila, da je potrebno, da vam 
jih sporočim. Hvala lepa. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Še želi kdo razpravljati o tej točki? 
(Ne javi se nihče.) Ce ni več razpravljalcev, zaključujem razpravo o predlogu 
zakona. Za zaključek predlagam, da naj bi se mnenja mesta Ljubljane vklju- 
čilo v povzetek stališč in sklepov, ki jih bomo posredovali pristojnim zborovi. 

Prehajamo na obravnavo 6. točke dnevnega reda,, predloga za- 
kona o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev, ki ga je skupščini 
predložil v obravnavo izvršni svet. 

Predlog zakona je bil poslan občinskim skupščinam .dne 15. decembra 1970. 
S to točko pa je bil kasneje razširjen tudi dnevni red zasedanja delegatov, 
o čemer ste bili obveščeni dne 17. decembra tega leta. Danes ste prejeli na klop 
tudi mnenja nekaterih skupščinskih odborov, med njimi: mnenje odbora za 
finance in proračun republiškega zbora, poročilo odbora za družbenoekonomske 
odnose republiškega zbora in poročilo odbora za družbenoekonomske odnose 
gospodarskega zbora. Pri tej točki prisostvujejo tudi predstavniki pristojnih 
odborov republiškega zbora. Ah želi predstavnik predlagatelja dati uvodno ob- 
razložitev k tej točki dnevnega reda? (Ne želi.) Pričenjam razpravo o tej točki 
dnevnega reda. Kdo želi, prosim, besedo? Tovariš Zivič, delegat iz občine 
Brežice. 

Ivan Živič : 22. tega meseca je svet za gospodarstvo skupščine občine 
Brežice in upravni odbor sklada skupnih rezerv v občini Brežice razpravljal 
o predlogu zakona o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev. 
V brežiški občini pozitivno ocenjujemo vlogo skupnih rezerv v republiki in 
občini v preteklem obdobju in podpiramo sprejem predloga zakona o skladih 



10. zasedanje 529 

skupnih rezerv, o katerem teče razprava. Posebno je bila izražena pozitivna 
ocena O tem, da se prispevki v ustrezni sklad ne odtujujejo delovnim organiza- 
cijam, ampak je to obvezni polog v solidarnostni sklad, ki se po določeni dobi 
vrne gospodarski organizaciji. 

Nadvse pomembno pa je to, da se nam sklad demokratizira, kar je izraženo 
v predlogu o formiranju skupščinskih skladov skupnih rezerv. Skupščina občine 
Brežice pa ima konkretni predlog za spremembo 5. člena predloga zakona o 
skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev. Spremenjeni člen naj bi 
se glasil: »V sklade niso dolžne plačevati sredstev samostojne organizacije zdru- 
ženega dela, ki opravljajo dejavnosti s področja zdravstva, izobraževanja, 
vzgoje, kulture, socialnega varstva, in to kar naj se spremeni: stanovanjske 
gospodarske organizacije od sredstev presežene stanarine ter s področja drugih 
družbenih služb od sredstev, ki so zagotovljena iz prispevkov na podlagi za- 
kona, oziroma za katere je ustanovitelj na podlagi zakona dolžan prevzeti nji- 
hovo sanacijo.« 

Utemeljitev: stanovanjske gospodarske organizacije delijo svoj dohodek od 
stanarine po merilih, ki jih določa temeljni zakon o gospodarjenju s stanovanji 
in stanovanjskimi zgradbami v družbeni lastnini (Uradni list SFRJ 35/65) in 
z ustreznimi odloki, ki so jih sprejemale posamezne občinske skupščine. Po 
merilih, ki jih je sprejela občinska skupščina Brežice, se deli stanarina na tekoče 
investicijsko vzdrževanje in na amortizacijo, v odvisnosti od starosti stanovanj- 
ske zgradbe oziroma stanovanja pa še na sklad za razširjeno reprodukcijo, ime- 
novano tudi presežna stanarina. 

V zakonu o delitvi dohodka delovnih organizacij, ki ga uporabljajo tudi 
delovne organizacije s področja stanovanjskega gospodarstva pa ne uporab- 
ljamo izraza presežna stanarina, temveč se ob uporabi enotnega kontnega plana 
sredstva presežne stanarine knjižijo na poslovni sklad. 

Po obravnavanem predlogu zakona bi morali stanovanjske gospodarske 
organizacije odvajati tudi od teh sredstev, to je od presežne stanarine, ki se 
uporablja za gradnjo novih stanovanj, sredstva v sklade skupnih rezerv, kar ni 
povsem logično, dokler obravnavamo stanovanje kot socialno kategorijo. 

To je načelno stališče, ki je razglašeno tudi v ekspoziju člana izvršnega 
sveta, na seji republiškega in gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije, 
tovariša Borisa Vadnjala, o izhodiščih za resolucijo o nadaljnjem razvoju sta- 
novanjskega gospodarstva v Sloveniji. Potemtakem izhajamo s stališča, da ima 
stanovanje močno socialno komponento, da obstaja in bo obstajala tudi v bo- 
doče določena kategorija ekonomsko šibkejših potrošnikov, ki jim je stanovanje 
— kot blago — nedostopno in pomeni odtujevanje kakršnihkoli sredstev na- 
menjenih za stanovanjsko izgradnjo nasprotje s stališči, za katera se zavze- 
mamo. 

Ta predlog posredujem kot mnenje. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Kot mnenje? Hvala. Nadaljujemo z 
razpravo. Besedo ima delegat občine Krško. 

Jože Radej: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Skup- 
ščina občine Krško daje k predlogu zakona o skladih skupnih rezerv in o upo- 
rabi njihovih sredstev naslednjo pripombo: 

Zakon o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona o podjetjih (Uradni 
list SFRJ 48/68), v tretjem odstavku 2. člena določa: »Z organizacijami združe- 

34 
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nega dela iz drugega odstavka tega člena so mišljene samostojne organizacije 
združenega dela (samostojne organizacije — pravne osebe — in organizacije, 
ki samostojno pridobivajo in delijo dohodek, pa niso pravne osebe) in organi- 
zacije združenega dela v podjetju z drugačnim, v statutu ali v pogodbi na 
podlagi statuta določenim obsegom samoupravnih pravic.« V 4. členu predloga 
zakona o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev pa je določeno, 
da le samostojne organizacije združenega dela plačujejo sredstva v sklad v 
občini, v kateri imajo sedež. To pomeni, da bi v konkretnem primeru ta ob- 
veznost za samostojne organizacije združenega dela, ki imajo svoj sedež izven 
območja občine, v kateri ima sedež matično podjetje, veljala le za samostojne 
organizacije združenega dela, ki so pravne osebe in za samostojne organizacije 
združenega dela, ki samostojno pridobivajo in delijo dohodek, pa niso pravne 
osebe. 

Po besedilu zgoraj citiranega člena take obveznosti organizacije združe- 
nega dela v podjetju z drugačnim v statutu ali v pogodbi na podlagi statuta 
določenim obsegom samoupravnih pravic, do občine, v kateri imajo sedež, ne 
bi imele. Na območju občine Krško je 27 delovnih enot, obratov drugih delovnih 
organizacij, ki imajo svoj sedež izven občine, od tega števila pa sta le dve taki 
organizaciji, ki sta pravni osebi, druge pa so organizacije združenega dela v 
podjetju, ki nimajo samostojnih pravic, pa čeravno nekatere izmed njih zapo- 
slujejo do 300 delavcev. 

Kakor rečeno, te organizacije nimajo obveznosti plačevanja sredstev v 
sklad v občini, v kateri imajo sedež, temveč v občini, v kateri ima sedež ma- 
tična delovna organizacija. Skupščina občine Krško meni, da bi bila taka rešitev 
nepravilna in zato predlaga, da se v omenjenih členih termin samostojne orga- 
nizacije združenega dela spremeni v termin organizacije združenega dela. Me- 
nimo, da ni umestno, da zakon zajema le samostojne organizacije združenega 
dela (samostojne organizacije — pravne osebe in organizacije, ki samostojno 
pridobivajo in delijo dohodek, pa niso pravne osebe), temveč bi moral zajemati 
tudi organizacije združenega dela z drugačnim obsegom samoupravnih pred- 
pisov, določenih s statutom ali pogodbo, na podlagi statuta. Menim, da bi taka 
rešitev doprinesla k nadaljnjim integracijskim procesom, doprinesla bi, da bi 
bil odnos matičnih delovnih organizacij do svojih enot na drugih območjih dru- 
gačen, to je s samoupravnimi akti bi bilo potrebno določiti večje pravice in tako 
tudi po tej poti utrjevati naš samoupravni sistem in pravice delavca, da odloča 
o tistem, kar je tudi ustvaril. Vsega tega pa v sedanjih razmerah ne bi mogli 
trditi. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Predlagate vaše mnenje kot predlog, 
o katerem naj se zbor izreče? (Da.) V redu. 

Nadaljujemo z razpravo. Kdo želi besedo, prosim? Ali želi morda besedo 
predstavnik predlagatelja? (Ne.) Zeli še kdo razpravljati? Prosim, delegat iz 
Celja! 

Dušan Burnik: Oprostite, da se še enkrat oglašam, mislim pa, da je 
tale zakon, ki ga po hitrem postopku sprejemamo, zelo pomemben. Dobili smo 
še precej dodatnih stališč in mnenj, ki so jih dali razni odbori in zato se za- 
stavlja več različnih vprašanj. 

Rad bi opozoril predvsem na nekatere pripombe, ki so v tem prvem 
osnutku že bile zajete. 
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Mislim, da gre v 9. členu za malenkostno napako, tam, kjer je rečeno: 
»Sklad odobri sanacijski kredit le na podlagi sanacijskega programa prosilca, 
ki je sestavljen tako, kot to določa skupščina sklada.« Mislim, da bi bilo pra- 
vilno »statut sklada«, čeprav je bilo verjetno mišljeno, da statut sklada spre- 
jema skupščina sklada. Vendar menim, da lahko v zvezi s tem skupščina sklada 
določa potem tudi pogoje za sanacijske programe. V zvezi z 10. členom, ki ima 
v teh dodatnih materialih določene dodatne predloge, menim glede na to, da 
imamo v tem skladu skupnih rezerv dve kategoriji sredstev, da gre za sredstva, 
ki so v prvem delu bolj toga, se pravi namensko določena, in pa druga, ki so 
bolj elastična in se zbirajo po posebnih predpisih. Dosedanja praksa je poka- 
zala, da bi bilo prav, da se včasih določene sanacije podjetij lahko izvršijo tudi 
s kratkoročnimi premostitvenimi krediti za obratna sredstva. To so morda eno 
ali dvomesečni krediti in predlagam, da bi tudi za ta prvi del teh sredstev, ki so 
sicer namensko strogo določena po sanacijskih programih, omogočili takšne 
premostitvene kredite. Namreč, dogajalo se bo, da bo v določenih skladih, ali 
v republiškem ali pa tudi v občinskem, verjetno na razpolago določen znesek 
teh sredstev in marsikdaj bi lahko s temi sredstvi delovni organizaciji za pre- 
ventivno sanacijo veliko bolj pomagali s kratkoročnim kreditom, za katerega 
pa ni potrebno izdelati sanacijski program. 

Nadalje bi tudi podprl v teh dodatnih materialih predlagan sistem kriteri- 
jev za predstavnike skupščin sklada. Pri tem mislim predvsem na republiško 
skupščino tega sklada. Namreč, odbor za družbenoekonomske odnose predlaga, 
da bi ta princip oziroma kriterij za določitev predstavnikov bil zagotovljen po 
teritorialnem principu, in bi v republiški sklad volili predstavnike občinskih 
skladov oziroma delno tudi predstavnike gospodarske zbornice. Zato mislim, 
da bi delegatski sistem, ki bi bil izpeljan po omenjenem principu, ki ga je pred- 
lagal odbor za družbenoekonomske odnose, bil najbolj primeren. 

In kot zadnje postavljam vprašanje, ki se direktno ne nanaša na sam tekst 
tega zakona, vendar je z njim precej povezano. Namreč, mi že doslej ugotav- 
ljamo, da so večkrat nastale nejasnosti ali spori v dosedanji praksi o tem, kaj 
pomeni to, da je določena delovna organizacija republiškega pomena. Zvezni 
zakon namreč o sredstvih delovnih organizacij v 77. členu govori, da bi lahko 
republike sprejele preciznejša določila, kdaj se sanacijski programi direktno 
predložijo skladu republiških skupnih rezerv. Zato iz tega materiala, ki je sedaj 
bil tu posredovan, to se pravi tega osnutka zakona in pa ostalih obrazložitev, 
ni razvidno, kakšna bo bodoča praksa. Ali se bodo ti sanacijski programi dajali 
direktno občinskim rezervnim skladom ali republiškemu skladu? Dosedanja 
praksa je bila, da so se ti programi dajali občinskim skladom tudi za republiški 
sklad skupnih rezerv. Zato postavljam vprašanje, ali je ta stvar bila v teh 
pripravah in razpravah že kaj pojasnjena in ali je to področje še vedno ne- 
obdelano ? 

Predsedujoči Marjan Orožen: Hvala. Besedo ima Jože Florjančič, 
predsednik odbora za družbenoekonomske odnose. 

Jože Florjančič: Tovarišice in tovariši delegati! Glede na razpravo 
o tem predlogu zakona mi dovolite, da vam na kratko predočim, v kakšni smeri 
in kako smo razpravljali v odboru za družbenoekonomske odnose in tudi zakaj 
smo se odločili za te amandmaje, ki jih predlagamo republiškemu zboru, da jih 
sprejme. 

34» 
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Predvsem smo ugotovili, da zakon sprejemamo v obdobju intenzivnih raz- 
prav o bodočih ekonomskih funkcijah federacije, republik in občin in da je 
treba upoštevati, da je bil zvezni zakon sprejet v aprilu letošnjega leta, torej 
v bistveno drugačnih pogojih kot bodo po predvidevanjih nastopili po razme- 
jitvi pristojnosti glede ekonomskih funkcij že v bližnji prihodnosti. To se kaže 
tudi v značaju zveznega zakona, ki je deklariran kot splošni zakon, vendar je 
v vseh svojih členih tako precizen, da v bistvu predstavlja temeljni zakon. In 
v zvezi s tem je naše prepričanje ob razpravi o predlogu slovenskega zakona, 
da v bodočih odnosih o urejanju ekonomskih vprašanj v Jugoslaviji, tak zakon 
kot je bil sprejet v aprilu, ne bo mogel veljati. Gre zlasti za osnovni princip, 
da naj bi v bodoče na nivoju federacije in konkretno tudi na tem področju 
zagotavljali delovnim ljudem predvsem neposredne pravice iz dela in pravice 
iz delovnih razmerij. To se pravi, da bi se morali omejiti na to, kar je sicer 
sedaj v zakonu v nekem smislu tudi predlagano, se pa ozko tolmači, da bi za- 
gotavljali minimalne osebne dohodke in pokrivanje izgub. Nasprotno pa bi 
morala vsaj zvezna zakonodaja dopuščati na tem področju republikam glede 
na poslovanje teh skladov, namen skladov in če hočete tudi glede strukture 
potrošnje, da samostojno odločajo, v kakšnem smislu in v kakšni smeri bodo 
razvile te sklade. To poudarjam zaradi tega, ker ste lahko iz kratkega poročila 
o dosedanjem poslovanju skladov skupnih rezerv v Sloveniji ugotovili, da je 
bilo relativno izredno malo sredstev porabljenih za minimalne osebne dohodke 
in relativno malo za sanacijo, pojmovano kot čisto pokrivanje izgub. Velika 
večina sredstev pa je bila uporabljena za tako imenovano preventivno sanacijo, 
v smislu prestrukturiranja posameznih delovnih organizacij, odpravljanja ne- 
rentabilne proizvodnje itn., kar je z gospodarskega vidika bolj pametno kakor 
pa se omejiti samo na čisto ozko formulirano sanacijo, to se pravi, na pokri- 
vanje izgub in minimalnih osebnih dohodkov. 

Prav zato je v odboru prišla do izraza tudi misel, da ne glede na razmerja, 
ki danes vladajo v Jugoslaviji, če lahko tako rečem, in relativno hiter razvoj, 
s katerim je sedanji čas opredeljen, vendarle v republiki Sloveniji in v občinah, 
v relativno dolgem času, to se pravi več kot pol leta, odkar je zvezni zakon bil 
sprejet, nismo vložili ustreznih naporov, da bi to področje sistemsko dosledno 
uredili. Namreč, predlog zakona, ki bi seveda doživel manj amandmajev in 
manj pripomb kot jih je v tej razpravi, bi lahko predložili šele tedaj, ko bi 
občinskim skupščinam dali dosti več možnosti za razpravo, ker gre za nepo- 
sredno odgovornost in soodgovornost občinskih in republiške skupščine, kajti 
poslovanje občinskih skladov skupnih rezerv je v neposredni povezavi s poslo- 
vanjem republiškega sklada skupnih rezerv. Tako pa so dejansko v občinah 
dobili predlog oziroma osnutek zakona tedaj, ko smo v skupščini že praktično 
razpravljali o osnutku in zato smo tudi iz občinskih skupščin dobili vse pri- 
pombe k osnutku zakona tedaj, ko smo obravnavali predlog. Hočem reči, časa 
za premislek je bilo vsaj po našem mišljenju v odboru premalo in zato ni bilo 
mogoče skupaj razmisliti zlasti o dveh vprašanjih, in sicer o tem, v kakšnem 
smislu naj v bodoče vodimo politiko rezervnih skladov ali v ozko pojmovanem 
smislu sanacijskih sredstev, ali pa bi ti skladi lahko tako kot so do sedaj, tudi 
v bodoče predstavljali enega od bistvenih faktorjev v nadaljnjem povezovanju 
Slovenije, v nadaljnjem prestrukturiranju proizvodnje in v nadaljnjem pove- 
zovanju gospodarskih organizacij med seboj. To je eno vprašanje. 

In drugo vprašanje: Kako najbolj funkcionalna in v smislu vizije, ki je 
pred nami, glede urejanja političnega sistema — tu mislim na nekatere ele- 
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mente delegatskega sistema — z upravljanjm sklada povezati gospodarstvo, ker 
končno povezujemo gospodarstvo, ne pa občinsko in republiško skupščino. 
Vprašanje je tudi, kako ta samoupravni sklad gospodarstva funkcionalno po- 
vezati, da bi na eni strani prišli do izraza predvsem interesi tistih, ki bodo 
morali sredstva v sklade obvezno vlagati, oziroma jih izločati kot obvezna po- 
sojila. In drugič, da se vendarle zagotovi vpliv celotnega gospodarstva Slove- 
nije na poslovanje republiškega sklada. Mislim reči, da bi prišel do določenega 
izraza tudi teritorialni princip. 

V teku razprav smo se odločili, da naj ta predlog zakona predstavlja za- 
časno obliko zbiranja sredstev, ker bo s prenosom ekonomskih funkcij od fede- 
racije na republike in občine, potrebno tudi to področje dosledneje urediti. 

Glede na to, da veljavnost sedanjega zakona poteče 31. decembra letos, 
predlagamo samo tiste amandmaje k predlaganemu zakonu, ki se jih po našem 
mišljenju da v tem obdobju vnesti v predlog, in ki lahko pomenijo že nekoliko 
drugačen pristop, kot smo ga imeli do sedaj. Opozoril bi, da je bistvena spre- 
memba v tem, da gre za obvezno posojilo gospodarstva in ne za prispevek, 
poleg tega pa imamo opravka še s trojnimi sredstvi v sredstvih sklada. Bistveno 
pa je tudi vprašanje, kako urediti upravljanje skladov. 

Ko govorim o trojnih sredstvih, ki se bodo zbirala v skladih skupnih re- 
zerv po 1. januarju, mislim na tista, ki so bila do sedaj zbrana in v skladu 
ostajajo, na tista, ki se bodo zbirala po 1. januarju kot obvezno posojilo gospo- 
darskih organizacij za določeno dobo in po določeni obrestni meri in bodo po- 
tem vrnjena, in na tista sredstva, ki jih lahko po 10. členu predloga zakona 
družbeno-politične skupnosti usmerjajo v ta sklad, hkrati pa seveda tudi lahko 
povedo, zakaj jih usmerjajo. Republiški izvršni svet konkretno predlaga, da se 
presežek proračunskih sredstev iz leta 1970 prenese s posebnim predpisom z za- 
ključkom letošnjega leta v sklad skupnih rezerv. To se pravi, da gre za troje 
vrst sredstev. Menili smo, da je treba vse tri vrste, oziroma vse tri izvore 
sredstev v nekem smislu integralno obravnavati kot sredstva, da pa je po drugi 
strani vendarle treba delati določeno razliko med tistimi sredstvi, ki se bodo 
vračala, to je tistimi, ki bodo zbrana po 1. 1. 1971 in med tistimi, ki so bila 
zbrana do sedaj in se v skladu nahajajo kot plasma v posamezne naložbe, od 
tistih, ki jih bodo družbeno-politične skupnosti po posebnih predpisih nalagale 
v sklade. 

Glede sredstev, ki jih družbeno-politične^ skupnosti vnašajo po posebnih 
predpisih v sklad, menimo, da je pravilno formuliran predlog zakona in v tem 
smislu je tudi naš amandma, da se ne morejo ta sredstva šteti kot dohodek 
sklada in se deliti na vložena sredstva, ampak da se lahko s predpisom druž- 
beno-politične skupnosti tudi primerno usmerjajo. S tem se seveda daje mož- 
nost družbeno-politični skupnosti, da izvaja določene intervencije tudi prek 
sklada skupnih rezerv za tiste namene, za katere meni, da gospodarstvo in 
predstavniki gospodarstva sami po sebi ne bodo zainteresirani. Konkretno, v 
obrazložitvi je govora o prispevku v sklad za stabilizacijo živinoreje. 

To je eno. Drugo, kar se tiče do sedaj zbranih sredstev, je verjetno zelo 
kompliciran postopek, da bi se ta sredstva v nekem smislu vrnila tistim, ki so 
jih prispevali, z ozirom na to, da nekaterih delovnih organizacij, ki so sredstva 
prispevala, ni več, ker so prenehala delovati. Skratka, ti izračuni za preteklost 
so izredno zapleteni. 

Zato je naše mnenje, da naj bi ta sredstva ostala v skladu kot dohodek 
sklada in se ne bi vračala gospodarstvu, vsaj v tej fazi ne. Ta sredstva bi ostala 
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v skladu predvsem za kritje minimalnih osebnih dohodkov brez obveznosti 
vračanja ter za tiste posege in naložbe sklada skupnih rezerv, kjer naj bi se 
ne zahtevala obveznost vračanja sredstev. 

Menim, da je opredelitev v prvem členu v našem predlogu amandmaja 
razumljiva tako, da se sanacija širše tolmači in da se torej sredstva iz sklada 
skupnih rezerv lahko uporabljajo razen za kritje minimalnega osebnega do- 
hodka in pokrivanje čistih izgub tudi v preventivnem smislu sanacije. V ne- 
katerih primerih se lahko dajo ta sredstva brez obveznosti vračanja, načeloma 
pa kot kredit, tista sredstva, ki bodo zbrana po 1. 1. 1971. 

Prav tako se mi zdi pravilno, da v zakonu ni določen limit glede odvajanja 
sredstev v sklad skupnih rezerv, ker je s tem dana samoupravnim organom 
republiškega in občinskega sklada možnost, da se lahko dogovorijo tudi za višjo 
stopnjo prispevka kot pa je minimalno predpisana. Višja stopnja prispevka 
je odvisna od dogovora, za kakšne namene naj se sredstva zbirajo v večjem 
obsegu. Soglašamo z mnenjem, da naj se določi spodnja meja prispevka, med- 
tem ko bi zgornjo mejo določili upravni organi, ki bodo upravljali sklade. 

Kar zadeva sam način upravljanja, je naš odbor, kot sem že prej omenil, 
pristal na to, da se upravljanje uredi tako kot je predlagano, se pravi, da 
40 predstavnikov v republiški sklad izvoli gospodarska zbornica iz gospodar- 
stva in 20 Skupščina SR Slovenije. V celoti pa je prepuščeno občinskim skup- 
ščinam, da samostojno odločijo, kako bodo formirale skupščine sklada občinskih 
skladov skupnih rezerv. 

Rekel sem, da smo se opredelili za tako formuliran zakon iz razloga, ker 
gre za začasno rešitev in tudi zaradi tega, ker zakon oziroma veljavnost zakona 
poteče konec leta in ker v tem kratkem roku nismo bili sposobni, da bi pred- 
lagali dosleden predlog delegatskega sistema, ki bi v celoti pokrival dve osnovni 
zahtevi, to je, da bi s sredstvi, ki bi se zbirala, upravljali predvsem vlagatelji, 
in drugo, da bi bila celotna Slovenija vendarle teritorialno v celoti zajeta v 
tem skladu in da bi bilo število tega samoupravnega organa tako, da bi dejan- 
sko predstavljalo samoupravno telo. 

Pri tem mislim na takšno upravljanje, ki bo prišlo do izraza, saj dobro 
veste, da je staro pravilo, da veliko število članov skupščine še ne predstavlja 
resničnega samoupravljanja. Nasprotno, običajno je to pogoj, da se potem 
upravljanje osredotoči v relativno zelo ozkem krogu. 

Mislim, da boste v občinah, ko boste pripravljali svoj sistem poslovanja in 
upravljanja občinskih skladov skupnih rezerv, verjetno prišli do ustreznih 
predlogov, da bi v doglednem času smiselno uredili namen skladov, upravljanje 
skladov skupnih rezerv pa ustrezneje uredili kot pa je urejeno s tem predlogom. 
Hvala lepa. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Kdo želi razpravljati? Prosim, tovariš 
Braniselj, Skofja Loka. 

Franc Braniselj: Najprej bi rekel, da v Skofji Loki soglašamo s 
predlogom zakona, kakor tudi s temi amandmaji, ki so jih dali skupščinski 
odbori. Čeprav je teh amandmajev več, se med seboj bistveno ne razhajajo, 
ker težijo približno k istim ciljem, ki jih ta zakon zasleduje. Zlasti soglašamo 
s tistimi amandmaji, ki črtajo najnižjo obremenitev in limitirajo obremenitev 
gospodarstva na tem področju na 5'%. Čeprav to statistično ni obremenitev, 
je dejansko to vendarle obremenitev in zaradi tega smatramo, da vsaj v tem 
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obdobju ne bi kazalo puščati navzgor odprte meje tako, kot je približno rekel 
tudi tovariš Florjančič. 

Glede današnjega predloga, da naj bi bili nosilci plačevanj a* v sklad skup- 
nih rezerv organizacije združenega dela in ne samostojna organizacija zdru- 
ženega dela pa mislim, da ta predlog praktično ni izvedljiv. Namreč, sklad 
skupnih rezerv je solidarnostni sklad, ki ga vplačujejo in koristijo nosilci po- 
slovnega rizika. Nesamostojne organizacije združenega dela niso nosilci^ po- 
slovnega rizika in ne bi bilo pravzaprav nobene logike, da bi bile plačniki 
solidarnostnega sklada. 

Občine, ki imajo na svojem teritoriju take velike nesamostojne organi- 
zacije združenega dela, morajo pač podvzeti neko drugo akcijo, da te organi- 
zacije postanejo samostojne na tem področju, mislim ne samostojne kot pod- 
jetja, pač pa, da imajo pravico samostojne delitve dohodka. Predstavljajte si, 
kako bi izgledalo v podjetju, ki ima 10 do 15 nesamostojnih organizacij zdru- 
ženega dela, vsaka od njih pa bi morala posebej vplačevati določen znesek, ne 
da bi bila znana osnova, na podlagi katere naj se določi plačevanje prispevka. 
Toliko k predlogu zakona. 

Menim pa, da bi bilo pri bodočem sprejemanju zakonodaje na področju 
solidarnostnih skladov treba narediti neko ločitev med solidarnostnimi skladi, 
ki naj pokrivajo poslovne rizike in solidarnostnimi skladi za minimalne osebne 
dohodke. Namreč, za kritje minimalnih osebnih dohodkov menim, da bo treba 
najti vire pri obdavčitvi neprimernih osebnih dohodkov, ker je ta odnos bližji 
kot pa razmerje med dobički in skladi skupnih rezerv, ki naj pokrivajo oziroma 
pomagajo sanirati in preprečevati nastajanje takih izgub. Hvala! 

Predsedujoči Marjan Orožen: Kdo še želi razpravljati? Prosim! 
Tovariš Jerman ima besedo! 

Riko Jerman: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Menim, da mo- 
ram odgovoriti na vprašanje, kaj je s stanovanjskimi podjetji in kaj je s pod- 
jetji, ki imajo svoje obrate na sedežu raznih občin. Tovariš Braniselj je že dokaj 
jasno in razločno povedal, kako je glede tega drugega vprašanja. Rad bi rekel 
samo to, da s tako informacijo, kot jo je navedel, izvršni svet v celoti soglaša. 
Razlog za takšno mnenje je čisto preprost. To pa zato, tovariši, ker drugače 
tehnično ta zakon ni izvedljiv. Mi lahko zapletemo ta zakon, vendar samo do 
tiste stopnje, da ga bomo še znali uporabiti. Če namreč dohodka ne ugotav- 
ljamo, potem ni mogoče od njega določiti višino prispevka. Prvi pogoj za to je, 
da se dohodek samostojnega obrata na neki ravni sploh ugotovi. Če se ne ugo- 
tovi, je zastonj kakršnokoli drugo razglabljanje. Lahko rečem samo to, da ne 
bi mogel pristati na nič takega, kar nam že vnaprej onemogoča, da bi to izvršili. 

To je eno, drugo pa zadeva stanovanjska in druga podjetja. Definicija za- 
kona je povsem jasna. Zavezanci so tisti, ki ustvarjajo dohodek. Kaj je po za- 
konu o dohodku delovnih organizacij dohodek, ki se tako določa, je popolnoma 
jasno. Tu ne more biti nobenih izjem in mi tudi na nikakršne izjeme nismo 
pristali. Če bomo dopustili izjeme, potem seveda to ne bo več zakon solidar- 
nosti, kot je bilo rečeno, ampak bo to zakon, ki se mu je posrečilo obiti obvez- 
nosti in ki še velja v primeru sanacije. 

Drugo pa je potem vprašanje, komu se odvaja ta dohodek. To je bil pred- 
log občine Krško, ki zahteva udeležbo občine. 
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Predsedujoči Marjan Orožen: Predlog se nanaša na spremembo 
besedila, da naj se namesto »samostojne organizacije«, vnese besedilo »organi- 
zacije združenega dela«; to je predlog, o katerem naj bi se razpravljalo. 

Riko Jerman: Hotel sem povedati, da moramo biti tako nedvoumni, 
da bomo vsi enako razumeli predpis. Samostojna je organizacija združenega 
dela takrat, kadar ugotavlja in deli dohodek. To je samostojnost. To, da nekdo 
ne ugotavlja dohodka, je osnovna slabost. Če pa boste vi drugače odločili, bo 
pač potrebno še dodatno pojasnilo. 

Drugo pa je vprašanje glede tega, ali naj določimo najnižjo ali najvišjo 
stopnjo prispevka. Mi mislimo, da je primerno določiti samo spodnjo mejo. 
Ne vidim razlogov, da bi samoupravnim organom, ki bodo na tem področju 
delali in ki bodo sestavljeni iz gospodarstvu odgovornih predstavnikov, po- 
stavljali mejo. Kaj pa, če bodo razlogi terjali kaj drugega. Mislim, da bi določili 
samo spodnjo mejo, kar ne pomeni, da je to tista najnižja stopnja, ki jo bodo 
občine in republike uveljavile. Ce bodo uveljavile višje stopnje, se bodo potem 
v okviru samouprave teh skladov odgovorni ljudje odločili. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi 
se nihče.) Sedaj imamo razen mnenj o tej točki, ki bodo v poročilu zajeta, spre- 
minjevalni predlog, ki ga je dal delegat občine Krško in ki bi se smiselno 
glasil tako, da naj se besedilo »samostojne organizacije združenega dela« v 
1., 2., 4., 5. in 17. členu predlaganega zakona zamenja z besedilom »organizacije 
združenega dela«. 

Vprašujem delegata, ali po razpravi in obrazložitvah, ki so bile posredo- 
vane, še vztraja, da se zasedanje o tem predlogu izreče? 

Jože Radej — Laško: Ce pa je predlog preveč zapleten, in ne bo spre- 
jet, ga umikam in spreminjam v mnenje. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Ne vztrajate, da se opredelimo? (Ne.) 
Dobro, potem se predlog spreminja v mnenje. S tem je razprava o tej točki 
končana. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, na obravnavo predloga 
zakona o uporabi sredstev posebne proračunske rezerve v letu 1970, ki ga je 
skupščini predložil v obravnavo izvršni svet. 

Predlog zakona vam je bil poslan 14. decembra. Ali želi predlagatelj 
posredovati še dodatno pojasnilo? (Ne želi.) Začenjam razpravo. Kdo želi be- 
sedo? (Ne javi se nihče.) Izgleda, da ne želi nihče razpravljati. Ce je tako, po- 
tem zaključujem razpravo o tej točki dnevnega reda. 

V smislu dogovora predlagam, da preidemo na obravnavo 8. točke 
dnevnega reda, to je na predlog zakona o proračunu SR Slovenije za 
leto 1971, ki ga je skupščini predložil v obravnavo izvršni svet. 

Predlog zakona vam je bil poslan 14. decembra. Ali želi predstavnik pred- 
lagatelja v zvezi s tem posredovati še dodatno obrazložitev? (Ne želi.) Pričenjam 
razpravo! Kdo želi besedo? 

Besedo ima delegat občine Lendava, tovariš Milan Berden. 
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Milan Berden: Posredujem samo mnenje občine Lendava, ki je na 
svoji skupščini razpravljala o problematiki financiranja izgradnje dvojezičnega 
šolstva oziroma šolstva drugih narodnosti na svojem območju. Izvršnemu svetu 
je posredovala predlog, da bi v proračunu zajeli razliko, ki je nastala pri grad- 
nji šole, ker se je gradnja zavlekla zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. 
Višine sredstev, ki so še potrebna, ne bom navajal, predlagam le, da bi to raz- 
liko krili. Predlog je tudi v smislu razprave razširjene komisije, ki je obravna- 
vala to problematiko in predlagala, da bi pri investicijah v šolstvo narodnosti 
sodelovale občine in republika, vsaka v višini 50,0/o. V srednjem predlogu pro- 
računa ni za dograditev lendavske dvojezične osnovne šole predvidenih nobenih 
sredstev kot dodatnih sredstev za kritje nastalih razlik. Mnenja smo, naj se ta 
zadeva prouči in naj se tudi na zasedanju prosvetno-kulturnega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije to ustrezno raztolmači. Hvala lepa! 

Predsedujoči Marjan Orožen: Prosim, besedo ima delegat občine 
Nova Gorica, Jožko Humar. 

Jožko Humar: K predlogu republiškega proračuna za leto 1971 je 
izvršni svet namreč poslal dodatno gradivo kot informacijo o vplivu predlaga- 
nih ukrepov za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb in razbremenitev 
gospodarstva. Na 3. strani tega predloga je navedeno; da so možnosti za raz- 
bremenitev gospodarstva z družbenimi dajatvami na ravni republike. Med 
ostalim omenja tudi vračilo presežkov proračuna v letu 1970 in sicer v znesku 
66 milijonov, kar bi predstavljalo 6 milijard in 600 000 S dinarjev. To so pre- 
sežki proračuna iz leta 1970. 

Občinska skupščina v Novi Gorici je na včerajšnjem zasedanju zavzela 
stališče, oziroma predlaga, da naj bi ta sredstva začasno še ostala blokirana 
v republiškem proračunu, in sicer vse dotlej, dokler ne bo republika sprejela 
zakon o regionalni bolnišnični mreži, ker se namreč težave v zvezi s tem po- 
javljajo na več območjih Slovenije. 

Vemo namreč, s kakšnimi skoro nerešljivimi težavami se ubadajo mnoge 
naše bolnišnice, da se za rešitev teh težav v teh regionalnih centrih zbirajo 
sredstva s prostovoljnimi prispevki, da so ponekod gradnje že začete in stoje 
že več let nedokončane, da so v te gradnje vložena že milijonska sredstva in da 
kljub Velikim naporom vseh občinskih skupščin vendarle ne moremo dograditi 
tistih bolnišnic, ki bi vsaj nekoliko ublažile včasih skoraj nečloveško ravnavanje 
z bolniki. 

Zato mislim, da bi si storili medvedjo uslugo, če bi po eni strani vračali 
določena sredstva gospodarstvu, po drugi strani pa bi, s prostovoljnimi pri- 
spevki in z drugimi neobveznimi prispevki in načini skušali zopet pridobiti 
sredstva za izgradnjo bolnišnic, za katere vemo, da so v zelo težkem položaju, 
ne samo na Primorskem, ki je že ob priključitvi ostala brez vsakih bolnišnic, 
ampak tudi v drugih delih Slovenije. Mislim, da je to tako težak in pereč 
problem, da ga republiška skupščina ne bi mogla obiti z navadnim glasovanjem, 
ampak bo morala o njem temeljito razmisliti. Ali ne bi bilo potem bolje, da bi 
ostal ta presežek proračuna iz leta 1970 za nekaj časa še blokiran in to vsaj do 
takrat, dokler se ne uredi način financiranja regionalne bolnišnične mreže v 
Sloveniji. Hvala lepa. 
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Predsedujoči Marjan Orožen: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima 
delegat občine Novo mesto. 

Avgust Avbar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Imam konkretno vprašanje, na katerega bi želel, kolikor je seveda mogoče, tu- 
kaj dobiti odgovor. Popolnoma soglašam s prizadevanji, da se na ravni 10,8'°/o 
povečanja sredstev za splošno porabo v naslednjem letu zadrži celotna po- 
trošnja, z namenom, da bi naše gospodarstvo in našo skupnost čimprej sta- 
bilizirali. 

V zvezi s tem pa pri nas v Novem mestu nastaja naslednje vprašanje. Novo- 
meška občina je bila ena tistih, ki je bila v letošnjem letu še deležna dopol- 
nilnih sredstev za področje izobraževanja in vzgoje. Da bi izobraževalni skup- 
nosti v letu 1971 lahko dodelili toliko sredstev kot jih je prejela v letu 1970, 
bi morali kriti najprej razliko 180 milijonov S din, to pa pomeni, da je po- 
trebno 45 ®/o vseh predvidenih in možnih povečanj sredstev proračuna za leto 
1971, izločiti v ta namen, kar predstavlja 4,9 fl/o od vseh 10,8 l0/o možnih po- 
večanj. 

Ce pa bi hoteli temeljni izobraževalni skupnosti zagotoviti sredstva, name- 
njena za naslednje leto do potrebne višine in zagotoviti tudi 20fl/o povečanje 
sredstev za izobraževanje, bi temeljna izobraževalna skupnost morala zagotoviti 
2 mlrd. ali 564 milijonov več denarja kot letošnje leto. 

Skupno povečanje vseh sredstev proračuna pa bo predvidoma zneslo okrog 
400 milijonov. Nastaja vprašanje, od kod dobiti 160 milijonov, kolikor primanj- 
kuje že za izobraževanje, oziroma kako potem napajati tudi ostale potrošnike 
drugega dela proračuna. Naj navedem, da bo po izračunih hkrati potrebno 
od razpoložljivih sredstev okoli 150 do 160 milijonov izločiti v obvezno rezervo. 

Prosim za ustrezen odgovor, če je mogoče na to vprašanje odgovoriti. Gre 
namreč za problem, ki nas tare tik pred prehodom na osamosvojitev financi- 
ranja. To je za nas resnično pomembno vprašanje. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Lahko predstavnik predlagatelja od- 
govori na postavljeno vprašanje? Tovariš Riko Jerman ima besedo. 

Riko Jerman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati. Naj- 
prej bi odgovoril glede negospodarskih investicij. Izvršni svet ne predlaga v 
razporedu sredstev republiškega proračuna za leto 1971 nobene konkretne od- 
ločitve za katerikoli negospodarski objekt, pač pa pokaže v proračunu samo 
vsoto sredstev, ki bi v okviru tako predlaganega proračuna bila zagotovljena 
za možne odločitve v letu 1971. To smo naredili namenoma. Namenoma zaradi 
tega, ker želimo in ker so nas končno razni skupščinski organi tudi zadolžili, 
da predložimo zelo natančen obračun vsega, kar smo na področju negospodar- 
skih investicij začeli v tekočem letu, v takem zaključnem računu, torej v po- 
sebnem delu zaključnega računa, ki bo širše kakor' samo računsko-tehnično 
obravnaval dosedanja gibanja na tem področju glede posameznih objektov. 
Hkrati bo finančni načrt zajel vse tisto, kar nameravamo početi v letu 1971. 
Ker pa se veči del takih odločitev mora nanašati na daljše časovno obdobje, 
bo verjetno tisto, kar bo predloženo skupščini potem, ko bo ta proračun že 
sprejet, obsegalo tudi nekatere zahtevke, ki se bodo vlekli skozi dve ali mogoče 
še skozi več let. Značaj teh negospodarskih investicij je torej tak, da ne tečejo 
po koledarskih letih, ampak tako, kakor se ta sredstva dajejo. To smo naredili 
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namenoma. Namenoma zato, da ne bi mešali v to zelo nakopičeno problematike 
ob koncu leta tudi tako občutljiva vprašanja kakor so vprašanja gospodarskih 
investicij. Nič pa ni zato zamujenega. Natančen zaključni račun lahko damo 
šele potem, ko bodo računi narejeni. Finančni načrt pa ni tako nujen, da bi ga 
morali predložiti že 1. januarja, ampak ga bomo v januarju in februarju v 
miru v skupščini vsestransko proučili. 

Glede predloga tovariša iz Nove Gorice vam moramo povedati, da vaš 
predlog, ki je bil že mnogokrat posredovan, sploh ni po temeljnem zakonu 
uresničljiv. Uresničljiv ni zato, ker zvezni zakon jasno pravi: »Sredstva ostanejo 
blokirana ali pa so izvzeta od blokade samo za sanacije v gospodarskih organi- 
zacijah«, — ne delovnih organizacijah. Izvršni svet uporablja te druge mož- 
nosti. Pravi, da je bolje, da se sredstva uporabljajo za sanacije, ker je to namen 
te omejitve, kot pa da so imobilizirana. Ce bodo imobilizirana, vas moram 
opozoriti, da bodo izločena tudi iz bančnih kreditnih sredstev. To ima še druge 
negativne učinke. Brž ko pa ta sredstva prenesemo v sklade skupnih rezerv, 
postanejo bančna kreditna sredstva, ne glede na to, ali so že uporabljena ali ne. 

Zato bi vam odgovoril, da ne moremo, tudi če bi sicer imeli namen, ugoditi 
vašemu predlogu. 

Vaš predlog sem razumel tako, da bi sredstva z blokado zadržali do julija 
ali pa do neke poznejše dobe, ko bomo razčistili vprašanje nedograjenih zdrav- 
stvenih objektov. Tudi takrat bi ne mogli tega storiti. Namen, zakaj so sred- 
stva bila blokirana, je čisto jasen in jasno določen. 

Glede Novega mesta, o delovanju limita 10,8 %, vam ne morem odgovoriti 
nič drugega kot to, da se delovanju tega limita ne da izogniti. Če boste po- 
večali stopnje prispevka iz osebnega dohodka nad tiste, ki so veljale zdaj, vam 
jih bodo odvzeli. Namen tega limita je ravno v tem, kar ste vi povedali, da se 
prepreči zviševanje stopenj. Ni pa samo namen, da se omejijo stopnje, ampak 
da se onemogoči tudi poraba nad določeno mejo. Ce pa se onemogoči poraba, 
potem to odvzame vsakršen interes, da bi nekdo predpisoval stopnje, zaradi 
katerih mu bodo pozneje sredstva imobilizirana po nekem drugem principu. 
Po mojem mnenju je potrebno, da vsi tisti, ki delujejo v zvezi s financiranjem 
izobraževanja, upoštevajo to, da je uveljavljen limit 10,8 °/o. Kaj pa ob takem 
učinkovanju limita 10,8'% od prometnega davka in od osebnih dohodkov lahko 
naredi občina Novo mesto ali pa katerakoli druga občina? To ima svoj vpliv 
tudi na obseg možnosti za zadovoljevanje finančnih potreb izobraževanja. Hvala 
lepa! 

Predsedujoči Marjan Orožen: Kdo še želi razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Zaključujem razpravo k tej točki dnevnega reda. 

Zdaj se moramo dogovoriti o načinu oblikovanja mnenj in predlogov da- 
našnje razprave. Glede na naš dogovor o prvi točki dnevnega reda bi predlagal, 
da ustanovimo delovno skupino delegatov, ki bi strnila mnenja, stališča in 
predloge delegatov občin s predlogi zakonov, ki smo jih obravnavali ter pri- 
pravila obrazložitve k spreminjevalnim predlogom, ki smo jih sprejeli, kakor 
tudi k žakonski iniciativi za spremembo zakona o prometnem davku, po potrebi 
pa tudi obrazložila ta stališča in te spreminjevalne predloge na sejah pristojnih 
zborov dne 28. 12. 1970. Soglašate s predlogom, da se ustanovi takšna skupina? 
Želi kdo razpravljati o tem predlogu? Ima kdo drugačno mnenje? (Nima.) Ugo- 
tavljam, da je predlog sprejet. 
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Mislim, da bi bilo potrebno pri zbiranju predlogov in mišljenj posebej opo- 
zoriti na pripombe glede možnosti, da se delegati občin posvetujejo o predlogih 
zakonov, ki se obravnavajo, kakor tudi glede možnosti, da zasedanje s svojimi 
predlogi vpliva na odločanje v zborih glede na časovno stisko. 

Predlagal bi nadalje, da ta skupina, za katero smo se odločili, šteje pet 
članov. Kdor je za to, da šteje skupina pet članov, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ima morda kdo konkreten predlog za sestav skupine? (Ne.) Če ne, bi člane 
skupine predlagal izmed delegatov oziroma razpravljalcev na današnjem za- 
sedanju. Predlagam, da izvolimo v to skupino oba overitelja zapisnika, to sta 
tovariš Slavko Zalokar in Lev Tičar, nadalje Zvonimira Bohteta iz Ljubljane, 
Dušana Burnika iz Celja in Jožka Humarja iz Nove Gorice. 

Ima kdo kakšno pripombo k temu predlogu? 

Zvonimir Bohte (iz klopi): Zaradi zadržanosti žal ne morem sprejeti 
te naloge. 

Predsedujoči Marjan Orožen: Mislim, da mora komisija še danes 
pripraviti predloge. Kaj pa jutri? Tovariš Bohte pravi, da tudi jutri ne bi mogel 
sodelovati. Dobro bi bilo, da namesto njega izvolimo nekoga drugega iz Ljub- 
ljane. Mogoče tovariša Korbarja? (Kratek premor.) 

Odločiti se moramo, če soglašamo, da skupino sestavljajo: Stanko Kajdiž, 
Lev Tičar, Dušan Burnik in Jožko Humar. Kdor je za to, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili za člane skupine soglasno izvoljeni: tovariši Stanko 
Kajdiž, Lev Tičar, Dušan Burnik in Jožko Humar. 

Imenovane tovariše prosim, da se takoj po končanem zasedanju seštanejo 
tu, da se dogovorimo o nadaljnjem delu. S tem zaključujem razpravo o tej 
točki dnevnega reda in hkrati tudi 10. zasedanje delegatov občin. 

Ob koncu se vsem zahvaljujem za sodelovanje in vsem delegatom želim 
uspešno in delovno novo leto 1971. 

(Zasedanje je bilo končano ob 14. uri.) 



ftvMvtvtv' yXy_Xy.lv";!;' 

Poročila odborov in komisij, ki k temeljnemu aktu ne predlagajo sprememb 
ali dopolnitev in ki v svoji obrazložitvi ne navajajo vsebinsko novih argumentov, 
so v prilogah označene samo z navedbo odbora ali komisije, ki je poročilo 

pripravil, ter z datumom in opravilno številko 

PISMENA VPRAŠANJA POSLACEV 

Vlado Crne, 
poslanec republiškega zbora 

Skupščini SR Slovenije je republiški odbor Zveze rezervnih vojaških sta- 
rešin predložil informacijo, ki med drugim tudi ugotavlja neenakopravnost 
upokojenih vojaških oseb glede na višino njihovih pokojninskih prejemkov. 

Vojaški upokojenci, ki so bili upokojeni na območju SR Slovenije, so na- 
sproti vojaškim upokojencem v drugih republikah glede višine pokojnine znatno 
materialno prizadeti. Iz pregleda pokojninskih prejemkov v letu 1970 po posa- 
meznih republikah je namreč razvidno, da je na primer: 

— pokojnina generalov večja za 93,00 (v Crni gori) do 411,00 dinarjev 
(v Makedoniji); 

— pokojnina polkovnikov večja za 48,00 (v Crni gori) do 273,000 dinarjev 
(v Makedoniji); 

— pokojnine podpolkovnikov večja za 34,00 (v Crni gori) do 224,00 dinar- 
jev (v Makedoniji); 

— pokojniila majorjev večja za 27,00 (v Crni gori) do 201,00 dinarjev 
(v Makedoniji); 

— pokojnina kapetanov večja za 19,00 (v Crni gori) do 186,00 dinarjev 
(v Makedoniji). 

Vzroke za takšno neenakopravno stanje v višini pokojnin moramo pred- 
vsem iskati v naslednjem: 

— valorizacija pokojnin se je opravila v zadnjih letih v vseh drugih re- 
publikah na podlagi linearnega povečanja pokojnin z upoštevajnem poprečnega 
povečanja življenjskih stroškov; 

— v letu 1970 so vse republike — razen Slovenije in Crne gore — pove- 
čale obstoječe pokojnine zaradi nesorazmernega porasta življenjskih stroškov 
še za 5 % s tem, da se bo to upoštevalo pri valorizaciji pokojnin v letu 1971. 

V Sloveniji smo opravili valorizacijo pokojnin v letu 1970 z upoštevanjem 
degresije s tem, da so se v večji meri valorizirale nižje pokojnine zaradi za- 
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ostajanja za poprečnimi osebnimi dohodki, medtem ko so se z manjšim od- 
stotkom valorizirale višje pokojnine. 

Ker je bila vojaškim upokojencem v Sloveniji valorizirana njihova pokoj- 
nina z manjšim odstotkom, je nastala, kar je povsem razumljivo, zgoraj na- 
vedena razlika. 

Republiški odbor Zveze rezervnih vojaških starešin opozarja Skupščino 
SR Slovenije v zvezi z gornjimi ugotovitvami, da obstaja pri upokojenih vo- 
jaških starešinah močno nezadovoljstvo zaradi neenakega tretiranja vojaških 
upokojenih oseb na celotnem območju Jugoslavije. Še posebej so vojaški upo- 
kojenci v SR Sloveniji prizadeti zaradi tega, ker so ob znatno višjih osebnih 
dohodkih, ob znatno višjih poprečnih pokojninah in ob znatno višjih življenj- 
skih stroških in območju Slovenije njihove pokojnine znatno nižje. 

Čeprav bo po sklepu skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja 
delavcev Slovenije opravljena za leto 1971 valorizacija pokojnin vojaških upo- 
kojencev za 14,5 l0/a s tem, da prejme vsak upokojenec še 20,00 din, bodo še 
vedno ostale razlike. Sicer bodo nekoliko manjše, vendar še znatne glede na 
to, da bodo tudi v drugih republikah valorizirane pokojnine najmanj za toliko, 
kolikor so porasli življenjski stroški. 

Ker so vojaški upokojenci materialno prizadeti le zaradi v Sloveniji spre- 
jete politike valorizacije pokojnin in da se popravi njihova materialna pri-i 
zadetost, prosim izvršni svet, da mi odgovori na naslednji vprašanji: 

1. ali smatra izvršni svet, da so razlike v višini pokojninskih prejemkov 
rezervnih vojaških starešin v Sloveniji normalne kljub višjim poprečnim oseb- 
nim dohodkom, višjim poprečnim pokojninam in kljub višjim življenjskim 
stroškom? 

2. ali je možno odpraviti to neskladje med višino pokojnin rezervnih vo- 
jaških starešin v Sloveniji in višino v drugih republikah? 

Zdravko Dolinšek, 
poslanec republiškega zbora 

Prvo vprašanje 

Znano nam je, da je osip v slovenskih osnovnih šolah iz leta v leto večji. 
Mnogi prosvetarji, kakor tudi starši, katerih otroci obiskujejo osnovne šole, 
trdijo, da je učni program za otroke pretežak in prenatrpan. 

O obljubah v zvezi s prilagoditvijo učnega programa za otroke osnovnih 
šol je bilo dosti govora, a žal storjenega ničesar. 

Mnogo otrok ravno zaradi tega ne konča osemletke, ampak le pet ali šest 
razredov osnovne šole. Tem učencem je po zakonu onemogočen vstop v vajen- 
ske šole vseh strok, možnosti imajo le, da se zaposlijo kot nekvalificirani 
delavci. 

V zadnjem času pa je mnogo otrok z nedokončano osnovno šolo, ker niso 
pri nas imeli možnosti nadaljevanja šolanja, odšlo v uk v sosednjo Avstrijo, 
kjer imajo možnost, da se kljub nedokončani osemletki izučijo raznih poklicev. 
Večina se o teh učencih v Avstriji izraža zelo pohvalno, kljub temu, da jih pri 
učenju moti tuj jezik. 

V zvezi z navedenimi razlogi postavljam republiškemu sekretariatu za pro- 
sveto in kulturo naslednje poslansko vprašanje: 
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a) Cemu republiški sekretariat za prosveto in kulturo že vrsto let zavlačuje 
izdelavo takih učnih načrtov, ki bodo blizu slehernemu učencu in učitelju? 

b) Ali je možno, da za uk nekaterih poklicev ne bi bila pogoj končana 
osemletka in če obstoja tako možnost, do kdaj bodo takšni predlogi izdelani 
in poslani v razpravo pristojnim organom? 

Drugo vprašanje 

Na zahtevo volivcev moje volilne enote, kateri se sprašujejo, čemu zakulisne 
igre okrog integracije slovenskega elektrogospodarstva, čemu izigravanje skup- 
ščinskih priporočil o integraciji elektrogospodarstva iz leta 1968, postavljam 
izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije naslednje poslansko vprašanje: 

1. Kdo je odgovoren za to, da še v elektrogospodarstvu grobo kršijo samo- 
upravni odnosi? 

2. Cemu republiški organi ne pokažejo večjega zanimanja za predloge 
elektrogospodarstva Maribor o nadaljnji integraciji elektrogospodarstva. 

Jože Florjančič, 
poslanec republiškega zbora 

V začetku leta 1970 je na pobudo izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije pričel s postopkom družbenega do- 
govora. Ta ukrep najbrž nima neposredne zveze z resolucijo republiške skup- 
ščine, ki je jasno in nedvoumno nalagala tako elektro gospodarskim organi- 
zacijam, kot drugim organom iskanje možnosti za nadaljnji postopek integracije 
s ciljem formiranja enotnega podjetja. Ne glede na to pa je poskus sklenitve 
družbenega dogovora za ureditev medsebojnih odnosov med gospodarstvom, 
elektrogospodarstvom in družbeno-politično skupnostjo lahko pot, po kateri 
bi hkrati tudi večjo medsebojno povezanost in konsolidacijo znotraj elektro- 
gospodarstva samega. Prav v postopku priprave družbenega dogovora pa smo 
bili iz dnevnega časopisja obveščeni, da je delavski svet termoelektrarne Trbov- 
lje, ki je samostojna organizacija združenega dela v elektrogospodarstvu Ma- 
ribor, sprejel sklep o izstopu iz tega podjetja. Ta vest daje slutiti, da se odnosi 
znotraj elektrogospodarstva dokaj kompliciraj o in da se že tako ali tako velika 
razdrobljenost še povečuje, kar ima in bo imelo najbrž za posledico tudi dolo- 
čeno zaostajanje slovenske energetike nasproti razvoju te panoge v ostalih 
republikah, ne samo v organizacijskem, ampak tudi v tehničnem in znanstve- 
nem smislu. 

Pri tem je interesantno, da delavski svet termoelektrarne Trbovlje navaja 
kot enega pomembnejših razlogov izločitve iz elektrogospodarstva Maribor, 
neenakopraven položaj v postopku priprave družbenega dogovora. To daje 
slutiti, ali da smisel družbenega dogovora v posameznih delovnih organizacijah 
v elektrogospodarstvu ni povsem pravilno razumljen, ali pa je dejansko tako 
postavljen, da vidi termoelektrarna Trbovlje večji smisel svojega delovanja in 
uspeh v družbenem dogovoru, če nastopa kot samostojno podjetje. 

V zvezi s tem postavljam izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije vpra- 
šanje: 

1. Kaj meni o sklepu delavskega sveta termoelektrarne Trbovlje o izločitvi 
iz podjetja elektrogospodarstva Maribor s stališča trenutnih razmer in zlasti 
posledic v medsebojnih odnosih v elektrogospodarstvu? 
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Marjan Jenko, 
poslanec republiškega zbora 

Odnosi Jugoslavije in Slovenije s sosednjo Avstrijo so po splošnem mnenju 
dobri, v mnogočem zgled primernega, aktivnega in obojestransko koristnega 
sožitja narodov in dežel, ki so jih v preteklosti ločila huda nasprotja in ki imajo 
tudi danes drugačno družbeno ureditev. Od takšnega sožitja imajo neposredne 
koristi in interes tako Slovenija oziroma Jugoslavija kot tudi sosednje dežele. 
Z naše strani smo se stalno zavzemali in se še vedno zavzemamo za razvijanje 
vsestranskega in prijateljskega sodelovanja med obema deželama. V SR Slo- 
veniji se še posebej trudimo, da bi z razvijanjem širokega sodelovanja ob odprti 
meji čimveč prispevali tudi k dobrim odnosom med Jugoslavijo in Avstrijo. 

Številni med seboj povezani dogodki, ki so se v zadnjem času odigrali na 
Koroškem in na Avstrijskem Štajerskem, pa vzbujajo sum v enako priprav- 
ljenost avstrijske strani, da bi naredila vse za nadaljnje razvijanje teh dobrih 
odnosov, oziroma da bi opustila in preprečila vse tisto, kar bi utegnilo tem 
odnosom škodovati. Ne bom podrobno navajal vseh teh dogodkov, ker so naši 
javnosti bolj ali manj znani. Vsi skupaj po vsebini in obliki močno spominjajo 
na čase, za katere smo smatrali, da so nasploh in še posebej v odnosih med 
našima deželama davno pozabljena preteklost. 

Znano je, kako so ob prisotnosti najvišjih predstavnikov centralne in de- 
želne oblasti proslavili 50-letnico plebiscita na Koroškem. Slišali smo o nacio- 
nalističnem in šovinističnem pisanju dela koroškega tiska in celo o pozivih na 
genocid. 

Tudi na Avstrijskem Štajerskem so se letos zvrstili dogodki, ki so povsem 
podobni onim na Koroškem. V mislih ima »Društvo nemških rojakov iz Spodnje 
Štajerske«, slovesnosti pri odkritju spomenika pri Schlossbergu sredi Gradca, 
na katerem je tudi napis »Spodnja Štajerska :— nepozabljena dežela« z omembo 
krajev, na katere se napis nanaša: Marburg, Cilli, Pettau, Rann (ker velikanska 
večina Slovencev ne ve, za katera mesta gre, naj zaradi razumljivosti po slo- 
vensko povem, da gre za Maribor, Celje, Ptuj, in Brežice); nadalje mislim na 
knjigo, ki so jo izdali ob priložnosti odkrivanja spomenika, in na besede, ki 
so jih izrekli ob prisotnosti vidnih političnih in javnih delavcev. 

Če teh1 negativnih dejstev ne bomo pravočasno analizirali in jih odpravili 
kot rakasto celico, bomo nekega dne prišli v situacijo, ko se bodo nacionalistična 
in šovinistična hotenja razrasla do take mere, da jih bo težko zajeziti. Zato 
moramo v interesu dobrih odnosov pogledati stvarnosti naravnost v oči. Opi- 
sani primeri namreč kažejo, da na žalost ne gre za posamične, med seboj ne- 
povezane slučajnosti. Zato se lahko upravičeno sprašujemo, ali si na Avstrij- 
skem zares iskreno želijo dobrososedskih odnosov z nami in ali mislijo dosledno 
izpolnjevati obveznosti državne pogodbe. 

Postavljam izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije naslednje poslansko 
vprašanje: 

1. Kakšno je stališče izvršnega sveta do preteklih dogodkov na Avstrijskem 
Štajerskem in Koroškem, ki so v neposredni zvezi z odnosi med našima de- 
želama? , 

2. Kaj je oziroma kaj namerava izvršni svet v zvezi s tem storiti? 
3. Kaj je v zvezi s tem ukrenil državni sekretariat za zunanje zadeve 

SFRJ? 
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Ivan Kreft, 
poslanec republiškega zbora 

Prvo vprašanje 

Vljudno prosim, da posredujete izvršnemu svetu oziroma republiškemu 
sekretariatu za gospodarstvo poslansko vprašanje v zvezi z napovedjo »Borbe« 
z dne 15. 11. 1970, da lahko pričakujemo — zaradi podražitve krmil — ponovno 
krizo v naši živinoreji. 

»Borba« namreč med drugim ugotavlja: »Zaradi inflacije in padanja vred- 
nosti dinarja se redki prodajalec na aukcijskih sestankih Novosadske produktne 
borze odzove celo na ponujeno ceno od 0,97 dinarjev za kilogram koruze. Vsi 
zahtevajo več ali pa se obotavljajo, da bi prodali, ker čakajo, da bi videli, kako 
se bodo stvari dalje odvijale, sigurni, da koruza ne more propasti. 

Drugi pomembni moment, ki je tudi mnogo vplival na skok cene živini, 
je otežkočena nabava beljakovinskega živinskega krmila živalskega izvora, ki 
ga v glavnem uvažamo. Uvoz pa je po najnovejših ukrepih zveznega izvršnega 
sveta naglo zastal. Sedanje rezerve teh vrst krmil so pošle, a devizni skladi 
uvoznikov živinskih krmil so očitno omejeni...« 

»Na domačem trgu poraba mesa pada, čeprav je bila že doslej med zad- 
njimi v Evropi. Vseeno pa domači trg absorbira okoli 80 »/o proizvodnje 
mesa. . 

»Živinoreja se torej zopet približuje nemili situaciji pred dvemi ali tremi 
leti, ko jo je prizadel zadnji masovni pokol.. .« 

Zato prosim odgovor na vprašanje: 
1. Kaj je glavni vzrok za vse bolj pogoste krize v naši živinoreji, ki je bila 

v stari Jugoslaviji, pa tudi še v novi, panoga, ki je prinašala z izvozom velik 
devizni priliv? 

2. Ali ni morda eden od poglavitnih vzrokov za nazadovanje živinoreje 
preveliko administrativno stimuliranje pridelovanja žitaric, ne glede na ceno, 
ki je že tako precej višja od cene na svetovnem trgu? 

3. Kaj naj sodimo o trditvah nekaterih slovenskih strokovnjakov, da ne 
bi prišlo tako hitro do kritičnega položaja v naši živinoreji, namreč že po treh 
letih, če bi pravočasno upoštevali njihove predloge o novih domačih močnih 
krmilih, ki bi naj bila enakovredna tujim, a bi bila kljub temu cenejša od 
uvoženih, saj bi tako naše meso laže konkuriralo na svetovnem trgu? 

Drugo vprašanje 

Vljudno prosim, da posredujete izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije 
naslednje poslansko vprašanje. 

Upokojeni oficirji, včlanjeni v Zvezi rezervnih vojaških starešin SR Slo- 
venije niso zadovoljni z dosedanjimi pojasnili o tem, kako je prišlo do tega, 
da so pokojnine v Sloveniji najnižje. Sestavili so pregled, iz katerega izhajal 
da znaša razlika pri najvišji pokojnini 442 dinarjev mesečno v škodo upoko- 
jenca, ki živi v Sloveniji. 

Prosim odgovor na vprašanje: 
Kaj je vzrok, da še ni uspelo uskladiti pokojnin rezervnih vojaških starešin? 
35 



546 Priloge 

Avgust Majerič, 
poslanec republiškega zbora 

Dve leti po razpravi v skpuščini .o elektrogospodarstvu v Sloveniji, katere 
rezultat je bilo priporočilo delovnim organizacijam s področja proizvodnje in 
prenosa elektrčine energije, da pristopijo k integraciji, lahko ugotovimo, da je 
priporočilo ostalo »mrtva črka na papirju-«, celo nasprotno, priča smo dezinte- 
gracijskim procesom, npr. zahteva po izstopu TE Trbovlje in že dosežene delne 
integracije. 

Slovenska javnost in posebej poslanci dobivamo vtis, da se nahajamo ali 
pred »nerešljivim« problemom ali pa nekatere sile v elektrogospodarstvu ali 
izven njega namenoma ignorirajo priporočilo skupščine v upanju, da je čas 
voda na njihov mlin. Ob tem se sprašujem, kako tolmačiti očitne neuspehe 
v prizadevanjih za uresničitev priporočila skupščine s strani republiškega iz- 
vršnega sveta oziroma zakaj le-ta, ko je uvidel, da stvari ne potekajo v skladu 
s priporočilom, ni o tem obvestil skupščine oziroma slovenske javnosti ali vsaj 
predlagal drugačnih rešitev. 

Kot poslanec republiškega zbora Skupščine SR Slovenije in še posebej kot 
poslanec občine Maribor izražam zaskrbljenost nad sedanjimi odnosi, ki vladajo 
v slovenskem elektrogospodarstvu, predvsem zaradi ekonomskega pritiska do- 
slej še neintegriranega dela slovenskega elektrogospodarstva do elektrogospo- 
darstva Maribor. Ko je ta del neintegriranega elektrogospodarstva uvidel, da 
njegovi predlogi za integracijo, ki mimogrede omenjeno niso niti v skladu s 
priporočilom, ne bodo uresničeni, je začel s po mojem mnenju nedopustnim 
ekonomskim pritiskom na elektrogospodarstvo Maribor s tem, da ne plačuje 
več dobavljene električne energije. Tako je dolg narasel že na 50 milijonov 
novih dinarjev. Ob tem se vsiljuje mnenje, da takšna politika ni le v nasprotju 
z dobrimi poslovnimi navadami, ampak da predstavlja načrtno politiko, s po- 
močjo katere Savske elektrarne skušajo uresničiti svoje poglede na integracijo 
elektrogospodarstva. Zavedajoč se, da njihov partner zaradi ekonomskih in poli- 
tičnih posledic ne more uveljaviti sankcij, običajnih v tržnem gospodarstvu s 
tem, da bi prekinil dobavo električne energije nesolidnemu poslovnemu part- 
nerju. 

Kot poslanec odločno protestiram proti takim in podobnim ekonomskim 
pritiskom za politične rešitve, predvsem pa kot poslanec mariborske regije pro- 
testiram proti načrtnemu osiromašenju pomembne delovne organizacije na tem 
področju in s tem osiromašenju regije kot celote. 

Globoko sem prepričan, da bo ta samoupravnemu socializmu tuj pojav 
obsodil tudi republiški izvršni svet. Zato ga v tej zvezi prosim za odgovor na 
naslednji vprašanji: 

1. Kakšne rezultate je dosegel izvršni svet Skupščine SR Slovenije v po- 
gledu uresničevanja priporočila Skpuščine SR Slovenije o integraciji elektro- 
gospodarstva in kje so vzroki ter krivci za neuspeh prizadevanj v tej smeri? 

2. Ali je izvršni svet seznanjen s politiko ekonomskega pritiska Savskih 
elektrarn do Elektrogospodarstva Maribor in ali do te politike lahko zavzame 
jasno politično stališče oziroma se od take politike javno distancira ter ali se 
pridružuje mnenju, da je omenjena problematika, ko gre za tako pomembno 
panogo kot je elektrogospodarstvo prerasla okvir medpodjetniških odnosov in 
postala družbenoekonomski problem? 
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Cene Matičič, 
poslanec republiškega zbora 

Prvo vprašanje 

1. Zakaj izvršni svet ni ponovno predložil problema zavarovalstva v obrav- 
navo republiškemu zboru? 

2. Ali so problemi, ki so bili predloženi takrat, ko je bilo zavarovalstvo 
dano na dnevni red, res tako zadovoljivo rešeni, da obravnava ni več potrebna? 

Drugo vprašanje 

Potem, ko sem dobil odgovore na temeljno, dodatno in dopolnilno vpra- 
šanje na temo »Javnost objavljanja osebnega dohodka« ali (lestvica 1000 držav- 
ljanov), sem na seji republiškega zbora dne 25. 2. 1970 izjavil naslednje: 

»Prav posebno sem zadovoljen, da se z današnjim drugim in tretjim od- 
govorom na temeljno, dodatno in dopolnilno vprašanje o javnosti objavljenih 
osebnih dohodkov (lista 1000 državljanov) v trdnem prepričanju, da bodo za- 
konske spremembe tudi izvršene, lahko poslovim od te teme.-« 

Kljub temu, da poteka deveti mesec, odkar so bile te obljube dane, na 
naših klopeh še ni predloga za ustrezne zakonske spremembe, pa čeprav bi 
morale iste spričo bližajočih se napovedi o skupnem dohodku že biti v ob- 
ravnavi. 

Prosim vas, spoštovani tovariš predsednik, da posredujete v zvezi s tem 
izvršnemu svetu naslednje poslansko vprašanje: 

— Ali bo izvršni svet obljubljene napovedi o predlaganih zakonskih spre- 
membah — tako kot je to razvidno iz tretjega Odgovora na kompleks vprašanj 
»lestvica 1000 občanov«, lahko pravočasno predložil Skupščini SR Slovenije v 
obravnavo? 

Tretje vprašanje 

Zahodno-nemška radijska in televizijska postaja v Kdlnu (Westdeutscher 
Rundfunk WDR) je smatrala za potrebno, da uvede dnevno 40-minutno oddajo 
za Jugoslovane v ZRN. Te oddaje prenaša tudi šlezijska radijska in televizijska 
postaja v Frankfurtu ob Majni (Schlessischer Rundfunk — HR). 

Ta radijska in televizijska postaja je uvedla še dodatno enkrat tedensko 
nedeljsko oddajo, ki je prav tako namenjena našim izseljencem. 

Spričo dejstva, da sta se WDR kot HR vključili v splošno prizadevanje 
ZRN, po katerem je treba tujim delojemalcem zagotoviti enake socialne in 
splošno-družbene pravice in dolžnosti, kot delojemalcem državljanom ZRN, 
zaslužita tako WDR kot HR vse dolžno priznanje. 

Tujim gostiteljem, ki dajejo tako prostor kot možnosti in sredstva, torej 
priznanje, našim organizatorjem, ki oddajo vodijo in so za njih izvedbo odgo- 
vorni, pa skrajno obliko graje. 

In v čem je vsebina te graje? 
1. v dejstvu, da so oddaje izključno v ekavščini in v ijekavščini, in da torej 

prek etra teh postaj ni slišati niti slovenske niti makedonske besede, da o 
jezikih večjih in manjših narodnosti manjšin sploh ne govorimo; 

35* 
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2. v dejstvu, da bi si tako Slovenci (od skupno nad 400 000 naših državljanov 
v ZR Nemčiji je nad 60 000 Slovencev) in Makedonci zaslužili vsaj vsako šesto 
ali sedmo oddajo, narodnostne manjšine pa vsaj kak del v ekavskih in ijekav- 
skih oddajah; 

3. v dejstvu, da si mesto lektorja, prevajalca in speakerja slovenske oddaje 
v HR (glej odprto pismo prof. dr. Lojzeta Krakarja, uredništvu Sodobnosti z 
dne 26. 6. 1970) svojevoljno prisvaja športni učitelj tov. Begović, ki nima niti 
ustreznih kvalifikacij niti ne zna slovenskega knjižnega jezika. 

Spričo dejstva, da se Slovenci že več kot 400 let borimo za svojo knjižno 
slovenščino, da smo v teh prizadevanjih dosegli evropsko razvito slovensko 
književnost, da imamo slovensko univerzo z mednarodno priznano slovenistiko, 
da imamo slovensko akademijo znanosti in umetnosti s posebnim inštitutom 
za slovenski jezik, da imamo na nekaterih univerzah v Evropi učitelje sloven- 
skega jezika in slovenske književnosti (takšno mesto je tudi na univerzi J. W. 
Goetheja v Frankfurtu ob Maj ni), tudi nam v poslanskih klopeh slovenskega 
parlamenta nedvomno ne more biti vseeno ob mislih, da bi iz radijskih in 
televizijskih sprejemnikov v ZR Nemčiji donela nekaka spakedrana slovenska 
»latovščina«. 

Globoko prepričan, da našemu najvišjemu samoupravnemu in oblastvenemu 
organu ni vseeno, kaj se z našim jezikom v tujini dogaja, vas naprošam, da 
posredujete izvršnemu svetu naše skupščine naslednje poslansko vprašanje: 

1. Ali je izvršni svet seznanjen z dejstvi, ki jih navajam v uvodnem delu 
tega poslanskega vprašanja? 

2. Kaj namerava ukreniti izvršni svet oziroma njegovi odgovorni organi, 
da bi: 

— v pogledu obveščanja naših delavcev, zaposlenih v ZRN, izpolnili našo 
moralno in predvsem nacionalno dolžnost; 

— onemogočili, da prek HR v ZR Nemčiji slovenska »latovščina« pred- 
stavlja visoko-kulturni slovenski knjižni jezik. 

Lojze Napotnik, 
poslanec republiškega zbora 

Kljub stremljenju in pripravljenosti nekaterih elektrogospodarskih orga- 
nizacij, da se uredijo poslovni odnosi v elektrogospodarstvu Slovenije na ena- 
kopravni osnovi, z upoštevanjem optimizacije proizvodnje v okviru Slovenije, 
ki bi imela za posledico najcenejšo električno energijo pri največjem možnem 
ekonomskem uspehu podjetij, prihaja do vedno večjega razkoraka v poslovnih 
odnosih in k dezintegraciji elektroenergetskega sistema ter do neracionalnega 
trošenja sredstev. 

Poznano je namreč, da se sistematično dela na likvidaciji dispečerskega 
centra elektrogospodarskih podjetij pri PZ energetike v Ljubljani, ki je vsa 
povojna leta optimiziral proizvodnjo in koordiniral delo elektrarn in prenosa 
električne energije v Sloveniji, ter usklajeval odnose s sosedno Hrvaško in 
dispečerskim centrom v Beogradu. EGM — Maribor gradi sedaj brez predhodne 
ekonomsko tehnične analize nov dispečerski center in to brez dogovora z osta- 
limi elektrogospodarskimi podjetji. 
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Nadalje je nerešeno vprašanje upravljanja 220 kV daljnovoda v SR Slo- 
veniji, ki bo prvenstveno služil za medrepubliško izmenjavo in povezavo ter za 
povezavo s sosednjimi državami. 

Takšnih in podobnih nerešenih vprašanj je še več, menim pa, da z druž- 
benim dogovorom ne bi smela biti nerešljiva. Osnova družbenega dogovora: 

— optimizacija proizvodnje in poslovanja elektrogospodarskih podjetij v 
okviru elektroenergetskega sistema Slovenije, 

— splošni pogoji poslovanja elektrogospodarskih podjetij, 
— režim in politika cen električne energije, 
— razširjena reprodukcija v elektrogospodarstvu in njeno financiranje, 

ki je bil med prizadetimi že večkrat obravnavan, pa zagotavlja ustrezno rešitev 
gornjih vprašanj. 

Ker je od sprejetja skupščinskega priporočila poteklo že toliko časa in je 
bilo med prizadetimi toliko razprav, se mi vsiljuje vprašanje: 

»Kaj namerava storiti izvršni svet SR Slovenije, če zaradi nesoglasja, tudi 
le enega partnerja, ne pride do uresničitve družbenega dogovora.« 

Miha Prosen, 
poslanec republiškega zbora 

Priznati moramo, da smo v zadnjih letih dosegli velik napredek v urejanju 
položaja izobraževanja v naši republiki. V relativno kratkem obdobju je skup- 
nosti uspelo predvsem urediti gmotni položaj delavcev, ki delajo na tem pod- 
ročju naše družbene dejavnosti. 

Ocenjujem pa, da še vedno nismo povsem rešili vprašanja izgradnje po- 
trebnih novih kapacitet, katere naj bi omogočile sodobno izobraževanje. 

Prosim izvršni svet, da mi odgovori na naslednja vprašanja: 
— Ali lahko pričakujemo, da se bodo sredstva, ki jih republika prispeva 

za izgradnjo novih izobraževalnih kapacitet, v letu 1971 povečala? 
— Ali ne bi bilo smotrno določiti višino teh sredstev za daljše obdobje, 

morda za obdobje 1971—1975? 

Ivan Pučnik, 
poslanec republiškega zbora 

# 
V zadnjem času je bila naša narodnostna manjšina v Avstriji izpostavljena 

povečanemu pritisku šovinistov, ki so ob 50-letnici za nas izgubljenega plebi- 
scita zrežirali vrsto, milo rečeno, sramotilnih programov, ki so žaljivi in 
nevzdržni za našo manjšino in za ves slovesnki narod. Ne bi navajal podrob- 
nosti, ki so vam znane, opozoril bi samo na vsebinski pomen tistih parol, ki 
so enake tistim, ki so jih nemški fašisti od 1941.—1945. leta uveljavljali z vsem 
možnim terorjem tudi v takrat okupirani severovzhodni Sloveniji. Tak odnos 
do nacionalne manjšine, ki skuša biti do skrajnosti toleranten z večinskim 
avstrijskim narodom, je za vzdušje odnosov med evropskimi narodi nevzdržen 
in tuj letu 1970. Nevzdržen je tudi za naš nacionalni ponos, ki ga položaj naše 
manjšine postavlja pred preizkušnjo. 

Prosim izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da mi odgovori na naslednje 
vprašanje: 
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1. Kaj se je pokrenilo s strani naših diplomatskih predstavništev za zaščito 
pravic naše nacionalne manjšine v Avstriji? 

2. Kako so se do danes izvrševale določbe 7. člena državne pogodbe, s katero 
so določene pravice za našo narodnostno manjšino? 

Prosim za podrobno analizo stanja o izvajanju tega člena in z naše strani 
podvzetih prizadevanj. 

Rado Pušenjak, 
poslanec republiškega zbora , 

Prvo vprašanje 

Mnogi dobro misleči občani so bili močno presenečeni, ko so zvedeli, da so 
se dvignili izplačani osebni dohodki zaposlenih delavcev v gospodarstvu Slo- 
venije v mesecu oktobru t. 1. nasproti istemu razdobju 1969 za 31nasproti 
mesecu septembru 1970 pa za 9 '%. 

Se večje presenečenje pa doživljamo, ko vidimo, da so se povečali izplačani 
osebni dohodki v mesecu novembru t. 1. nasproti prejšnjemu mesecu 
(ne prejšnjemu letu) kar za 12 "Vo in to v gospodarstvu za 10l0/or v negospodar- 
stvu pa za 19"/», nadalje, da znaša povečanje nasproti istemu mesecu 1969 v 
gospodarstvu za 24,9 '°/o, v negospodarstvu pa za 34,5'% (v šolstvu za 37 '%>, banke 
in zavarovalnice za 34 %>). 

Vse to se dogaja kljub jasnemu stališču glede politike nagrajevanja tudi 
naših najvišjih političnih forumov. Mnoge kolektive pač prav nič ne briga, 
kakšna je politika družbene skupnosti, nadalje kakšne bodo posledice na pod- 
ročju cen, socialnih razlik, nelikvidnosti itd. 

V tej zvezi postavljam izvršnemu svetu naslednja vprašanja: 
1. ali ne smatra, da so dogodki v oktobru in novembru t. 1. prepričljiv 

dokaz, da doživlja politika priporočil in predvideno dogovarjanje na področju 
nagrajevanja popoln neuspeh? 

2. ali ne smatra, da je v interesu gospodarstva in večine prebivalstva, da se 
sprejmejo glede osebnih dohodkov v gospodarstvu in tudi negospodarstvu takoj 
— brez odlašanja — začasni odločni administrativni ukrepi? 

3. ali je pripravljen dati iniciativo, da se objavijo imena vsaj 100 delovnih 
organizacij, ki so najbolj odstopile od principov nagrajevanja? 

4. ali ne smatra, da bi pomenila predlagana davčna olajšava na osebne 
dohodke nad 20 000 N din letno pravo potuho in podporo predvsem tistim, 
ki kršijo našo politiko in da bi bila s tem tudi kršena doslednost izvršnega sveta 
samega v zvezi s politiko stabilizacije gospodarstva? 

5. ali ne smatra, da bi bilo potrebno pri bodočem kadrovanju vodilnih de- 
lavcev v delovnih organizacijah upoštevati ne samo šolska spričevala, temveč 
tudi upoštevanje naše politike? 

Prosim za odgovor na naslednji seji republiškega zbora. Kolikor pa bi 
menil izvršni svet, da bi lahko javni odgovor stvari škodoval, pa mi se naj 
odgovori na kak drug način. 

Drugo vprašanje 

Ob priliki proslav 50-letnice koroškega plebiscita v sosedni Avstriji je bilo 
sproženo mnogo takega, kar globoko žali čustva zavednih Slovencev. 
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Med prebivalci severovzhodne Slovenije, zlasti med Maistrovimi borci in 
borci narodnoosvobodilne borbe pa je naravnost završalo, ko so zvedeli, da je 
bil na Schlossbergu v Grazu ■— nekdanjem gnezdu nacizma odkrit velik spo- 
menik, posvečen »nepozabni domovini — Untersteiermark« — s področjem 
Maribora, Celja in Ptuja. 

Prav gotovo ne morejo biti take akcije le plod dela posameznikov, ki se še 
po 50 letih niso mogli sprijazniti z dejstvom, da področje Celja, Maribora, Ptuja, 
Ljutomera in Gornje Radgone ni sestavni del republike Avstrije, temveč Jugo- 
slavije. Nedvomno so imeli inicifitorji in zbiralci Sredstev za spomenik močno 
podporo v uradnih avstrijskih krogih. 

Zavednemu slovenskemu prebivalstvu bo dano vsaj delno zadoščenje s tem, 
da se navedeni spomenik čimprej odstrani in uniči, da dajo nadalje merodajni 
avstrijski dejavniki primerna zagotovila za v bodoče in da se opravičijo. 

Naprošam izvršni svet,'da se izjavi, kako ocenjuje početje v sosedni Avstriji, 
nadalje, kaj namerava ukreniti on oziroma zvezna vlada, da dobi prebivalstvo 
Slovenije, posebno pa severovzhodni del, za globoko žalitev in zaradi bodočega 
nemotenega sožitja med dvema sosednima narodoma, primerno zadoščenje in 
zagotovila. 

Franc Svetelj, 
poslanec republiškega zbora 

Ljubljanska televizija je sinoči (9. 11. 1970) predvajala posnetek oddaje 
televizije Zagreb »Stop« Zvonka Letice. Avtor je v njej med drugim obrav- 
naval tudi položaj na naši jadranski obali in kot moto prispevku dal nedavne 
besede tovariša Tita v Zagrebu: »Dogovarjajte se med republikami.-« 

Oddaja je predstavila slovenski del jadranske obale kot zaprto območje, 
rezervirano le za devizni turizem, v katerega nima dostopa domač delavski 
turizem, še manj pa trgovska, gostinska, prometna in druga podjetja iz sosednje 
republike. Slovenski počitniški domovi, otroške kolonije in vikendi pa so se 
razmahnili širom po istrski obali. V oddaji sta sodelovala tudi predsednik ob- 
činske skupščine Poreč in direktor hotela v Umagu, ki sta z nekaj konkretnimi 
primeri (avtobusno podjetje iz Poreča zaman prosi za dovoljenje za postavitev 
svojega kioska v Kopru, lažje postaviti banko v New Yorku kot reklamne pa- 
noje za umaški hotel na slovenski obali itd.) skušala opozoriti na to, da je nekaj 
narobe v odnosih na naši obali. Predsednik koprske občinske skupščine pa je 
skušal dokazati odprtost na obali z ugotovitvijo, da Tomos že gradi servise 
v sosednji republiki. 

Ker podobna ocena položaja v našem Primorju ni prva, o tem je zelo ostro 
pisal tudi zagrebški Vijesnik u srijedu 19. avgusta letos, prosim izvršni svet za 
odgovor na vprašanje: 

Kako izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje sedanji položaj na slo- 
venski obali z vidika možnosti za tesnejše povezovanje na področju gostinstva, 
trgovine, storitvenih dejavnosti in turizma s Socialistično republiko Hrvatsko. 
Če je položaj res tak, kot sta ga jugoslovanski javnosti prikazala zagrebška 
televizija in VUS, kje so vzroki za to in kaj bi bilo po mnenju izvršnega sveta 
storiti, da bi se stvari spremenile. 
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Mirko Zlender, 
poslanec republiškega zbora 

V svojem imenu in v imenu poslancev s področja regionalnega kluba Mur- 
ska Sobota in Maribor postavljam izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije 
vprašanje o modernizaciji železniške proge Zidani most—Šentilj. Za to vpraša- 
nje sem dobil soglasje od zbranih poslancev na seji obeh regionalnih klubov 
poslancev v petek, dne 30. oktobra 1970 v Ormožu. Zato prosimo zbrani po- 
slanci, da se vprašanje posreduje takoj izvršnemu svetu, ki naj na prvi pri- 
hodnji seji republiškega zbora po svojem predstavniku javno odgovori. 

Vprašanje se glasi: 
Skupščina SR Slovenije je dne 19. 10. 1963 obravnavala plan razvoja želez- 

niškega transporta za obdobje 1964—1970 in sprejela odločitev, da se moder- 
nizirata progi Jesenice—Dobova in Zidani most—Šentilj. Znano je, da je bila 
modernizacija prvonavedenega odseka opravljena, na drugem odseku pa so 
v teku dela na relaciji Zidani most—Celje. Ker je modernizacija železniškega 
odseka Zidani most—Šentilj praktično izpadla v prejšnjem obdobju, se je v 
letu 1969 in 1970 pričelo intenzivneje razmišljati o financiranju te moderniza- 
cije. Tako je izvršni svet Skupščine SR Slovenije dne 28. 9. 1969 sprejel sklep, 
da je nujno treba zagotoviti sredstva za modernizacijo proge Zidani most— 
Šentilj tako, da bi bila dela izvršena v dveh letih, pri čemer naj sodelujejo 
zainteresirane gospodarske in javne organizacije ter sklad republiških rezerv. 
Tudi izjava predsednika izvršnega sveta tovariša Kavčiča na razgovoru z vo- 
dilnimi kadri Z2TP Ljubljana dne 10. 2. 1970 je bila podana v tem smislu, da 
je treba takoj pričeti z izdelavo konstrukcije financiranja modernizacije štajer- 
ske proge, tako da bi bila dela končana v treh letih. ZZTP Ljubljana je 14. 5. 
1970 dostavilo sekretariatu elaborat o financiranju modernizacije proge Zidani 
most— Šentilj, pri čemer je bila upoštevana triletna dinamika. 

Znano je, da je sklad skupnih rezerv, sicer v manjšem znesku, vendar pa 
principialno podprl to modernizacijo in da je tudi združenje poslovnih bank 
Slovenije sprejelo odločitev o sofinanciranju modernizacije proge Zidani most— 
Šentilj. Izvršni svet, oziroma njega organi, pa finančne kostrukcije za udeležbo 
republike pri financiranju te pomembne nacionalne infrastrukture do danes 
še sploh niso izdelali, kljub vsem sklepom in obljubam in kljub dejstvu, da 
bodo avstrijske železnice opravile modernizacijo in elektrifikacijo svoje južne 
železnice do meje v letu 1972. 

Znano nam je, da so v pripravljalnih dokumentih srednjeročnega programa 
in proračuna bila izpuščena sredstva republike za modernizacijo tega odseka 
železniške proge. 

Zato postavljamo izvršnemu svetu konkretno vprašanje, s kakšnimi sred- 
stvi bo izvršni svet sodeloval pri modernizaciji te magistralne železniške proge 
in do kdaj bo izvršni svet zavzel dokončno stališče do tega konkretnega vpra- 
šanja. 

Ni prezreti, da je ZŽTP glede na obstoječe sklepe skupščine in izvršnega 
sveta in glede na načelne izjave vseh odgovornih činiteljev, pristopilo k moder- 
nizaciji te železniške proge, naročilo material v inozemstvu in vložilo druge 
napore za realizacijo tega načrta, kar vse je v nevarnosti s posledico občutne 
škode, če izvršni svet takoj ne pripravi finančnega predloga za dokončanje 
te modernizacije. 
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Prosimo, da predstavnik izvršnega sveta na prvi seji republiškega zbora 
na to vprašanje konkretno odgovori. 

Ivan Atelšek, 
poslanec gospodarskega zbora 

Po zveznem zakonu o zagotovitvi dopolnilnih kreditnih sredstev za dovrši- 
tev elektroenergetskih objektov (SFRJ št. 28/66) je bilo določeno v prvem členu, 
da republike smejo v dobi do leta 1970 s svojim zakonom predpisati, da morejo 
gospodarske organizacije vpisati posojilo za dovršite v elektroenergetskih ob- 
jektov, ki so bili začeti do 31. 12. 1965. V tretjem členu istega zakona je repu- 
blika pooblaščena z zakonom določiti način in pogoje za vpis tega posojila. 
V zakonu določi republika tudi, po kateri banki se bo vpisovalo, uporabljalo 
in vračalo posojilo. 

Na podlagi tega zveznega predpisa je republika izdala zakon o zagotovitvi 
dopolnilnih kreditnih sredstev za dokončanje elektroenergetskih objektov (SRS 
št. 42/66 in 12/68) vse do konca leta 1970. Ker pa omenjeni zvezni zakon ne 
daje več republikam pooblastila predpisovati dopolnilnih kreditnih sredstev za 
dokončanje elektroenergetskih objektov po letu 1970, se postavlja oportunost 
in zakonitost takega predpisa za leto 1971. 

Prav tako menim, da je sistem zbiranja sredstev za dovršitev elektroener- 
getskih objektov zgrešen, ker bi se gospodarstvo še vedno obremenjevalo, saj 
predstavljajo sredstva gospodarstva 84 °/o vseh v ta namen zbranih finančnih 
sredstev. Prav tako je nesmisel, da gospodarstvo vlaga ta sredstva s 6 % 
obrestno mero in nima nobenega vpliva na gospodarjenje s temi sredstvi. 

Prepričan sem, da bi bilo bolj gospodarno urediti sistem zbiranja sredstev 
za financiranje elektrarn skozi spremenjen tarifni sistem, kjer ne bi bilo ne- 
mogočih razlik med posameznimi vejami gospodarstva. 

V zvezi s tem postavljam izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije na- 
slednja vprašanja: 

1. Ali je zakonito, da republika sama brez osnove v zveznem predpisu po- 
daljšuje republiški predpis, pa čeprav začasno? 

2. Ali je ta način zbiranja sredstev za elektrogospodarstvo v duhu razbre- 
menitev gospodarstva? 

3. Ali je za gospodarstvo nalaganje sredstev za elektrarne s 6fl/o obrestno 
mero in brez vpliva na porabo teh sredstev gospodarno in v skladu s sistemom 
samoupravi j anja. 

Janez Eržen, 
poslanec gospodarskega zbora 

Ze nekaj časa ugotavljana in napovedana kriza v mlečni proizvodnji in 
preskrbi je sedaj v že tako kritični fazi, da je treba takoj ukrepati, da se reši, 
kar se še rešiti da. Neekonomskim cenam mleka in zavlačevalni politiki pri 
odobravanju odkupnih in prodajnih cen mleka se je v tem času pridružilo še 
skokovito zviševanje cen močnih krmil (in še dobiti jih ni!). 
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Ne samo, da je ogrožena redna preskrba z mlekom. Ogrožena je slovenska 
živinoreja in ne na koncu zopet kmetijski proizvajalec, ki mu mleko v velikih 
primerih pomeni glavni dohodek. 

Informiran sem, da nekatere občinske skupščine, republiški in zvezni or- 
gani iščejo načine za takojšnje kot dolgoročne rešitve. 

Republiškemu izvršnemu svetu postavljam naslednje vprašanje: 
»Kako izvršni svet ocenjuje sedanje stanje v mlečni proizvodnji in kakšne 

ukrepe je že podvzel za rešitev tega problema v sedanjem času izvajanja ukre- 
pov za stabilizacijo gospodarstva.« 

Ferdo Papič, 
poslanec gospodarskega zbora 

Temeljni zakon o varnosti cestnega prometa določa v svojem 111. členu, 
da kandidate za vozniški izpit pripravljajo avtošole in vozniki inštruktorji. Iz 
tega izhaja, da lahko kandidate za voznike poučujejo v praktični vožnji tudi 
inštruktorji izven avtošol, to je inštruktorji zasebniki. 

V zvezi s tem vprašanjem: 
1. ali ne bi bilo bolje, spričo zelo strogih določb glede pogojev za oprav- 

ljanje vozniškega izpita, da bi poučevali kandidate le avtošole in inštruktorji 
avtošol, kot bi bilo sklepati po določbah 112. člena omenjenega zakona; 

2. če so dopustni »zasebni« inštruktorj, potem prosim za pojasnilo, pod 
kakšnimi pogoji lahko delajo, kdo jim dovoli to »dejavnost«, kakšen je njihov 
status glede na predpise o obrtnih in drugih dejavnostih in ne nazadnje, ali 
pri nas lahko obstoja privatna šola; 

3. s katerimi predpisi je zagotovljen enakopraven položaj zasebnega in- 
štruktorja v razmerju z avtošolo kot družbeno organizacijo z vsemi obveznostmi, 
do prispevkov in drugih družbenih dajatev. 

Ta vprašanja se mi vsiljujejo spričo dejstva, da so se že pojavile tendence 
inštruktorjev, ki so v okviru avtošole in na njene stroške opravili izpit za 
inštruktorja, da začnejo poučevati na lastno roko s svojim vozilom ali z vozi- 
lom, ki je last kandidata. Nedvomno bi bil tak inštruktor z enako ceno ure, 
ki bi mu jo kandidat plačal, v znatno ugodnejšem položaju kot avtošola in njen 
inštruktor, glede na različne družbene obveznosti. Avtošola bo tudi morala 
vložiti veliko investicij za sodoben teoretičen in praktičen pouk, kar zasebnemu 
inštruktorju ne bo treba. 

Ni nepomembno tudi dejstvo, da so in da bodo v bodoče v večini primerov 
inštruktorji osebe, ki so v delovnem razmerju in jim bo ta dejavnost postranski 
poklic. 

Stane Pungerčar, 
poslanec gospodarskega zbora 

Z zakonom o poklicnem izobraževanju in urejanju učnih razmerij (Ur. 1. 
SRS, št. 26-149/1970) je bil namen doseči boljšo organizacijo in bolj sistematično 
izobraževanje ter vključevanje mladine v poklice. V ta namen je v 1. členu citi- 
ranega zakona določeno, da se za posamezne poklice določi nomenklatura. V 
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3. členu pa se zavezuje gospodarsko zbornico SR Slovenije in ustrezni republiški 
zavod v sodelovanju z delovnimi in drugimi organizacijami, da določijo nomen- 
klaturo in profile za te poklice. Tem organom je bilo z 51. členom naloženo, da 
določijo nomeklaturo poklicev najpozneje v enem letu po uveljavitvi tega za- 
kona. Zakon je pričel veljati s 1. avgustom 1970, enoletni rok bo torej potekel 
31. julija 1971. 

V svoji volilni enoti se pogosto srečujem s problematiko in vprašanji, kdaj 
bo dokončno izpeljan zakon in bo mogoče uporabljati njegova določila tudi v 
praksi. Dalje, ali bo mogoče učencem zagotoviti učenje v poklicih, kjer očitno 
ni nujno zahtevati uspešno dovršene osemletke. Odpira se tudi vprašanje, kakšno 
najnižjo osnovnošolsko izobrazbo mora imeti učenec, da se lahko vključi v uk 
in poklicno izobraževanje. 

Na podlagi te obrazložitve postavljam vprašanja: 
1. V kakšni fazi je delo v zvezi z določitvijo nomenklatur za poklice? 
2. Kakšna bo procedura in kateri organ bo sprejel akt o nomeklaturi po- 

klicev? 
3. Do kdaj bo predvidoma zaključeno delo v zvezi s pripravami za določitev 

nomenklature poklicev? 
Prosim, da predložite moja vprašanja pristojnemu upravnemu organu SR 

Slovenije, ki mi naj da odgovor na prvi prihodnji seji gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije. 

Tone Škvarč, 
poslanec gospodarskega zbora 

Naprošam vas, da posredujete izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije 
naslednje poslansko vprašanje: 

1. Kako namerava izvršni svet rešiti najaktualnejše probleme s področja 
pridelovanja in prometa vina v Sloveniji, ki jih prikazuje gradivo republiškega 
sekretariata za gospodarstvo pod št. 320/C-044/70 z dne 12. 5. t. 1. 

2. Ali so zaključki in predlogi tega gradiva upoštevani pod II — politika 
prispevkov in davkov — kot sestavnem delu ekonomske politike za leto 1971. 

Dr. Vladimir Benko, 
poslanec prosvetno-kulturnega zbora 

Znano je, da še niso bile izvršene obveznosti, ki jih je sprejela republika 
Avstrija s Saint-germainsko mirovno pogodbo in bilateralnim sporazumom z 
Jugoslavijo leta 1923, ki se nanašajo na restitucijo arhivov s področja spodnje 
Štajerske, oziroma na razdelitev arhivov glede na njihovo provenienco. Ta ne- 
rešena vprašanja so bila — kolikor sem obveščen — tudi predmet razgovorov 
med predstavniki republike Avstrije in naše države leta 1958 in domnevam 
tudi kasneje. 

Vprašujem: 
1. Kakšne zadržke navaja avstrijska stran glede na to, da stvar še ni reali- 

zirana? Ali gre samo za razloge tehničnega, oziroma administrativnega značaja, 
ali pa kaj drugega? 

2. Kakšno važnost prisojajo odgovorni organi pri nas temu vprašanju? 
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3. Stiki med predstavniki SR Slovenije in dežele Štajerske so dokaj pogosti. 
Ali je upravičena domneva, da je tudi restitucija arhivov eden od predmetov 
razprav? 

Janez Svajcer, 
poslanec prosvetno-kulturnega zbora 

28. aktobra 1969 je izvršni odbor študentske skupnosti mariborskih visoko- 
šolskih zavodov pripravil javno tribuno pod naslovom »Vloga Slovenije v 
okviru vsejugoslovanske obrambne vojne«. Vprašanje, ki ga postavljam, se 
nanaša samo na del obravnavane snovi, na jugoslovansko ljudsko armado. Me- 
nim, da po svojem pomenu presega okvir prej omenjene tribune in je eno 
osrednjih vprašanj v reševanju odnosov med narodi SFRJ. 

Na obravnavano temo — JNA — gledam z dveh stališč; glede na bojno 
usposobljenost in s stališča občana, ki mu ustava zagotavlja svobodno izražanje 
svoje narodnosti in kulture ter svobodno rabo svojega jezika. Kljub navidezni 
razdelitvi sta prej omenjeni vprašanji eno samo. Pod bojno usposobljenostjo ni 
dovolj samo usposobljenost za uporabo orožja, temveč predvsem volja občana- 
vojaka, da to orožje uporabi. V mirnem času lahko administrativni in drugi 
organizacijsko politični ukrepi usmerjajo delovanje posameznika. Aprilska kriza 
kraljeve vojske 1941. leta pa kaže, da se taka navidezno močna armada sesuje 
v preizkušnji kot hiša brez temeljev. 

Prvi zametki današnje vojske so nastali med prvo svetovno vojno v Rusiji. 
Začetno navdušenje avstro-ogrskih Srbov, Hrvatov in Slovencev za skupen boj 
s Srbi proti tlačiteljici narodov Avstro-Ogrski je kaj kmalu splahnelo ob razna- 
rodovalni organizaciji vojaških enot, ki je slonela na oblasti srbskih oficirjev, 
srbskega duha in tradicije ter srbskega jezika. Povsem logična posledica je bilo 
disidentstvo Hrvatov in Slovencev ter razpad omenjenih enot. 

Po vojni je nova kraljevina SHS prinesla Vsem »ujedinjenim« novo organi- 
zacijo vojske: služenje roka izven svojega jezikovnega območja ter skupaj s 
srbskim komandnim jezikom nadvlado enega naroda (s sicer bogato vojaško 
tradicijo) nad drugimi. Obe značilnosti sta bili samo del raznarodovalne politike 
stare Jugoslavije in sta svoj žalostni konec, skupaj z vso kraljevino in s tem 
s poskusom umetne ustvaritve enega samega jugoslovanskega naroda dočakali 
ob prvi resnejši preizkušnji, aprila 1941. 

Ze predvojni partijski dokumenti so v negativnem smislu opozarjali na 
prej omenjeni značilnosti stare jugoslovanske vojske, graditev in uspehi nove 
partizanske narodnoosvobodilne vojske pa so jih ovrgli tudi v življenju. Bojna 
enotnost bratskih jugoslovanskih narodov je našla svoj izraz v skupni jugoslo- 
vanski vojski, temelječi na narodni osnovi. Za vse dosti bolj čudna, še posebej 
pa za po vojni rojeno generacijo, ki tega ni doživela, je pa vrnitev k organizaciji 
vojske, ki ima samo en komandni jezik in kjer mora vojak čimdalje od doma, 
k tako organizirani vojski — JNA — kot jo imamo še danes. Malenkostne 
ublažitve (vsak četrti vojak v Sloveniji naj bo Slovenec) kažejo na to, da se 
odgovorni v vojski zavedajo ostrine položaja, zavedati pa bi se tudi morali, da 
se sistemsko vprašanje ne rešuje z malenkostnimi administrativnimi ukrepi. 

Narodnoosvobodilni boj je dokazal, da so vsi jugoslovanski narodi sposobni 
braniti svojo državo. S tem je odpadla tudi potreba po stalnem poudarjanju 
srbske vojaške tradicije v skupni armadi. Narodna nesamostojnost in načrtna 
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politika vladajočih nam tujcev sta krivi, da ostali jugoslovanski narodi premalo 
poznamo in razvijamo svojo vojaško preteklost. Odločna oborožena vstaja slo- 
venskega naroda v zadnji vojni ni slučajna. 

Stara Avstrija z vsem svojim nerešenim narodnim vprašanjem je še posebej 
pred in med prvo svetovno vojno trkala na slovenski in hrvaški vojaški čut. 
Andrejka je popisoval, kako so slovenski polki zasedali Bosno in Hercegovino, 
Mohorjeva družba je izdala zgodovino 17. pešpolka in s tem v strnjeni obliki 
predstavila vso vojaško zgodovino Slovencev pod črnim orlom. In dejstvo je, 
da so slovenski polki štiri leta vztrajali na ruski, še posebej pa na italijanski 
fronti, ker so se zavedali, da branijo svojo zemljo. Na isti fronti so se še po- 
sebej izkazali vojaki hrvaškega domobranskega korpusa, za katerega piše De- 
dijer v življenjepisu našega predsednika, da so ga sestavljali hrvaški vojaki in 
oficirji s hrvaškim komandnim jezikom. 

Danes je nesmiselno vlačiti iz naftalina tradicije v duhu stare Avstrije in 
Srbije. Lahko pa zahtevamo, da rast vse naše samoupravne družbe spremlja 
tudi organizacija vojske, ne samo temelječe na enostranski zgodovini, temveč 
resnične nositeljice bratstva in enotnosti naših narodov, obenem pa ohranite- 
ljice kulture vseh jugoslovanskih narodov. Kulturo in njen najosnovnejši izraz 
— jezik pa lahko razvijajo samo narodno sestavljene enote v okviru jugoslo- 
vanske ljudske armade. Ni nam potrebna nikakršna slovenska republiška voj- 
ska s svojim poveljstvom. Osnovne enote, sestavljene na narodni podlagi in 
z oficirji, ki lahko srbohrvaška povelja višjega štaba in pouk prenašajo vojakom 
v njihovem jeziku, so vse, kar potrebujejo jugoslovanski narodi v JLA. Takšna 
organizacija ni nič novega, še manj pa izjemnega. Kako je v življenju uresni- 
čena taka večjezičnost, je v TV-15 dne 11. 11. 1970 napisal Bogdan Pogačnik 
v članku o belgijski armadi. Še posebej značilen primer večnarodne vojske je 
armada ene izmed najbolj militariziranih dežel Evrope — Švice. 

Tudi naši vojaški strokovnjaki obravnavajo vprašanje večnarodne JLA. 
Prava znanstveno podkrepljena razprava je zapis generalpodpolkovnika v po- 
koju Jake Avšiča v četrti številki 18. letnika Sodobnost. 

Spremembe so potrebne in do njih bo prišlo, ker mora priti. Porazne šte- 
vilke o tem, da ni slovenskih oficirjev — še manj podoficirjev, kažejo na odtu- 
jenost JNA. Sama služba je tudi kriva, da so še ti, ki jih imamo, v veliki meri 
izgubili smisel za svoj jezik. 

Glede na predvidene spremembe ustave SFRJ postavljam izvršnemu svetu 
SR Slovenije naslednji vprašanji: 

— kakšno je njegovo stališče do 3. odstavka 42. člena zvezne ustave in ali 
bo republika Slovenija storila kaj v tem smislu, da se prej omenjeni odstavek 
izbriše, 

— ali je in če še ni, ali bo kdo drug razen forumov JNA tudi v SR Slove- 
niji obravnaval vsebino »moralno političnog odgoja« v vojski. 

Franc Kosmač, 
poslanec socialno-zdravstvenega zbora 

Prosim, da posredujete izvršnemu svetu moje poslansko vprašanje, da bi 
lahko odgovor prejel na naslednji seji zbora. 

Skladi zdravstvenega zavarovanja kmetov izkazujejo znatne primanjkljaje. 
Deloma je to posledica prenesenih primanjkljajev iz prejšnjega leta (to le v 
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manjši meri), predvsem pa posledica primankljajev, ki nastopajo v letošnjem 
letu in so iz meseca v mesec v porastu. Konec septembra 1970 so imeli skladi 
zdravstvenega zavarovanja kmetov skupno za okoli 10,5 milijona dinarjev pri- 
manjkljajev, konec oktobra pa že okoli 12,5 milijona dinarjev primanjkljajev 
(upoštevajoč pri tem tudi primanjkljaje, nastale do konca leta 1969). 

Eden od razlogov za visoke primankljaje v letošnjem letu je vsekakor tudi 
povečana obremenitev kmetov s prispevki za zdravstveno zavarovanje, ki je 
vse več kmetov ne zmore. Glavni razlog, da prihaja v letošnjem letu do tako 
visokih primanjkljajev pa je v izredno slabi izterjavi prispevkov za zdrav- 
stveno zavarovanje kmetov ter prispevkov od kmetijstva, od negozdnih površin 
ter prispevka od dohodkov iz gozda. Po podatkih republiškega sekretariata za 
finance je bila do konca septembra izterjava teh prispevkov 70'%, konec oktobra 
letos pa le 60'°/o (pri tem je kot obremenitev upoštevana že četrta akontacija). 

Ne morem se znebiti vtisa, da je slaba izterjava s strani občinskih davčnih 
uprav posledica dejstva, da občine konec leta niso več zainteresirane za do- 
sledno izterjavo prispevkov. Prav nerazumljivo in skrajno neodgovorno pa se 
mi zdi ravnanje tistih občin, ki so do konca septembra 1970 dosegle komaj 
28 do 50'Vo izterjavo. Če bi se prispevki za zdravstveno zavarovanje kmetov 
dosledneje izterjevali, bi skladi zdravstvenega zavarovanja kmetov ne imeli 
nobenih deficitov. Imeli bi suficit. Konec oktobra 1970 je namreč neizterjanih 
prispevkov za 36,5 milijona dinarjev, deficit skladov zdravstvenega zavarovanja 
pa znašajo, kot sem že navedel 12,5 milijona dinarjev. 

Prosim za odgovor na naslednje vprašanje: 
1. Kakšne ukrepe bo izvršni svet oziroma republiški upravni ali inšpekcij- 

ski organ sprejel, da bi se zagotovila boljša in doslednejša izterjava predpisanih 
prispevkov. 

PREDLOG 

ekonomske politike in izhodišč za zbiranje ter porabo sredstev za kritje 
splošno družbenih potreb za leto 1971 

I. 

IZHODIŠČA ZA OPREDELITEV EKONOMSKE POLITIKE V LETU 1971 

Pri opredeljevanju osnov družbenoekonomske politike za prihodnje leto 
moramo izhajati iz nekaterih značilnosti gospodarskih gibanj v letošnjem letu 
ter političnih stališč, sprejetih na prvi konferenci ZKJ o nujnosti stabilizacije 
gospodarstva in družbe. SR Slovenija se je tudi že doslej v federaciji odločno 
zavzemala za oblikovanje takih ukrepov in programov, ki bi prispevali k vzpo- 
stavitvi stabilnih gibanj. 

Na osnovi ocen gospodarskih gibanj tako v Jugoslaviji kot v Sloveniji 
lahko ugotovimo, da je gospodarstvo v ugodni konjunkturi na domačem in 
tujem trgu letos doseglo razmeroma visoko stopnjo rasti, močno so povečana 
investicijska vlaganja, povečana pa je tudi zaposlenost. Izgube v delovnih 
organizacijah so bile v SR Sloveniji v precejšnji meri sanirane, število nelikvid- 
nih delovnih organizacija pa se je zmanjšalo. Izvoz na zahtevne tuje trge je 
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povečan, okrepljeni so bili tudi poslovni stiki s tujino. Pri tem je potrebno 
upoštevati, da so bili vsi ti premiki doseženi v pogojih konjunkture na doma- 
čem trgu in ob izrazitih inflacijskih gibanjih. 

Takšne gospodarske dosežke spremljajo številne slabosti, ki že občutno vpli- 
vajo na naš družbenoekonomski razvoj in ogrožajo njegovo temeljno ravno- 
težje. Nestabilni odnosi se izražajo predvsem v neobvladani hitri rasti cen. in 
življenjskih stroškov, v predimenzionirani potrošnji na vseh ravneh in vseh 
oblikah, ki jo omogoča tudi čezmerna emisija kratkoročnih kreditov Narodne 
banke in poslovnih bank. Priča smo nesorazmerno visokemu uvozu in poslab- 
šanju plačilne bilance. Posledica nesorazmerne potrošnje se kaže v splošni ne- 
likvidnosti. Če bi se take težnje neovirano nadaljevale, bi zašli v nepredvidene 
težave. 

Bistvena značilnost vseh teh oblik gospodarske nestabilnosti je, da niso 
enkratni pojav, temveč se nenehno reproduciraj o in širijo svoj negativni vpliv 
na vsa področja družbenega dela. Takšne težnje razvoja sproščajo številne ne- 
gativne pojave predvsem v neodgovornem in špekulativnem zadolževanju de- 
lovnih organizacij in občanov, v izsiljevanju prednosti in izjemnih ugodnosti 
posameznih gospodarskih vej, nekaterih družbenih dejavnosti in posameznih 
socialnih kategorij občanov. Krepijo se iluzije, da je s takimi izjemami in špe- 
kulacijami mogoče hitreje doseči zboljšanje materialnega položaja kot pa z res- 
ničnim prizadevanjem za racionalno in produktivnejše delo. Slabšajo se kriteriji 
socialne pravičnosti in realnega vrednotenja uspehov dela ter odgovornosti 
družbenih institucij in posameznikov. 

Občutni porast življenjskih stroškov nenehno vpliva na prerazdelitev druž- 
benega proizvoda v korist osebnih dohodkov. V teh pogojih so se izraziteje 
pokazale tudi nekatere neskladosti fiskalnega sistema, ki temelji predvsem na 
obdavčitvi osebnih dohodkov in blagovnega prometa. Hitra rast nominalnih 
osebnih dohodkov in cen je zato povzročila nesorazmerno povečanje dajatev, 
ki povečujejo stroške v proizvodnji, in tako še bolj okrepila verižne procese 
v gibanju cen. Porast cen investicijske opreme, zlasti še gradenj ob neizdelanem 
sistemu sprotne valorizacije osnovnih sredstev, povzroča v delovnih organiza- 
cijah nerealno nizko amortizacijo in s tem v bistvu dezinvestiranje ter fiktivno 
visok dohodek, ki prav tako vpliva na politiko delitve osebnih dohodkov v de- 
lovnih organizacijah. 

Omenjeni in še nekateri drugi pojavi splošne gospodarske nestabilnosti 
negativno vplivajo tudi na področje negospodarske dejavnosti. Znatno so raz- 
vrednotena dosedanja večletna prizadevanja za odpravo neskladij v material- 
nih pogojih delovanja družbenih služb in izvajanju socialne politike. Ne samo 
zaradi socialne pravičnosti, ampak tudi v interesu nadaljnjega skladnega druž- 
beno ekonomskega razvoja so v bližnji bodočnosti nujni ukrepi, ki bodo urav- 
novesili te odnose. 

Pri opredeljevanju izhodišč politike družbenoekonomskega razvoja za leto 
1971 moramo upoštevati nakazane značilnosti sedanjega stanja in tendenc. 
S tem v zvezi bodo morali vsi, od federacije do delovnih organizacij, sprejeti 
ukrepe, s katerimi bomo odpravili osnovna žarišča gospodarske nestabilnosti in 
zagotovili nadaljevanje reformnih usmeritev k večji intenzivnosti gospodarje- 
nja, modernizaciji, večjemu medsebojnemu poslovnemu povezovanju in k traj- 
nejšemu ter ekonomsko uspešnejšemu uveljavljanju na tujih tržiščih, kar po- 
meni usmeritev k optimalnemu izkoriščanju naših razvojnih možnosti v zahtev- 
nejših pogojih. 



560 Priloge 

Sedanja stopnja obremenitve delovnih organizacij z družbenimi dejatvami 
in njihov pretežno stroškovni značaj otežuje gospodarjenje in slabi reproduk- 
cijsko sposobnost. Težnje, da osebni dohodki rastejo hitreje kot akumulacija, 
bodo vplivale na nadaljnje poglabljanje nesorazmerij v delitvi družbenega pro- 
izvoda. Neopravičeno naraščajo osebni dohodki zlasti v tistih delovnih organi- 
zacijah, ki imajo monopolni položaj, kar zahteva nujne ukrepe. 

Čeprav se izračunano skozi formalni mehanizem udeležba vseh oblik po- 
trošnje v delitvi družbenega proizvoda povečuje, in udeležba bruto investicij 
oziroma razširjene reprodukcije zmanjšuje, pa je dejansko stanje vendar dru- 
gačno. Povečanje vseh oblik potrošnje v letošnjem letu nasproti preteklemu 
letu bo nominalno za okrog 24%, bruto investicije v osnovna sredstva in v 
njih tudi razširjena reprodukcija pa se bodo povečale v isti primerjavi za okoli 
40 % kljub upoštevanju vpliva stabilizacijskih ukrepov v zadnjih mesecih. To 
pomeni, da se poleg inozemskih kreditov, ki omogočajo tako gibanje, tudi če- 
dalje več sredstev osebne in splošne potrošnje prek hranilnih vlog ali osebnih 
naložb prelije v bruto investicije oziroma v razširjeno reprodukcijo. Zaradi 
tega je udeležba bruto investicij v razmerju do družbenega proizvoda okoli 
21'% oziroma se je povečala za okoli 3 poene v primerjavi s prejšnjim letom. 

Poleg ustreznih ukrepov federacije za stabilizacijo gospodarskih gibanj in 
za izboljšanje delitvenih razmerij v korist gospodarstva, kar bo republika od- 
ločno podprla, bi morali v republiki uveljaviti sistem družbenega usmerjanja 
in samoupravnega dogovarjanja o delitvi dohodka ter sprejeti ukrepe za zniža- 
nje družbenih dajatev, ki bremenijo stroške proizvodnje. 

Obdobje prihodnjih dveh let, zlasti pa leto 1971, mora biti obdobje naporov 
za večjo stabilnost. Temu namenu je zato potrebno podrediti politiko na vseh 
področjih financiranja splošnih družbenih potreb. SR Slovenija si bo z vsemi 
močmi prizadevala stabilizirati gospodarska gibanja in v okviru svojih material- 
nih možnosti delovala pri odpravljanju nesorazmerij na nekaterih področjih 
splošne porabe in družbenih služb. Prispevek SR Slovenije v skupnih naporih 
za stabilizacijo mora biti tudi v čimbolj realni oceni naših gospodarskih in 
finančnih možnosti v pogojih stabilnejših gibanj. 

Ce upoštevamo vpliv stabilizacijskih ukrepov, moramo v letu 1971 računati 
z nekoliko bolj umirjeno rastjo realnega družbenega proizvoda. Pri predvideni 
5—5,5-odstotni rasti realnega družbenega proizvoda v merilu Jugoslavije bi se 
v Sloveniji, upoštevajoč dane razvojne možnosti, povečal realni družbeni pro- 
izvod za 6—7'%, zaposlenost za 2—2,5%, proizvodnost dela pa za okoli 4 %. 
Glede na raven cen ob koncu leta 1970 bi se preneslo v prihodnje leto 5®/o po- 
večanje cen. Ob pričakovanem umirjenejšem gibanju cen v letu 1971 bo po 
zveznih predvidevanjih splošna raven cen za okoli 9j% višja kot letos. Na teh 
osnovah bi se nominalni družbeni proizvod v SR Sloveniji povečal v letu 1971 
za okoli 16 «Vo, sklad nominalnih osebnih dohodkov pa za okoli 15%. Pri tem 
predpostavljamo, da v prihodnjem letu zaradi zaostrenega gospodarskega polo- 
žaja in stabilizacijskih ukrepov delovne organizacije ne bodo mogle v celoti 
nadoknaditi večanje življenjskih stroškov z večjimi nominalnimi osebnimi do- 
hodki. Če življenjski stroški ne bi prekoračili pričakovane rasti splošnega ni- 
voja cen, bi se realni osebni dohodki na zaposlenega povečali za okoli 3 %. 

Izvršni svet meni, da mora vsaka realistična ocena možnih dohodkov pro- 
računa in virov dohodkov kolektivne potrošnje izhajati iz gornjih predvidevanj, 
da bi lahko pravilno opredelili obseg potrebnih stabilizacijskih ukrepov, kot 
tudi obseg zmanjšanja obremenitve gospodarstva. V skladu s tem ne bomo 
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smeli v letu 1971 sprejemati novih proračunskih obveznosti. V tem okviru bi 
se morali v glavnem omejiti le na zagotovitev ustreznih intervencijskih sredstev 
republike za pospeševanje gospodarske aktivnosti na manj razvitih območjih 
SR Slovenije. Vendar pa bo treba ob tem nujno upoštevati težaven gospodarski 
položaj v letu 1971, ki bo terjal dosledno izvajanje stabilizacijske politike in 
skrb za povečanje reproduktivne sposobnosti gospodarstva. 

Da bi lahko republika aktivneje prispevala k stabilizacijski politiki, je po- 
trebno odločno podpirati napore političnih in samoupravnih teles za omejitev 
ekonomskih funkcij federacije samo na tiste, ki so nujne za zagotovitev enot- 
nosti jugoslovanskega tržišča in stabilnih pogojev razvoja. Druge pristojnosti 
federacije naj bi prenesli na republike in občine ter samoupravne skupnosti. 
Pri tem gre tudi za prilagoditev sistema financiranja družbeno-političnih skup- 
nosti in davčnega sistema doseženi stopnji prenosa političnih funkcij in odgo- 
vornosti na republike, občine in samoupravne skupnosti. Aktivno je potrebno 
podpirati razbremenitev federacije od prevzetih investicijskih obveznosti in 
obveznosti iz mednarodnih zadolžitev. Federacija naj jih hkrati s prenosom 
svojih pravic, ki izvirajo iz državnega kapitala, prenese na republike. Tak pre- 
nos pa za republike dolgoročno pomeni neposredne materialne koristi, predvsem 
pa odstranjuje mnoge politične nesporazume in težave, ki jih prav to neurejeno 
stanje stalno reproducira in onemogoča hitrejše oblikovanje ustreznejših poli- 
tičnih in družbenih funkcij federacije ter večjo samoupravo slehernega naroda 
in narodnosti v okviru SFRJ. 

SR Slovenija se zavzema za sistem financiranja federacije na načelu koti- 
zacije vseh republik in pokrajin za pokrivanje stroškov, ki izhajajo iz dogovor- 
jenih funkcij federacije. Hkrati z zmanjšanjem ekonomskih funkcij federacije 
bi morali že v letu 1971 bistveno znižati družbene obveznosti gospodarstva ozi- 
roma ustrezen del prepustiti republikam, skladno s povečanjem njihove eko- 
nomske vloge. 

Ugodnejša delitev družbenega proizvoda v korist delovnih organizacij bo 
omogočila krepitev samoupravnih funkcij ne le v gospodarstvu, temveč tudi 
v republiki, občinah in v samoupravnih skupnostih. Zagotovljene bodo širše 
materialne možnosti za samoupravne in družbene dogovore pri reševanju pro- 
blemov širšega družbenega interesa, zlasti reševanje posameznih problemov 
družbenega standarda delovnih ljudi. V proces krepitve materialne osnove 
samouprave se mora vključiti tudi republika, tako da na občine in samoupravne 
sklade prenese tiste družbene funkcije republike, ki jih občine lahko ustrezneje 
rešujejo. Skladno s tem mora republika prenašati na občine tudi vire sredstev. 

Predvideno povečanje materialne osnove delovnih organizacij bo zahtevalo 
od delovnih kolektivov v novih razmerah preudarno gospodarjenje. Izvajanje 
programa stabilizacije bo močno zaostrilo pogoje gospodarjenja. Ob zaostrenih 
problemih likvidnosti in nujnosti nadaljnje modernizacije gospodarstva bo 
nujno potrebno izločati več sredstev v poslovni sklad. Zato bo potrebno prila- 
goditi politiko delitve novim, zahtevnejšim pogojem gospodarjenja. Tako bo 
tudi gospodarstvo prispevalo svoj delež k stabilnejšim odnosom na trgu in v 
družbi. 

Čeprav so prizadevanja za ustrezno vključitev izvengospodarskih družbe- 
nih področij dela v stabilizacijski program narodnogospodarsko zelo pomembna 
in jih moramo z vso doslednostjo izvajati, je očitno, da brez ustreznih ukrepov 
na področju gospodarstva stabilizacije ni mogoče doseči. 

36 
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Davčno politiko in politiko splošne ter kolektivne porabe v letu 1971 je 
potrebno zasnovati v skladu s pričakovanim gospodarskim položajem, v skladu 
z zastavljenimi cilji stabilizacije ter z nadaljnjim razvojem družbeno-političnih 
odnosov. 

Prednost morajo imeti uskladitve pokojnin, invalidnin in drugih socialnih 
dajatev s povečanjem življenjskih stroškov v letu 1970. V družbenih službah 
pa je treba težiti k uskladitvi osebnih dohodkov s povečanjem življenjskih 
stroškov v letu 1970 in pri tem uveljaviti načelo plačila za dejansko opravljeni 
obseg in kvaliteto dela ter takim prizadevanjem podrediti druge materialne 
potrebe. 

II. 

POLITIKA PRISPEVKOV IN DAVKOV 

Nadaljnjo relativno rast družbenih dajatev gospodarstva bodo preprečili 
stabilizacijski ukrepi, ki morajo trajno zagotoviti skladnejšo rast vseh oblik 
porabe z rastjo družbenega proizvoda. 

Povečani življenjski stroški v letu 1970 bodo sicer pomembno vplivali na 
obseg potrebnih sredstev splošne in kolektivne porabe, kljub temu pa obstojajo 
možnosti za znižanje stopnje prispevkov iz osebnih dohodkov pri nekaterih 
koristnikih. Realno je predvidevati, da se bo pomembneje znižala stopnja za po- 
trebe federacije, deloma pa tudi za republiški proračun in invalidsko-pokojnin- 
sko zavarovanje. 

V procesu uveljavljanja sedanjim razmeram ustrezajočih načel obremenje- 
vanja gospodarstva za splošne družbene potrebe bo bistveno omejen vpliv 
stroškovnih davkov. Obveznosti gospodarstva bodo izhajale pretežno iz dejan- 
sko doseženih uspehov poslovanja. Potrebna so tudi intenzivna prizadevanja za 
čimprejšnje oblikovanje novih načel davčne politike in težnje za uveljavitvijo 
sprememb že med letom 1971. 

V davčni politiki do občanov bo potrebno v letu 1971 še naprej utrjevati 
dosedanjo usmeritev na obdavčevanje dejansko doseženega dohodka. Kljub 
številnim pomanjkljivostim in potrebi po bistvenih izpopolnitvah sedanjega 
davčnega sistema bi za leto 1971 uveljavili le nekatere najnujnejše spremembe 
in dopolnitve, medtem ko bi se kompleksnejših sprememb lotili po opravljeni 
uskladitvi zvezne davčne zakonodaje s XVI. ustavnim amandmajem. 

V davčni politiki bodo uveljavljeni naslednji ukrepi: 
— uvedba olajšave za vlaganje sredstev zaradi preusmeritve kmetijskih 

gospodarstev v živinorejo; 
— ublažitev davčne obremenitve kmetijskih gospodarstev, ki imajo več 

mladoletnih ali dela nezmožnih družinskih članov; 
— nekoliko višje davčne obremenitve kmetijskih zavezancev, ki jim kme- 

tijstvo ni glavni vir preživljanja; 
— delno poenotenje politike občinskih skupščin v zvezi s priznavanjem 

oprostitev in olajšav; 
— na področju obrtnih in obrti podobnih gospodarskih dejavnosti ter inte- 

lektualnih storitev bo zagotovljeno doslednejše ugotavljanje davčnih osnov; 
— pri prispevkih od intelektualnih storitev bodo uvedene diferencirane 

progresivne stopnje glede na specifičnosti posameznih profesij; 
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— sistem prispevka od skupnega dohodka občanov ostane neizpremenjen, 
razen povečanja neobdavčenega dela in ublažitve sedanjih stopenj v smislu po- 
časnejšega naraščanja progresije, tako da bodo z relativno visokimi stopnjami 
obdavčeni le izjemoma visoki dohodki; 

— stopnje republiškega prometnega davka ostanejo nespremenjene; 
— povečana bo progresija obdavčitve izplačil iz skladov skupne porabe. 
Zagotoviti je potrebno, da se bo sprejeta davčna politika dosledno izvajala, 

zato je nujno potrebno okrepiti družbene napore za odpravo žarišč neučinko- 
vitosti v izvajanju davčne politike. S sedanjim stanjem na tem področju ne 
moremo biti zadovoljni. Izredna politična in materialna škoda, ki jo povzročajo 
neupravičene in neobdavčene bogatitve in drugi podobni družbeno negativni 
pojavi, resno opozarjajo in najodločneje terjajo doslednejšo davčno politiko. 
Več bo potrebno storiti, da se med občani okrepi spoznanje, da je vsak po- 
sameznik po svojih ekonomskih sposobnostih dolžan prispevati h kritju mate- 
rialnih potreb družbene skupnosti. Odločneje in neodložljivo se moramo lotiti 
naloge za sprejem ukrepov, ki bodo zagotovili, da bo davčna služba čimprej 
primerno usposobljena za dosledno izvajanje svoje družbene funkcije. 

Potrebno je poostriti ekonomske sankcije za davčne utaje in neobdavčeno 
doseganje dohodkov, ki sicer podlegajo davčni obremenitvi. 

III. 

NAČELA FINANCIRANJA SPLOŠNIH DRUŽBENIH POTREB 

SR Slovenija meni, da sodi v okvir stabilizacijskih prizadevanj tudi do- 
sledna razbremenitev zveznega proračuna in odprava financiranja iz sredstev 
federacije vseh tistih obveznosti, ki jih je možno racionalneje izvajati na ravni 
republik, pokrajin, samoupravnih skupnosti in samoorganiziranja gospodarstva. 
Za tak prenos se zavzemamo tudi v primerih, ko gre za obveznosti federacije, 
zasnovanih na zveznih predpisih. Prenos proračunskih, investicijskih in drugih 
obveznosti iz federacije na republike bo v bodoče vplival na racionalnejši odnos 
republik in pokrajin pri sprejemanju splošnih družbenih obveznosti. 

Za financiranje dogovorjenih funkcij federacije se naj bi uporabili tisti 
fiskalni viri dohodkov, ki jih ni možno zajemati v republiki, to so predvsem 
carine. Zavzemamo se, da se izven teh sredstev uveljavi na objektivnih merilih 
sloneče načelo kotizacije posameznih republik za kritje materialnih potreb fe- 
deracije. Pri tem pa menimo, da je prenos obveznosti iz federacije in tudi 
odlaganje ter manjšanje sprejetih obveznosti bistveni ukrep za stabilizacijo in 
napovedano razbremenitev fiskalnih obveznosti delovnih organizacij. 

V okviru stabilizacijskih prizadevanj v SR Sloveniji moramo uveljaviti 
naslednja načela: 

— finančne načrte za 1971 morajo glede izvirnih dohodkov zasnovati vsi 
nosilci sredstev splošne in kolektivne potrošnje na osnovi predvidenih družbeno- 
ekonomskih izhodišč za leto 1971; 

— presežke republiškega proračuna iz leta 1970 je potrebno vrniti gospo- 
darstvu in izključiti možnost njihove uporabe za splošno potrošnjo; 

— presežke pri drugih porabnikih fiskalno zbranih dohodkov je potrebno 
uporabiti v letu 1971, tako da bi znižali obstoječe obveznosti gospodarstva 
oziroma vsaj preprečili njihovo naraščanje; 
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— morebitni presežki, ki bodo ugotovljeni med izvajanjem finančnih na- 
črtov za 1971, bodo že med letom vrnjeni gospodarstvu, zato bo Skupščina 
SR Slovenije v takih primerih tudi med letom znižala stopnje prispevka iz 
osebnega dohodka; 

— če bi dohodki ne dosegali predvidene ravni, so nosilei sredstev dolžni 
med letom prilagoditi obseg svojega poslovanja doseženemu obsegu priliva 
sredstev; 

— zunaj okvira lastnih rezervnih skladov se porabniki sredstev splošne 
in kolektivne potrošnje za redno dejavnost ne smejo zadolževati; 

— v politiki pokrivanja splošnih družbenih potreb je nujno treba racio- 
nalizirati obseg investicijskih materialnih izdatkov, osebne dohodke in socialne 
dajatve pa valorizirati glede na življenjske stroške in dosledneje uveljaviti 
načela plačila po kvaliteti in obsegu dela. 

V okviru tako začrtane politike splošne in kolektivne porabe naj bi bili 
realizirani naslednji družbenoekonomski cilji: 

1. Invalidsko pokojninsko zavarovanje 

V letu 1971 bo potrebno zagotoviti sredstva za predvideno povečanje števila 
upokojencev in za realizacijo zakonskih obveznosti, to je za valorizacijo po- 
kojnin s povečanjem življenjskih stroškov doseženih v letu 1970 (97. člen 
TZPZ), za uskladitev pokojnin, odmerjenih do konca leta 1969, na nivo pokojnin 
v letu 1970 (102. člen TZPZ) in za druga redna povečanja. 

Z izvršitvijo vseh omenjenih obveznosti in pod pogojem, da se bodo po- 
večali osebni dohodki zaposlenih v skladu s predvidevanji, bo znašala v letu 
1971 poprečna pokojnina 855 din ali 55 %> poprečnega osebnega dohodka zapo- 
slenih, poprečna starostna pokojnina pa 1008 din ali 65'% poprečnega osebnega 
dohodka zaposlenih v letu 1971. Na ta način bi v prihodnjem letu ne samo 
zadržali realno vrednost pokojnin, temveč bi celo nekoliko izboljšali razmerje 
med poprečnim standardom upokojencev in standardom zaposlenih, kot je bilo 
doseženo v letu 1970. 

Realizacija teh nalog bo v finančnem pogledu izredno zahtevna, pomenila 
pa bo bistven korak v odpravljanju neskladnosti iz minulega obdobja. 

Ob dani stopnji prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja in 
ob predvideni 15-odstotni rasti mase osebnih dohodkov je realno pričakovati, 
da bo sklad invalidsko pokojninskega zavarovanja ob večji uporabi svojih re- 
zerv lahko v celoti pokril omenjene povečane obveznosti. Znatne rezerve sklada 
brez nevarnosti omogočajo poleg zagotovitve tekoče likvidnosti sklada tudi zni- 
žanje stopnje prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja za ca. 0,2l0/o, 
ne da bi na tem področju socialne politike bile v letu 1971 ogrožene sprejete 
in začrtane naloge valorizacije in uskladitve pokojnin. 

Brezpogojno je potrebno vztrajati, da bo federacija v letu 1971 v celoti 
poravnala tako zaostale kot tudi tekoče obveznosti do sklada invalidsko-pokoj- 
ninskega zavarovanja, nanašajoče se na beneficiranje pokojnin in druge dajatve 
na osnovi zveznih predpisov. 

V skladu s splošno revizijo zvezne in republiške zakonodaje s področja 
prispevkov in davkov kot tudi v zvezi z izpopolnjevanjem invalidsko pokoj- 
ninskega sistema je v letu 1971 potrebno pripraviti ustreznejši sistem zbiranja 
dohodkov invalidsko-pokojninskega zavarovanja, ki bo poleg prispevkov iz OD 
zagotavljal tudi dohodke od drugih osnov. 
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Znižanje stopnje prispevka iz OD za leto 1971 naj bi bilo doseženo kot 
družben dogovor Skupščine SR Slovenije in samoupravne skupnosti invalidsko- 
pokojninskega zavarovanja. Dogovor naj bi določal tudi osnove za vodenje 
načelne politike sistema pokrivanja tekočih izdatkov in politike rezerv invalid- 
sko-pokojninskega zavarovanja za prihodnje srednjeročno obdobje. 

2. Zdravstveno zavarovanje 

Sanacija nakopičenih materialnih problemov v zdravstvenem zavarovanju 
se je začela že v letu 1970. Poraba finančnih sredstev v letu 1970 se je npr. v 
primerjavi z letom 1969 povečala za 24'%. Povečanje pa je bilo v precejšnji 
meri devalvirano zaradi izrednega povečanja materialnih stroškov, ki so ude- 
leženi v stroških zdravstvenega varstva z okoli 5010/». Zato bo potrebno ob 
ustreznem sodelovanju zainteresiranih družbenih dejavnikov, zlasti neposredno 
prizadetih delovnih organizacij, v letu 1971 nadaljevati sanacijo materialnih 
razmer, ob upoštevanju učinkov tistih stabilizacijskih ukrepov, ki naj pred- 
vsem zavrejo skokovito rast materialnih stroškov zdravstvenega varstva. 

Kar zadeva osebne dohodke zdravstvenih delavcev, bi ustavitev rasti ma- 
terialnih stroškov že sama po sebi omogočila vsaj delno izravnavo zaostankov. 
Na sicer avtonomno opredelitev stroškov zdravstvenega zavarovanja je možno 
vplivati z uveljavitvijo primernega deleža zavarovancev k stroškom za zdrav- 
stvene storitve in bi zato tudi na ta način morali izravnavati hitrejše trende 
rasti stroškov za zdravstveno varstvo z rastjo družbenega proizvoda. Vsi ti 
odnosi bodo okvirno urejeni z družbenim dogovorom o izvajanju in financiranju 
zdravstvenega varstva v letu 1971, ki ga bodo v republiki sprejeli vsi z zako- 
nom določeni družbeni dejavniki. 

Družbeno-politične skupnosti bodo glede obveznosti, ki izvirajo iz novih 
republiških zakonov, prispevale za zdravstveno preventivo, za obvezne oblike 
zdravstvenega varstva kmetov in socialno ogrožene zavarovance — kmete. 
SR Slovenija bo v ta namen prispevala skladom zdravstvenega zavarovanja 
kmetov 12-odstotni prispevek od osebnega dohodka iz kmetijstva od nekmetov, 
in občinam 7,5 milijona kot pomoč pri kritju stroškov za zdravstveno varstvo 
socialno ogroženih kmetov-zavarovancev. 

3. Otroško varstvo 

Na tem področju se bo še nadalje utrjevala osnovna usmeritev, ki je bila 
začrtana ob sprejetju zakona o skupnostih otroškega varstva in o financiranju 
nekaterih oblik otroškega varstva v SR Sloveniji. Osredotočiti se je treba na 
razvoj tistih oblik otroškega varstva, ki zajemajo največ otrok ter optimalno 
prispevajo k telesnemu in duševnemu razvoju otroka ter upoštevajo tudi stop- 
njo zaposlenosti ženskega prebivalstva. 

Otroški dodatek kot pomembno pomoč družinam z več otroki in nizkimi 
osebnimi dohodki je treba uskladiti s splošnimi gibanji takole: 

— cenzus za upravičenost do otroškega dodatka naj se uskladi s poveča- 
njem osebnih dohodkov; 

—- otroški dodatek za prvega otroka naj se valorizira za doseženo oziroma 
predvideno povečanje življenjskih Stroškov v letu 1970, za drugega in vsakega 
naslednjega otroka pa naj se uporabi progresija; 



566 Priloge 

  izvršijo naj se tudi nekatere manjše spremembe v sistemu otroškega 
dodatka (npr. Vključitev otrok na poklicnem usposabljanju). 

V denarne dajatve družini bo vključena tudi pomoč za opremo novoro- 
jenčka. Ta pomoč bo izplačana za vsakega otroka. 

V republiki bi v prihodnje zadržali le sredstva, ki so potrebna za finan- 
ciranje denarnih dajatev in za pospeševanje vzgojno-varstvene dejavnosti na 
manj razvitih območjih. Vse drugo bi prepustili občinam, ki so nosilke raz- 
voja otroškega varstva. 

Prepustitev sredstev občinam bi izpeljali tudi formalno, in sicer z zniža- 
njem stopnje republiškega prispevka od osebnega dohodka za otroško varstvo 
od sedanjih 1,8 l0/o na 1,40 */o. Tako bi omogočili občinam, da bi v ustrezni višini 
lahko same predpisovale prispevek za razvoj neposrednega otroškega varstva na 
svojem območju oziroma se dogovarjale z delovnimi organizacijami, kako na- 
črtovati in pokrivati te potrebe. 

4. Šolstvo — izobraževanje 

Prek republiške izobraževalne skupnosti je tudi v letu 1970 uspešno na- 
daljevana sanacija materialnih razmer na področju vzgoje in izobraževanja. 
Tako so bili ustvarjeni boljši materialni pogoji za pospešeno razreševanje po- 
membnih vsebinskih problemov vzgoje in izobraževanja. V tem pogledu je že 
opazen viden napredek kot rezultat družbenih prizadevanj in aktivnosti delav- 
cev s področja vzgoje in izobraževanja. 

Z institucijo dopolnilnega financiranja temeljnih izobraževalnih skupnosti 
iz sredstev republike je dosežena ustrezna materialna sanacija razmer v osnov- 
nem izobraževanju tudi na gospodarsko manj razvitih področjih Slovenije. 

V letu 1971 naj bi republiška izobraževalna skupnost v okviru zagotovlje- 
nih sredstev dala poseben poudarek kritju materialnih izdatkov pri šolah, ki 
ne izpolnjujejo minimalnih pedagoških standardov. 

Zagotoviti je potrebno, da bodo izobraževalne skupnosti in delovne organi- 
zacije dosledno izvajale letos sprejeti družbeni dogovor o štipendiranju in kre- 
ditiranju študentov in dijakov. 

V letu 1971 bo temu področju družbenega dela zagotovljena raven osebnih 
dohodkov, ki bo valorizirala najmanj povečanje življenjskih stroškov v teko- 
čem letu. 

Varianta: V letu 1971 bo temu področju družbenega dela zagotovljena po- 
prečna raven- osebnih dohodkov po določilih zakona o izobraževalnih skupno- 
stih in o financiranju vzgoje in izobraževanja. Razlika med predlogom in va- 
rianto znaša okoli 12 milijonov dinarjev, ki pa v predloženi bilanci ni pokrita. 

Materialno oskrbo, sodobno opremljanje šol ter druge izdatke, ki nimajo 
značaja osebnih dohodkov, bo potrebno podrediti prizadevanjem za ustrezno 
uskladitev osebnih dohodkov zaposlenih. 

Prek republiške izobraževalne skupnosti bodo zagotovljena dopolnilna 
sredstva za temeljne izobraževalne skupnosti in sredstva za gradnjo osnovnih 
šol na ravni iz leta 1970, povečana za odstotek splošnega povečanja sredstev 
republiške izobraževalne skupnosti. Začasno financiranje republiške izobraže- 
valne skupnosti iz sredstev otroškega varstva in republiškega proračuna, uve- 
ljavljeno v letu 1970, bo kompenzirano s povečanjem redne prispevne stopnje 
iz osebnih dohodkov za leto 1971. 
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5. Raziskovalna dejavnost 

V letu 1971 bo na podlagi sprejetega zakona o raziskovalni dejavnosti usta- 
novljena samoupravna skupnost raziskovalcev SR Slovenije. Prevzela bo go- 
spodarjenje s sredstvi, zbranimi na podlagi zakona o stalnih sredstvih republike 
za financiranje raziskovalne dejavnosti, ki predvideva rast družbenih sredstev 
za raziskovalno delo, do vključno leta 1973, v odvisnosti od rasti družbenega 
proizvoda. 

Ob predvideni ukinitvi zveznega sklada za znanstveno raziskovalno delo 
bo Skupščina SR Slovenije z ustreznim predpisom zagotovila za raziskovalno 
delo za leto 1971 tolikšna sredstva, kot bi se zbrala v zveznem skladu iz naše 
republike po sedaj veljavnem predpisu. 

6. Kulturne dejavnosti 

V letu 1971 bodo na podlagi posebnega zakona, ki ga bo Skupščina SR Slo- 
venije predvidoma sprejela še letos, začele delovati samoupravne kulturne skup- 
nosti. Materialna osnova njihovega delovanja bo zagotovljena z dohodki iz 
republiškega proračuna in iz občinskih proračunov, ki so že doslej financirali 
to dejavnost. Predlagan je tudi odstop 0,3'% (varianta: 0,5l0/o) stopnje republi- 
škega prometnega davka in republiški prispevek od avtorskih honorarjev v 
korist temeljnih kulturnih skupnosti in prenos ustanoviteljskih pravic in dolž- 
nosti za nekatere kulturne ustanove na Skupščino mesta Ljubljana. Odstop 
sredstev republike pa bi bil pogojen z obveznostjo občin, da bodo zagotovile 
temeljnim kulturnim skupnostim najmanj tolikšne dohodke kot so jih zago- 
tavljale doslej, upoštevajoč pri tem splošno povečanje fiskalno zbranih sred- 
stev v občinah. Republiški kulturni skupnosti bodo zagotovljena sredstva v 
določenem razmerju do družbenega proizvoda. S temi ukrepi bi v materialnem 
pogledu, čeprav na relativno nizki ravni, osamosvojili to področje družbenega 
dela. 

7. Telesnovzgojna dejavnost 

Z ustanovitvijo komiteja IS za telesno kulturo je bila jasneje opredeljena 
vloga republike na področju telesnovzgojne dejavnosti. Republika in občine naj 
bi se določneje usmerile predvsem v razvijanje množične in kakovostne telesno- 
vzgojne aktivnosti'. Da bi zagotovili telesnovzgojni dejavnosti enakovredno 
mesto med drugimi družbenimi dejavnostmi, ji je potrebno v letu 1971 v okviru 
možnosti republiškega proračuna nameniti ustrezna sredstva. 

8. Republiška skupnost za zaposlovanje 

V okviru sredstev, ki pripadajo tej skupnosti po sedaj veljavnih predpisih, 
bo možno zagotoviti valorizacijo denarne pomoči začasno nezaposlenim osebam 
v višini ugotovljenega povečanja življenjskih stroškov. 

9. Občine 

Oblikovanje politike splošne porabe je ena od pomembnih samoupravnih 
pravic in dolžnosti občine. Pri oblikovanju te politike za leto 1971 je položaj 
občin glede na doseženi gospodarski položaj ter predvidene stabilizacijske 
ukrepe v bistvu enak položaju republike. Obstoječe razmere terjajo od občin 
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kar najbolj realno oceno njihovih potreb in možnosti ter s tem usklajeno 
proračunsko politiko v letu 1971. Glede na položaj občin v sistemu delitve 
družbenega proizvoda je njihova politika pri oblikovanju splošne potrošnje 
eden od pomembnih činiteljev v prizadevanjih družbe za tako delitev druž- 
benega proizvoda, ki bo prispevala k stabilizaciji gospodarstva po eni strani, 
po drugi pa tudi k ustreznejšemu izravnavanju potreb na področju splošne po- 
trošnje. Upoštevajoč dejstvo, da se posledice usklajenih prizadevanj za dosega- 
nje stabilnejših gospodarskih razmer neposredno in najbolj konkretno čutijo 
prav v občinah, lahko pričakujemo, da se bodo občine v celoti vključile v ta 
prizadevanja. 

Tudi občine naj zato v letu 1971 ne bi dvigale prispevnih stopenj nad že 
dosežene. Taka politika naj bi bila politika občin tudi pri oblikovanju temeljnih 
izhodišč za določitev stopenj prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega raz- 
merja za zdravstveno zavarovanje delavcev. Tudi ta stopnja bi se morala uskla- 
diti s sedanjimi ekonomskimi gibanji in s predvidenimi stabilizacijskimi ukrepi. 
Lahko pričakujemo, da bodo občine tako kot doslej v svoji politiki financiranja 
družbenih potreb upoštevale pripravljenost svojih delovnih organizacij in obča- 
nov za skupno sodelovanje na podlagi družbenih dogovorov. 

V težnji, da bi krepili materialno osnovo občin kot temeljnih samoupravnih 
skupnosti, bodo v letu 1971 prenesena sredstva za večjo porabo v naslednjih 
dejavnostih: 

— temeljne kulturne skupnosti 
— skupnosti otroškega varstva in 
— skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov 
Letošnje presežke proračunskih dohodkov naj bi občine zadržale kot po- 

sebno rezervo za sanacijo morebitnih elementarnih nezgod in drugih nepred- 
videnih dogodkov, ali pa jih direktno oziroma indirektno vrnile gospodarstvu 
in s tem neposredno prispevale k ugodnejši delitvi družbenega proizvoda. Zato 
naj bi občine teh presežkov ne vključile v proračunsko porabo za leto 1971. 

Boljša organizacija davčnih služb in njihova kadrovska krepitev je eden 
bistvenih elementov za odpravo nekaterih pomanjkljivosti v izvajanju davčne 
politike. Uspešnejše izterjevanje zapadlih davščin je tudi eden bistvenih ele- 
mentov za doseganje boljših materialnih možnosti občin, saj znašajo neplačani 
prispevki in davki že okoli 34 % odmerjenih davščin. To pa predstavlja pre- 
cejšnjo rezervo, ki bi občinam omogočila realizacijo višjih dohodkov za pro- 
račune in s tem vsaj v manjšem obsegu tudi znižanje obveznosti gospodarstva. 

10. Republiški proračun 

Okvir izdatkov republiškega proračuna za leto 1971 je za nekatere namene 
proračunske porabe že začrtan z različnimi republiškimi predpisi in sklepi. Ce 
republiškega proračuna ne bi bilo mogoče uskladiti, bo potrebno že sprejete 
odločitve prilagoditi danim finančnim možnostim. 

Za znanstveno-raziskovalno dejavnost in kulturno dejavnost bodo v letu 
1971 zagotovljena sredstva v skladu s cilji, opisanimi v prejšnjih poglavjih. 

Za socialno varstvo bodo v letu 1971 zagotovljena sredstva, ki izhajajo iz 
zakonskih obveznosti za kritje razlik v pokojninah borcev NOV, za dodatek 
zaposlenim borcem, za zdravstveno zavarovanje kmetom borcem, za invalidsko 
varstvo itd. Sredstva, namenjena za to dejavnost, bodo zagotovila možnost 
uskladitve socialnih dajatev s povečanjem življenjskih stroškov. 
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V okviru zdravstvenega varstva bo republiški proračun prevzel novo ob- 
veznost — pomoč občinam za kritje stroškov zdravstvenega zavarovanja za so- 
cialno ogrožene kmete. 

Dodeljevanje sredstev republiškim upravnim organom in pravosodnim usta- 
novam za njihovo redno dejavnost še vedno ni sistemsko urejeno. Z začasnim 
dogovorom, ki so ga za leto 1970 podpisali ti organi, je bilo delno omogočeno 
usklajeno vrednotenje dela na enakih oziroma podobnih delovnih mestih. Si- 
stem količnikov, ki je bil uveljavljen letos, pa je glede na razpoložljiva sredstva 
omogočil uskladitev poprečnih osebnih dohodkov delavcev v upravi tako, da so 
le-ti v primerjavi z osebnimi dohodki v gospodarstvu zaostajali več kot eno leto. 

V letu 1971 bodo republiškim upravnim in pravosodnim organom zago- 
tovljena sredstva za osebne dohodke, ki bodo zagotovila valorizacijo povečanih 
življenjskih stroškov v letu 1970. 

Sredstva za nove namestitve bodo zagotovljena za najnujnejše nove za- 
poslitve, med tema zlasti za republiški sekretariat za notranje zadeve zaradi 
povečanega obsega nalog sekretariata ter zaposlitev kadetov miličniške šole — 
skupaj okrog 230 novih delavcev. 

Sredstva za materialne izdatke republiških upravnih in pravosodnih orga- 
nov bodo v proračunu povečana le za predvideno zvišanje cen v letu 1970 in 
za najnujnejše razširitve nalog teh organov. Za druge porabnike bodo ta sred- 
stva zagotovljena v obsegu, ki zagotavlja nemoteno delo in bodo samo delno 
pokrivala povečanje cen. 

Za negospodarske investicije bodo v letu 1971 zagotovljena sredstva pred- 
vsem za kritje že sprejetih obveznosti iz naslova najetih kreditov in sprejetih 
odlokov o finančnih programih. Številne nove potrebe za investicije, ki jih bo 
le v manjši meri mogoče zagotoviti v letu 1971, bodo odložene na kasnejše 
obdobje. Upoštevati je treba, da republiški proračun v letu 1971 bremenijo 
znatne obveznosti iz preteklih let, njihov obseg pa se bo v naslednjih letih po- 
stopoma zmanjšal. 

Iz republiškega proračuna bodo izločena sredstva za prelivanje v gospo- 
darstvo (gospodarski posegi). Ze sprejete in nove obveznosti republike za go- 
spodarske posege pomenijo dejansko le prelivanje znotraj gospodarstva. Re- 
publiški proračun je bil doslej v bistvu le tehnični instrument takega preliva- 
nja. Za racionalno in realno presojo dejanske proračunske porabe na ravni re- 
publike je zato potrebno izločiti ta finančna sredstva na poseben račun SR Slo- 
venije in določiti njegove vire iz dohodkov, ki so doslej pripadali republiškemu 
proračunu. 

Doslej veljavne stopnje republiškega maloprodajnega prometnega davka 
po redni in dopolnilni stopnji se združijo v enotno stopnjo. Ta poenostavitev 
je le tehničnega značaja in ne predstavlja dodatne obremenitve blagovnega 
prometa. 

Ob predpostavkah, ki so osnova za oceno republiških proračunskih dohod- 
kov, je realno pričakovati, da bi dohodki republiškega proračuna v letu 1971 
znašali okoli 1069,2 milijona din oziroma 26 % več kot bodo predvidoma do- 
seženi v letu 1970. Ti dohodki bodo znižani z naslednjimi ukrepi: 

a) V korist temeljnih kulturnih skupnosti: 
— republiški prometni davek po stopnji 0,3 '%> (varianta: 0,5 ®/o); 
— republiški prispevek od avtorskih pravic v celoti. 
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Finančni efekt takega prenosa bi v letu 1971 znašal okoli 28,0 milijonov 
dinarjev (varianta: okoli 40,4 milijona din). 

b) V korist republiške izobraževalne skupnosti: 
— prispevek iz osebnega dohodka po stopnji 0,31 '%>. 
Finančni efekt bi znašal za republiški proračun približno 41 milijonov di- 

narjev. Republiška izobraževalna skupnost bo s tem prenosom pridobila okoli 
44 milijonov din, ker za izobraževanje ne velja opustitev plačevanja prispevkov 
za rudnike, JŽ in podjetja. 

c) V korist delovnih organizacij bodo prenesena sredstva presežkov republi- 
škega proračuna iz leta 1970, ki se cenijo na ca. 73 milijone din. 

Gospodarstvu bodo vrnjena tudi likvidna sredstva državnega kapitala, ker 
teh sredstev ne vključujemo v republiški proračun. 

Preostali viri dohodkov za republiški proračun leta 1971 bi znašali: 

1970 1971 Indeks 

Sredstva republiškega proračuna 718,8 milij* 737,0 milij. 102,5 
Odnos do družbenega proizvoda 2,76 '%> 2,44 °/o 

Tako odmerjena sredstva republiškega proračuna za leto 1971 omogočajo 
porabo v skladu z že omenjenimi načeli. Globalna razmerja so: 

1970 1971 Indeks 

Poraba republiškega proračuna 645,90* 737,00 114 
Odnos do družbenega proizvoda 2,4-8 2,44 

Tako radikalno znižanje republiških proračunskih dohodkov odraža dovolj 
odločna prizadevanja, da se proračunska poraba na ravni republike vključi 
v stabilizacijske ukrepe. Hkrati pa tako znižanje republiških proračunskih do- 
hodkov onemogoča republiki, da bi zadovoljila številne nove potrebe, predvsem 
zahtevke po raznih negospodarskih investicijah. Potrebna bo skrajna raciona- 
lizacija vseh oblik potrošnje, ki se financirajo iz republiškega proračuna. 

Podrobnejši vpogled v pokrivanje potreb republiškega proračuna v letu 
1971 je razviden iz priloženih tabel. 

11. Poseben račun za pospeševanje gospodarske dejavnosti 
(gospodarski posegi) 

Na ta poseben račun SR Slovenije bodo izločena sredstva prispevka iz oseb- 
nih dohodkov po stopnji 1,20 "/o (varianta: 1,13 '%>) ter v letu 1971 likvidna sred- 
stva državnega kapitala. V letu 1971 bi skupen priliv sredstev znašal: 

1971 
Varianta 0,5 °/o 

1970 1971 Indeks rep. prom. davka 
za tem. kult. 

skupnosti 

132,8 189,2 142 176,8 133 

* Podatki za leto 1970 so korigirani za gospodarske posege in dodatna sredstva 
za republiške izobraževalne skupnosti zaradi realne primerjave s sredstvi leta 1971, 
(ki teh dveh oblik porabe ne predvidevajo. Upoštevana so tudi sredstva republiškega 
dopolnilnega prometnega davka. 

Indeks 
variante 
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V, okviru teh sredstev bi morali zagotoviti tudi sredstva za pospeševanje 
razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji, ki po zakonu bremenijo republi- 
ška proračunska sredstva. 

12. Presežki republiškega proračuna iz leta 1970 

Presežki so izločeni iz republiških proračunskih dohodkov za leto 1971. 
Celotni znesek presežkov, ki znaša okoli 73 milijonov, bo vrnjen gospodarstvu. 

t 

IV. 

Skupni dohodki za kritje splošno družbenih potreb v letu 1971 bi znašali, 
če ne bi zagotovili ukrepov za stabilizacijo tudi na področju splošne in kolek- 
tivne porabe, zlasti pa skladnejše rasti družbenega proizvoda in gibanja OD, 
okrog 9719,2 milij. din, to je okoli 22 °/o iznad ravni dosežene v letu 1970. 

V teh smernicah predvideni ukrepi omogočajo skupne dohodke v višini 
okoli 9123,9 milij. din, to je glede na 1970. leto 14,6 %> več. 

Pri tem bo obremenitev gospodarstva (brez carin in obresti), upoštevajoč 
vrnjene presežke republiškega proračuna iz leta 1970, relativno nižja, in sicer: 

Družbeni proizvod 
Obveznosti goispodarstva za splošne 
družbene potrebe 
Udeležba v družbenem proizvodu 

1970 1971 Indeks 

26 004,0 30 165,0 116 

4 097,0 4 590,9 112 
15,8 °/o 15:,2»/» 

Obveznosti občanov za kritje splošno družbenih potreb bodo stopnjevane 
tudi v letu 1971, predvsem zaradi pričakovanega povečanja obsega blagovnega 
prometa in nadaljnjega povečanja proizvodnje in storitev z zasebnimi sredstvi 
za delo ter zaradi doslednejšega izvajanja davčne politike. 

Iz priloženih tabelarnih pregledov je razvidno, v kakšnem obsegu bodo 
posameznim nosilcem sredstev splošne in kolektivne porabe zagotovljena sred- 
stva v letu 1971. 

Politika vseh oblik potrošnje je zasnovana tako, da bo njena rast nekoliko 
počasnejša od rasti družbenega proizvoda. To razmerje je spodnja meja, ki 
zahteva skrajno štednjo vseh oblik potrošnje — od osebnih dohodkov v gospo- 
darstvu do osebnih dohodkov ter materialnih izdatkov na vseh področjih druž- 
bene nadstavbe. 

Predvideni stabilizacijski ukrepi in razbremenitve federacije, upoštevajoč 
pri tem predlog o ekonomski politiki in obsegu vseh oblik potrošnje v Slo- 
veniji, morajo v naslednjem letu povečati udeležbo bruto investicij oziroma 
razširjeno reprodukcijo v družbenem proizvodu, tako da bi se njihova celotna 
udeležba v družbenem proizvodu pomembno povečala predvsem v korist re- 
konstrukcije in modernizacije proizvodnih zmogljivosti. S takšno krepitvijo 
reproduktivnih moči gospodarstva in v taki smeri se ne izpodkopava dosežene 
materialne ravni standarda delovnih ljudi in funkcioniranja družbene nad- 
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stavbe. Izvršni svet ni smatral za potrebno predlagati ukrepe, ki bi doseženo 
materialno raven standarda delovnih ljudi in njegov funkcionalni obseg zmanj- 
šali, ker je mnenja, da bi bilo možno ob polni mobilizaciji vseh naših zmoglji- 
vosti, zlasti pa gospodarstva, doseči stabilizacijo brez njih. Kolikor pa javna 
razprava v skupščini in drugih družbenih in političnih organih pokaže, da so za 
stabilizacijo tudi taki posegi nujni oziroma da je brez njih ne bo mogoče doseči, 
jih bo izvršni svet predložil kasneje. 

Sicer pa načelo, da morajo vsi nosilci sredstev splošne porabe že med letom 
prilagoditi svoje izdatke morebitnemu manjšemu prilivu sredstev od predvide- 
nega (2. alinea na 10. strani), avtomatično odpira vrata tudi taki politiki in 
ukrepom, če bi bili le-ti potrebni zaradi bolj neugodnih gibanj gospodarstva in 
rasti družbenega proizvoda kot jih predvidevamo. 

Ljubljana, 12. 11. 1970. 

MNENJA, STALIŠČA IN PREDLOGI DELEGATOV OBČIN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnih delegatov občin Lju- 
tomer, Maribor ter Šmarje pri Jelšah in delegat mesta Ljubljana so na svojem 
9. zasedanju dne 2. 12. 1970 obravnavali predlog ekonomske politike in izhodišč 
za zbiranje ter porabo sredstev za kritje splošno družbenih potreb za leto 1971. 

V razpravi so sodelovali delegati občin Gornja Radgona, Kamnik, Lenart, 
L j ubij ana-Center, Ljubljana-Moste-Polje, Logatec, Mozirje, Nova Gorica, Škofja 
Loka, Tolmin, Trbovlje, Trebnje in delegat mesta Ljubljana. 

Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni 
ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delega- 
tov občin v Skupščini SR Slovenije pošilja delovna skupina, izvoljena na za- 
sedanju, ta stališča republiškemu zboru in enotnemu zboru delovnih skupnosti, 
da jih obravnavata in zavzameta o njih svoje stališče. 

Načelne in splošne pripombe 

Predlog ekonomske politike in izhodišč za zbiranje ter porabo sredstev za 
kritje splošno družbenih potreb za leto 1971 je naletel v razpravi delegatov na 
dokaj enotno podporo. Ugotavljali so, da predlog predstavlja prispevek k pri- 
zadevanjem in naporom za stabilizacijo. Ob podpori osnovnim izhodiščem eko- 
nomske politike v letu 1971 pa je bilo hkrati poudarjeno, da je njihovo ures- 
ničevanje odvisno predvsem od doslednega izvajanja družbenih dogovorov na 
vseh ravneh. V razpravi je bilo posebej poudarjeno, da obstoječe razmere ter- 
jajo od občine, da realno oceni svoje potrebe in možnosti, da se vključi v pred- 
videvanja za usklajeno proračunsko politiko in politiko splošne potrošnje v 
letu 1971. 

Podpora je bila dana tudi stališču SR Slovenije, ki se zavzema za sistem 
financiranja federacije po načelu kotizacije vseh republik in pokrajin za pokri- 
vanje stroškov, ki izhajajo iz dogovorjenih funkcij federacije in za spremembe 
v pristojnostih federacije, na področju gospodarstva. Nujno je, da se v proces 
krepitve materialne osnove samouprave vključi tudi republika tako, da na 
občine in na ostale samoupravne skupnosti prenese tiste funkcije republike, 
ki jih lahko te skupnosti ustrezneje in uspešneje rešujejo. Skladno s tem pa 
mora republika v prihodnje prenašati na občine tudi vire sredstev, kar doslej 
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ni bila vedno praksa; običajno se je preneslo zgolj obveznosti in le del sred- 
stev. 

Ob tej splošni podpori pa so bili v razpravi prisotni tudi številni pomisleki, 
opozorila in problemi v zvezi s predlagano ekonomsko politiko v republiki in 
uskladitvijo te politike v sprejetimi oziroma nepovedanimi ukrepi za stabili- 
zacijo gospodarstva na ravni federacije. 

Tako je bilo omenjeno, da predlog ekonomske politike preveč bazira na 
sedanjih pristojnostih republike in premalo upošteva predvideni prenos obvez- 
nosti in sredstev od zveze na republiko in s te na občino in samoupravne skup- 
nosti. Razen tega izhodišča obravnavajo predvsem proračunsko potrošnjo, 
kazalo pa bi vključiti tudi drugo potrošnjo, s čimer bi lahko širše obravnavala 
stabilizacijsko politiko. Tako ne bi bilo potrebno obravnavati ekonomskih gi- 
banj zgolj s stališča restriktivnosti, ampak bi bil lahko dan potreben poudarek 
tudi na »motornosti« v ekonomski politiki in instrumentih, ki naj bi pospeševali 
predvideno rast gospodarstva in s tem omogočali povečanje realne potrošnje. 
Ker v predlogu še niso povsem upoštevani vsi politični sklepi in ukrepi fede- 
racije, je logično, da dokument ni mogel upoštevati vseh sprememb, ki bodo 
nastale v prihodnjem letu, vendar je v njem kljub temu premalo poudarjen 
odnos federacij e-republika ter republika-občina. V predloženem dokumentu 
predvsem manjka opredelitev vloge drugih činiteljev v republiki, to je občin, 
gospodarskih in negospodarskih delovnih organizacij ter interesnih skupnosti 
(delegat občine Ljubljana-Center). 

V zvezi z vplivom predlaganih ukrepov na razbremenitev gospodarstva je 
bilo v razpravi omenjeno, da predlagane spremembe v izhodiščih ne morejo 
bistveno prispevati k razbremenitvi gospodarstva. Jasno je sicer, da ni mogoče 
nenadoma znižati obremenitev gospodarstva v takem razmerju, kot bi to ustre- 
zalo gospodarskim organizacijam, toda treba je hkrati upoštevati zelo napeto 
izhodiščno stanje glede obremenitve gospodarstva. Učinkovit preobrat v korist 
gospodarstva bi dosegli le v primeru, če bi realno splošno potrošnjo zadržali 
na letošnji ravni. Znižanje republiških in občinskih prispevkov še ne pomeni 
nujno tudi zboljšanje reproduktivne sposobnosti gospodarstva. Ce namesto 
republiškega ali zveznega prispevka občina vpelje svoj prispevek,, gospodarstvo 
ni nič pridobilo. Če pa se namesto predpisanega prispevka pojavi neobvezna 
obvezna dajatev na podlagi samoupravnega dogovora, se je sicer spremenila 
kvaliteta, okrepila se je materialna baza samoupravljanja, kar je gotovo po- 
zitivno, toda reproduktivna sposobnost gospodarstva se tudi v tem primeru ni 
izboljšala. Kakršnokoli osnovo in obliko ima neka dajatev, je z vidika podjet- 
niškega in gospodarskega računa to strošek, ki zmanjšuje akumulacijo pod- 
jetja. Predlagana izhodišča torej z vidika delitve med gospodarstvom in družbo 
ne prinašajo veliko novega (Trbovlje). 

Po drugem mnenju v razpravi je v stabilizacijskem programu in pred- 
loženih izhodiščih načelno sicer precej obravnavano vprašanje razbremenitve 
oziroma zmanjševanja obveznosti gospodarstva, ni pa konkretnejših predlogov, 
kako in v kakšni meri naj bi se to doseglo. Obstoja namreč celo bojazen, da 
obveznosti gospodarstva ne bodo zmanjšane niti za tistih 0,7'%> prispevka iz 
osebnega dohodka, ki se mu ga je odrekla zveza, ker je vprašanje, ali bodo 
družbeno-politične in posamezne samoupravne skupnosti, izhajajoč iz predlože- 
nega programa ob dosedanjih virih dohodkov in njihovih stopnjah sposobne 
financirati svoje dejavnosti v obsegu, ki izhaja iz programa. Vse predlagane 
in morebiti še dopolnjene ukrepe bi bilo nujno časovno točneje opredeliti in 
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jih določiti z ustreznimi predpisi, ki bodo obvezovali dosledno vsakogar, za 
kršitelje pa predpisali tudi sankcije (Ljubljana-Center). 

Tako kot lani je v predvidevanjih priznana visoka stopnja inflacije. Res 
je, da ta pomeni del tako rekoč prenesenega zvišanja cen, ki se bo izražal v 
indeksih zvišanja cen za naslednje leto. Toda če pomislimo na vrsto tistih, ki 
čakajo na zvišanje cen, čim se bodo odmrznile, je vprašanje, ali v prihodnjem 
letu ne bomo v isti1 situaciji, kot smo sedaj, seveda kolikor ne bodo res spre- 
jeti ukrepi, ki bodo aktivno omejili oziroma onemogočili taka gibanja (Trbovlje). 

Iz predloženega gradiva izhaja, da se bodo sredstva za splošno potrošnjo 
kljub omejitvam povečala za vse družbene dejavnosti, ni pa iz njega razvidna 
politika trošenja oziroma omejevanja teh sredstev, kar bi moralo biti posledica 
sprejetega programa financiranja vseh področij splošne potrošnje. Nujno je 
potrebno ugotoviti, kje in na katerih področjih bi bilo eventualno nujno pre- 
bijati zvezni limit, oziroma kje in na katerih področjih bi bilo možno vsaj za- 
časno omejiti potrošnjo tako, da bi se skupna potrošnja gibala v postavljenih 
okvirih (Ljubljana-Center). 

Potreba po večji diferenciranosti v pristopu k določanju politike davkov 
in prispevkov je bila prisotna tudi v drugih razpravah delegatov. Omenjeno 
je bilo, da je treba — kljub podpori že sprejetim in napovedanim zveznim ukre- 
pom za stabilizacijo — vendarle oporekati temu, da se ukrepi sprejemajo line- 
arno in da predvsem ne upoštevajo dejanske rasti gospodarstva na posameznih 
področjih. Ce bomo namreč stabilizacijo in vse ukrepe samo linearno izvajali, 
bo preveč pritiskov zoper stabilizacijo in jo bo težko vzdržati. Zlasti pa ni mo- 
goč tak pristop ob predvidenih prenosih nekaterih pristojnosti in tudi sredstev 
s federacije na republiko in na občine, kar bo nedvomno različno vplivalo na 
različne proračune (mesto Ljubljana, Nova Gorica). Konkretno je bilo omenjeno, 
da razen tega ponekod (zlasti ob meji) z dograditvijo nekaterih trgovin, absor- 
birajo močno italijansko kupno moč in s tem brez inflacije in brez kakršnihkoli 
drugih vplivov na stabilnost povečujejo dohodke. Ob predvideni stopnji 10,8 
se odpira tudi vprašanje kadrov: s tem smo namreč dejansko zacementirali raz- 
liko med dohodki v družbenih službah in v gospodarstvu. Ta problem bo pri- 
soten v upravi, verjetno tudi v zdravstvu in šolstvu. Nedvomno bo v tem potem 
odtok kadrov iz uprave in družbenih služb še večji (Nova Gorica). 

V zvezi s tem zveznim ukrepom je bilo tudi opozorjeno, da tudi tiste občine, 
v katerih se bo naslednje leto povečalo število zaposlenih, ne bodo smele iz tega 
naslova porabiti nobenih sredstev, čeprav bodo zaradi tega imele določene večje 
izdatke. Zato ne bo mogoče uskladiti proračunskih dohodkov in izdatkov tako, 
da bi zaradi že dosedaj naraslih cen valorizirali tako osebne dohodke v upravi, 
šolstvu, socialne podpore in druge proračunske izdatke (Logatec). 

V razpravi je bilo izraženo tudi mnenje, da bi bila v predlogu ekonomske 
politike lahko jasneje opredeljena tudi vloga državnega kapitala; zlasti ni jasno 
opredeljena funkcija posebnega računa, prek katerega naj se ta kapital likvi- 
dira (Ljubljana-Center). 

Precej razprave je bilo tudi v zvezi s konkretnimi posledicami predlagane 
ekonomske politike v posameznih občinah. Nekateri delegati so menili, da bodo 
nastopile take težave, da mnoge občine zaradi njih ne bodo mogle v prihodnjem 
letu zadovoljiti vseh svojih obveznosti, ki izhajajo iz ustave in zakonov. Tako je 
bilo v zvezi z najnovejšimi restriktivnimi ukrepi v zvezi glede omejitve, rasti 
prispevkov, davkov in taks ugotovljeno, da v občinskih proračunih ti viri do- 
hodkov predstavljajo od 80 do 90 %> vseh dohodkov. To pomeni, da se mora vse 
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iskanje v občino usmeriti samo na prispevke od obrti in kmetov, pri čemer bo 
prišlo do resnih težav. V nekaterih občinah tudi do polovice vseh kmečkih 
gospodarstev namreč ne bo zmožno kriti stroškov za zdravstveno varstvo, ozi- 
roma prispevkov kot jih komunalne skupnosti socialnega zavarovanja v prvi 
fazi javnih razprav predlagajo, zato bo treba te stroške kriti iz proračuna. 
Od intelektualnih storitev in skupnega dohodka občanov bi se sicer dohodki 
lahko nekoliko povečali, vendar pa so to tako majhne količine, da v celotni 
bilanci ne morejo bistveno popraviti stanja. Vsi drugi dejavniki — davek na 
nepremičnine, od storitev, stavb, premoženja, na dediščine, darila, od motornih 
vozil pa pomenijo neke fiksne količine, na katere občinska skupščina in njeni 
organi nimajo kakšnega bistvenega vpliva. Ugotovljeno je bilo, da je ravno 
glede teh oblik občina bila vse doslej najbolj omejena in bi bilo treba to spre- 
meniti (Tolmin, Trebnje). 

Konkretno je bilo navedeno, da je treba v posameznih občinah računati še 
na nekatere druge ukrepe, na primer ukinitev dopolnjevanja prek republiške 
izobraževalne skupnosti. Če bodo morali na primer v občini Logatec iz občin- 
skega proračuna pokrivati še vse te potrebe, bodo porabili kar 16«Vo od letoš- 
njega proračuna za to, da bi dopolnili tisto, kar je letos krila republiška izobra- 
ževalna skupnost. Ce pa bodo morali proračun temeljne izobraževalne skup- 
nosti uskladiti še s predvidenim povečanjem za leto 1971, bi potrebovali še 
nadaljnjih 16!0/o sredstev letošnjega proračuna. Razen tega se za leto 1971 
kažejo še novi izdatki v zvezi s skladom za pospeševanje kmetijstva, financi- 
ranjem splošnega ljudskega odpora in drugih potrošnikov občinskega proračuna 
(Logatec). 

V razpravi je bila posebej izražena potreba, da se čimprej pripravi in sprej- 
me predlog zakona o usmerjanju delitve dohodka in osebnih dohodkov, da bi 
na ta način odpravili deformacije na tem področju, ki povzročajo že resne eko- 
nomske, kadrovske in politične probleme. Zakon oziroma družbeni dogovor naj 
bi fiksiral oziroma preciziral merila za rast osebnih dohodkov, na drugi strani 
pa eventualno zvišanje cen napravil nezanimivo na tak način, da bi družba 
zajela večji del ali pa določen del rezultata oziroma dohodka, ki ga delovna 
organizacija doseže glede na zvišanje cen. To pa bi bil obenem lahko eden od 
virov za pokrivanje potreb splošne potrošnje, ki bi deloma zamenjal sedanjo 
visoko obremenitev osebnih dohokov, zaradi katerih so v neugodnem položaju 
predvsem delovno ekstenzivne panoge, kot je v našem primeru na primer pre- 
mogovništvo (Kamnik, Ljubljana-Center, Ljubljana-Moste-Polje, Trbovlje). 

V razpravi je bilo izraženo mnenje, da bi bilo treba čimprej pripraviti tudi 
družbene dogovore za druge porabnike družbenih sredstev, tako republiške 
izobraževalne skupnosti, kot tudi republiške skupnosti socialnega zavarovanja 
(Trbovlje). 

Omenjeno je tudi bilo, da so nekatera izhodišča nekoliko nejasna, oziroma 
premalo določno nakazana. Tako, je med drugim omenjena oprostitev prispevka 
iz osebnega dohodka v rudarstvu, vendar ni precizirano, katere oprostitve so 
s tem mišljene. Doslej so bili premogovniki oproščeni plačevanja zveznega 
prispevka iz osebnega dohodka. Z leti se splošna stopnja zveznega prispevka 
znižuje, s tem pa kopni relativna korist, ki jo imajo premogovniki od opro- 
stitve. Zaradi tega bi bilo pravično, da bi to izgubo nadomestili z oprostitvijo 
ali z znižanjem republiškega prispevka iz osebnega dohodka. Treba pa je ugo- 
toviti, da občine ne bi mogle pogrešati svojega prispevka, ker ima ta vir do- 
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hodkov od premogovništva za sedaj še prevelik delež v dohodku proračuna neka- 
terih, zlasti zasavskih občin (Trbovlje). 

Glede na to, da je do konca decembra malo časa, je bilo postavljeno vpra- 
šanje predstavnikom izvršnega sveta in predstavnikom sekretariata za finance, 
ali vidijo možnosti, da bodo lahko občinske skupščine pravočasno sprejele odloke 
o prispevkih in davkih. V zvezi s tem je bilo opozorjeno tudi na dejstvo, da spre- 
jemamo precej važne dokumente, ki bi naj dobili podporo vseh občanov in se 
postavlja vprašanje, ali bo možna o tem javna razprava občanov (Lenart). 

Politika prispevkov in davkov 

V razpravi so podprli stališča, da ne bi smeli v letu 1971 sprejemati novih 
proračunskih obveznosti. Temu pa se ne bo mogoče v celoti izogniti, zlasti 
glede povečanih izdatkov za zdravstveno varstvo kmetov, ker ti izvirajo iz novih 
republiških prepisov, ki so bili letos sprejeti in bodo nekatere občine precej 
obremenili. V zvezi s tem je bilo tudi poudarjeno, da so si mnoge občine, kot 
se zdaj predlaga za leto 1971, že doslej prizadevale, da ne bi dvigale prispevnih 
stopenj nad že dosežene. Vendar pa to ni veljalo za nekatere druge uporabnike 
sredstev splošne porabe, ki iz leta v leto dvigajo prispevne stopnje, zlasti za 
zdravstveno zavarovanje delavcev in kmetov (Mozirje). 

V razpravi je prišel močno do izraza predlog, da bi se naj v Sloveniji 
dogovorili o dejansko enotni politiki na tem področju. Konkretno je bilo pred- 
lagano, da bi naj sekretariat za finance napravil splošno bilanco za republiko, 
pa analize o tem, v kakšnem položaju se bodo znašle občine. Dogovor o enotni 
politiki bi bil še toliko bolj potreben, ker je sicer vedno tisti, ki je pošteno pri- 
stopal k reševanju problemov na tem področju, na slabšem. Omenjeno je bilo, 
da imamo časa izredno malo za to, da bi z vsemi samoupravnimi strukturami 
in z vsemi tistimi, ki trosijo občinski proračun, imeli razprave, v katerih jih 
bo treba na to novo situacijo pripraviti. To delo pa bo lahko uspešno le, če 
bo izhajalo iz enotnih stališč v Sloveniji. Najbrž bi bilo v dani situaciji na 
nivoju republike oceniti tudi realnost kataloga o nagrajevanju delavcev druž- 
benih dejavnosti (mesto Ljubljana, Ljubljana-Moste-Polje, Škofja Loka). 

V zvezi s prometnim davkom je bilo predlagano, naj bi sistem spremenili v 
tem smislu, da bi občine participirale na vseh davkih. Ob sedanjem sistemu so 
oškodovane predvsem periferne občine, med drugim zaradi odliva kupne moči 
v centre, kjer je trgovina bolj razvita in ponudba pestrejša. S tega stališča 
so podprli predloge, da se davek od prodaje motornih vozil prenese na občine 
na ta način, da se ta plačuje pri registraciji vozila (Trbovlje, Tolmin, Trebnje). 

V razpravi je bilo omenjeno, da bo tudi predlagana stopnja obdavčitve 
doseženega dohodka po posameznih virih glede na predvidevanja mase osebnih 
dohodkov dala presežek sredstev, če se ne zniža stopnja prometnega davka in 
prispevka iz osebnega dohodka. Zato je bil dan predlog, da se v republiki dogo- 
vorimo o enotni politiki, ker bi sicer lahko tam, kjer je masa prometnega 
davka zelo velika, na primer v večjih mestih, z znižanjem stopnje še dodatno 
kupno moč iz vse Slovenije pritegnili v centre in dosegli presežek iz tega 
naslova ter s tem pravzaprav dodatno odtegnili sredstva drugim občinam v 
Sloveniji. Zato se postavlja vprašanje, v katero smer iti z zmanjševanjem pri- 
spevnih stopenj, ker se zdi, da ničesar ne pridobimo oziroma ne sledimo kurzu 
stabilizacije, če ostajamo pri starem instrumentariju in forsiramo neke pre- 
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sežke, ki bodo za nedoločen čas odtegnjeni našemu gospodarstvu (mesto Ljub- 
ljana). 

Precej razprave je bilo tudi v zvezi z obdavčitvijo izplačil iz sklada skupne 
porabe. Predlog, da se poveča progresija obdavčitve izplačil iz tega sklada, ni 
bil v celoti podprt. Izraženo je bilo mnenje, da bi bilo to utemeljeno le v 
primerih, ko gre za povečanje osebnega dohodka na račun sredstev sklada. 
Predlagano je bilo, da se pristopi k večjemu diferenciranju oprostitev oziroma, 
da se razširi krog oprostitev. Ob tem je bilo omenjeno, da si nekatere občine že 
nekaj let prizadevajo, da bi z družbenim dogovarjanjem združevale del teh 
sredstev za kritje splošnih potreb zdravstvenega varstva, šolstva, otroškega 
varstva, kulture in telesne kulture. Zato naj bi se sredstva, ki gredo za te 
namene, v celoti oprostila davka, tako kot je oproščen davščin tudi tisti del, 
ki se namenja za obrambo in stanovanjsko gradnjo. Povsem pa so se strinjali 
s povečano progresijo obdavčenja za tisti del sredstev, ki se ne troši dovolj 
racionalno, ali pa ga ponekod celo zlorabljajo. Vsekakor ni pravično, da so za 
razumevanje pri združevanju sredstev za splošne družbene potrebe gospodarske 
organizacije tako rekoč kaznovane z višjo davčno stopnjo (Ljubljana-Moste-Polje, 
Mozirje, Trbovlje). 

V zvezi s prispevkom iz skupnega dohodka občanov je bilo predlagano, da 
se poveča neobdavčeni del dohodka vsaj za toliko, kolikor je porasla inflacija, 
da se ublažijo sedanje stopnje v smislu počasnejšega naraščanja progresije in da 
se z relativno visokimi stopnjami obdavčijo le izjemno visoki dohodki (Mozirje). 

V zvezi s tem pa je bilo opozorjeno tudi na določeno previdnost: na eni 
strani je namreč to dohodek občinskih proračunov, ki bodo v primeru previsoko 
določenega neobdavčenega dela dohodka oškodovani, ne da bi mogla občina na 
to vplivati. Po drugi strani pa je ta dajatev za sedaj edina, ki v resnici nepo- 
sredno obremenjuje prejemnika osebnih dohodkov, ne pa delovno organizacijo 
in s tem najbolj neposredno zadeva materialni interes občanov v delovnem raz- 
merju. Končno ta oblika dohodka splošne porabe nima v taki meri negativnega 
vpliva na stabilnost kot druge oblike dajatev, saj se lahko poveča le na račun 
zmanjšanja osebne porabe in je ni mogoče tako lahko in enostavno prevaliti na 
rame delovne organizacije (Trbovlje). 

V razpravi je bilo danih tudi nekaj konkretnih predlogov za spremembe 
v davčni politiki. Ker zakon o prispevkih in davkih občanov ne predvideva 
nobene olajšave za kmete-borce je bilo predlagano, da se 74. člen omenjenega 
zakona dopolni tako, da je tudi za kmete-borce omogočena olajšava, katere 
osnove in pogoje predpiše občinska skupščina (Trebnje). 

V razpravi je bilo predlagano, da se naj prek proračunov zbero sredstva 
od delavcev-kmetov, ki se namensko določijo za kritje družbenih obveznosti 
za socialno ogrožene občane. V zvezi s tem je bilo tudi predlagano, da se prouči 
možnost dodatne obremenitve kmetov-delavcev s prispevki in davki od kme- 
tijstva, da bi se s tem zmanjšala obstoječa diferenciacija. Obenem se predlaga, 
da se z zakonom omogoči občinam, da lahko same urejajo in predpisujejo obdav- 
čitev te kategorije davčnih zavezancev, kar zadeva občinski prispevek (Mozirje, 
Trebnje). 

V zvezi s 193. členom zakona o prispevkih in davkih, ki pravi, da so davka 
oproščeni dohodki od novih stanovanjskih hiš, oziroma stanovanj in sicer za 
dobo prvih 25 let, je bilo predlagano, naj bi se z republiškim zakonom ta doba 
oprostitve znižala na 10 ali največ 15 let, oziroma naj bi republiški zakon določal 
samo minimalno oprostitveno dobo, medtem ko bi občine, ki hočejo naprej sti- 
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mulirati gradnjo privatnih hiš in stanovanj, lahko to mejo raztegnile največ do 
sedanje meje 25 let. Ta meja je bila sprejeta pred leti, ko skoraj še ni bilo 
privatnih gradenj in je to bila ena izmed bistvenih oblik stimulacije za indivi- 
dualno gradnjo, danes pa je vprašanje, ali ni ta stimulacija za privatno gradnjo 
stanovanj že nekoliko pretirana (Tolmin). 

Financiranje splošnih družbenih potreb 

V razpravi so podprli predlagana izhodišča za financiranje invalidsko- 
pokojninskega zavarovanja. Menili so, da je nujno odpravljati nekatera ne- 
skladja na tem področju iz minulega obdobja. V ta namen bi bilo v večji meri 
angažirati rezerve sklada invalidsko-pokojninskega zavarovanja (Mozirje). 

Podpora je bila dana tudi predlaganim rešitvam na področju otroškega 
varstva (Mozirje, Trbovlje). 

Vendar pa je bilo v zvezi s predvidenim znižanjem prispevka za otroško 
varstvo, ki naj bi omogočilo občinam, da na račun tega znižanja predpišejo 
svoj prispevek za otroško varstvo ali pa ta sredstva zajemajo s sporazume- 
vanjem z delovnimi organizacijami omenjeno, da ta ukrep ni povsem jasno 
nakazan, ker se na drugem mestu ta ukrep opredeljuje kot eden od ukrepov 
za krepitev materialne baze občin, skupaj s predvidenim odstopanje sredstev 
za zdravstveno varstvo kmetov. Vemo pa, da se odstopanje sredstev za zdrav- 
stveno varstvo kmetov ne nanaša na vse občine ter se zato pojavlja vprašanje, 
ali tudi druge oblike odstopanja ne bi pripadale vsem občinam (Trbovlje). 

V zvezi z dodeljevanjem dopolnilnih sredstev za potrebe izobraževanja v 
manj razvitih občinah je bilo izraženo stališče, da bi moralo biti dotiranje 
pogojeno s tem, da taka občina najprej izkoristi vse lastne možne vire dohodkov, 
da se ne bi dogajalo, da so obveznosti v takih občinah nižje kot pa v tistih, 
ki se financirajo iz lastnih virov (Trbovlje). 

V zvezi z merili za dopolnjevanje temeljnih izobraževalnih skupnosti je bilo 
omenjeno, da so za mnoge občine nesprejemljiva, zlasti pa še to, da se kot 
glavni element jemlje poprečni narodni dohodek, ki ni vedno najustreznejši 
kazalec dejanskega vira proračunskih dohodkov občine. Ce je republiška izobra- 
ževalna skupnost institucija, ki naj regulira sorazmerja v izobraževanju, potem 
bi se morali dogovoriti za takšna merila, ki naj bodo pravična in sprejemljiva 
za vse občine v republiki. Morali bi se dogovoriti za enotne stopnje virov, katere 
naj občina prepušča svoji temeljni izobraževalni skupnosti. Prav bi bilo, da se 
v republiškem merilu določi neka meja, do katere lahko posegamo v občinski 
proračun na račun izobraževanja. Ta maksimalna meja naj bi bila največ 
50 : 50, ker nekatere občine, ki so dopolnjevane, dajejo od svojih skupnih do- 
hodkov manj za stroške izobraževanja. Tam, kjer 50'% vseh občinskih dohodkov 
ne bi zadoščalo za kritje vseh potreb temeljne izobraževalne skupnosti, naj bi 
razliko pokrivala republiška izobraževalna skupnost. Ce takšnega predloga ne 
bi sprejeli, bodo v nekaterih občinah v pogledu financiranja šolstva ne samo 
stagnirali, ampak verjetno celo nazadovali, vsekakor pa bodo prosvetni delavci 
v teh občinah slabše tretirani, kot bodo v občinah, ki se štejejo kot razvite 
občine (Logatec). 

V zvezi s financiranjem šolstva je bilo tudi predlagano — zato, da bi lahko 
tiste občine, ki dobivajo dopolnilna sredstva za izobraževanje, pravočasno uskla- 
dile svoje proračune za leto 1971 — da republiška izobraževalna skupnost skuša 
po možnosti že v mesecu decembru izdelati potrebna merila in jih posredovati 
občinam (Mozirje). 
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V zvezi z izobraževanjem je bilo poudarjeno, da v predlogu nikjer ni zasle- 
diti ničesar o reševanju potreb po povečanju zmogljivosti gostinskih strokovnih 
šol v Sloveniji. Republiška izobraževalna skupnost, ki v sedanjem sistemu finan- 
ciranja dejavnosti vključuje tudi srednje strokovno šolstvo, zato ne bo mogla, 
tudi če bi bila za to pripravljena, dati pravočasno na razpolago potrebnih fi- 
nančnih sredstev, da bi v doglednem času lahko razrešili problem pomanjkanja 
zmogljivosti gostinskega strokovnega šolstva. Pri tem je treba upoštevati, da je 
bilo konec leta 1969 v Sloveniji zaposlenih v gostinstvu okoli 16 tisoč delavcev; 
ne da bi upoštevali neustrezno kvalifikacijsko strukturo, bi bilo potrebno za 
kritje fluktuacije in naravnega izpada letno okoli 1400 strokovno usposobljenih 
novih delavcev. Naložbe v turizem so dosegle že v letu 1969 okoli 194 milijonov 
dinarjev. Glede na strukturo investicij in poprečne normative moramo računati 
na vsak milijon, vložen v gostinske objekte, 6 strokovno usposobljenih tehnično 
operativnih delavcev ali samo v tem letu novih 1164 delavcev. Vse gostinske 
strokovne šole v Sloveniji pa so dale v šolskem letu 1969—1970 okoli 900 absol- 
ventov. Primanjkljaj 1600 delavcev smo nadomestili z nekvalificirano delovno 
silo (Gornja Radgona). 

Glede odstopljenih sredstev kulturnim skupnostim v občinah je bil dan 
predlog, da se sprejme variantni predlog, ki predvideva 0,5% od prometnega 
davka. Tako bi pridobili vsaj v nekaterih centrih toliko sredstev, da bi lahko 
kulturne skupnosti dejansko zaživele s tem, da se seveda dosedanji napori 
občin ne zmanjšajo (Ljubljana-Moste-Polje, Mozirje, Nova Gorica). 

Kar zadeva letošnje presežke proračunskih dohodkov občine so se v raz- 
pravi strinjali, da se zadržijo kot posebna rezerva za sanacijo elementarnih 
nezgod in drugih nepredvidenih dohodkov. Predlagali pa so, da bi se naj ta 
sredstva sprostila tudi za gradnjo osnovnih šol, ker so možnosti za najemanje 
kreditov in sredstev republiške izobraževalne skupnosti v prihodnjem letu zelo 
skromne (Mozirje). 

Kar pa se tiče presežka republiškega proračuna iz leta 1970, so se zavzeli, 
da se naj ta presežek vrne gospodarstvu, vendar ne linearno. Sredstva naj se 
nalože v poslovni sklad in se ne bi smela preliti v osebni dohodek. Presežkov 
pri drugih porabnikih zbranih dohodkov se naj bi porabili v letu 1971 tako, 
da bi znižali obstoječe obveznosti gospodarstva, oziroma, da se vsaj prepreči 
njihovo naraščanje. Presežki, ki bi se pojavili v letu 1971, pa naj bi se že med 
letom vrnili gospodarstvu (Mozirje). 

Po drugem mnenju v razpravi pa v predlogu ni jasno, na kakšen način bi 
se naj ta sredstva vrnila gospodarstvu. Predlagano je bilo, naj bi razmislili, 
ali je prav, da se ta že zbrana sredstva enostavno vrnejo gospodarstvu, ko pa je 
odprtih toliko problemov, za kar bo potrebno ponovno stopati pred gospo- 
darstvo in iskati potrebna sredstva. Zato naj bi se ta sredstva namenila za 
rešitev nekega večjega slovenskega problema, kar bi zadovoljilo večino. Dan 
je bil konkreten predlog, naj bi šla ta sredstva za regionalno bolnišnično mrežo, 
ki je sedaj pred realizacijo in obsega 4 ali 5 projektov. Kolikor bi istočasno 
razčistili vprašanje in sprejeli zakon o sofinanciranju republike pri tem, bi ta 
sredstva, ob maksimalnih naporih tistih regij, ki gredo v gradnjo bolnišnic, 
zadostovala (Nova Gorica, Tolmin). 

Št.: 400-42/70 
Ljubljana, 3. 12. 1970 
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POROČILA 

Začasna komisija za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih 
odnosov in vprašanj financiranja družbeno-političnih in samoupravnih skup- 
nosti je na seji dne 25. novembra 1970 obravnavala predlog ekonomske politike 
in izhodišč za zbiranje ter porabo sredstev za kritje splošno družbenih potreb 
za leto 1971, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Komisija je ugotovila, da predstavlja gradivo sestavni del naporov repu- 
blike, da prispeva s svoje strani k uspehu stabilizacijskega programa, ki ga je 
zvezni skupščini predložil zvezni izvršni svet. 

V nadaljevanju razprave je bil izražen pomislek, če bomo dosegli glavni cilj 
stabilizacije tj., da se bo udeležba gospodarstva v delitvi družbenega proizvoda 
povečala za 6 °/o, ker niso predložene bilance obremenitve gospodarstva po vseh 
vidikih. Če se s tega gledišča ocenjuje republiški predlog, se ugotavlja: 

-— stopnja prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja za inva- 
lidsko-pokojninsko zavarovanje se znižuje za 0,2®/»; 

— presežki republiškega proračuna za leto 1970 v znesku 73 milij. din bodo 
preneseni v korist delovnih organizacij. — Iz gradiva ni razvidno na kakšen 
način se bodo ta sredstva vračala gospodarstvu; kakor tudi ne vračilo likvidnih 
sredstev državnega kapitala in presežkov, ki bodo ugotovljeni med izvajanjem 
finančnih načrtov za leto 1971. 

Kljub prizadevanjem, da bi se znižale obremenitve gospodarstva, se iz 
gradiva ne vidi, kako se bo uresničilo načelo, da se razmerje družbenega pro- 
izvoda spremeni v korist gospodarstva. 

Predvidevanje povečanja mase osebnih dohodkov za okoli 15'% v letu 
1971 ni realno, ker že dosedanja višina osebnih dohodkov presega njihovo po- 
prečje za leto 1970. Zato lahko morebitni porast mase osebnih dohodkov (pri 
predvidenem povečanju osebnih dohodkov — 15®/o), povzroči presežek dohod- 
kov pri koristnikih, ki jim je glavni vir prispevek iz osebnega dohodka. 

Pri obravnavi posameznih področij družbenih služb je bilo izraženo mnenje, 
da so tudi te dejavnosti zainteresirane za stabilne odnose; ne za to, ker bi jih 
hotele proklamirati, temveč zato, ker nosijo vse breme nestabilizacijskih gibanj. 
Gospodarstvo ne sme smatrati, da jih družbene službe ovirajo pri zmanjšanju 
obremenitev. 

Pri opredeljevanju izhodišč za financiranje na področju šolstva in izobra- 
ževanja, kulturnih dejavnosti ter državne uprave bi bilo treba zagotoviti, da se 
v delitvi sredstev upošteva: 

— splošno zvišanje materialnih izdatkov; 
— povečanje obsega dejavnosti, če je pogojena s povečanjem števila pre- 

bivalcev ; 
— razmerje, ki jih je v osebnih dohodkih doseglo gospodarstvo v letošnjem 

letu; 
•— minimalna sredstva za sklade skupne porabe delavcev. 
Glede financiranja invalidsko-pokojninskega zavarovanja je bilo izraženo 

mnenje, da se stopnja prispevka lahko zniža za 0,2 '°/o pod pogojem, če še bo v 
prihodnjem letu res pripravil ustreznejši sistem zbiranja dohodkov, ki naj bi 
poleg rednega prispevka zagotavljal tudi dohodke iz drugih virov. V nasprot- 
nem primeru ne bomo sposobni izpolnjevati obveznosti do rednega izplačevanja 
pokojnin in invalidnin ter njihove uskladitve z življenjskimi stroški in bi zato 
bilo treba že v letu 1972 povečati prispevno stopnjo. Federacija mora že v letu 
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1971 v celoti poravnati tako zaostale kot tudi tekoče obveznosti do invalidsko- 
pokojninskega zavarovanja, ki izvirajo iz zveznih predpisov. 

Kar zadeva zdravstveno zavarovanje, je bilo izraženo mnenje, da bo v pri- 
hodnjem letu prispevna stopnja višja, saj novi zakon uvaja tudi nekatere nove 
obvezne oblike zdravstvenega varstva, za katere se ne sme predpisati partici- 
pacija. Ker večja prispevna stopnja ni v skladu s stališči o stabilizaciji, se zato 
poraja vprašnje, če bomo lahko obdržali vse predpisane oblike zdravstvenega 
varstva. 

V politiki otroškega varstva in otroškega dodatka ni pravzaprav nikakršnih 
novosti, če bodo občine same predpisovale prispevek za razvoj neposrednega 
otroškega varstva na svojem območju vsaj v višini 0,40'%. Vprašanje je, če se 
bodo občine držale tega limita, ker so možnosti občin različne in bi bilo bolje, 
da bi se ta sredstva zbirala po sedanjem načinu. 

V nadaljevanju razprave je začasna komisija ugotovila, da je gradivo bolj 
usmerjeno v obrazložitev virov sredstev republiškega proračuna kot v proble- 
matiko financiranja in poslovanja samoupravnih skupnosti in drugih nosilcev 
sredstev splošne porabe. Niso zajete bilance sredstev vseh nosilcev splošne po- 
rabe, čeprav je bilo to predvideno že z resolucijo o smernicah ekonomske poli- 
tike in politike zbiranja ter porabe sredstev za splošno potrošnjo v letu 1970. 

Razen tega niso prikazana osnovna žarišča nestabilnosti in tudi ne ukrepi, 
ki naj bi jih odpravili. Kolikor bi bila žarišča nestabilnnosti jasno opredeljena, 
ne bi bilo težko sprejeti tudi ukrepov, ki bi uskladili porušena ravnotežja tako 
na področju proizvodnje kot tudi na področju potrošnje. Zato bi moral ta do- 
kument vsebovati tudi stabilizacijske programe vseh nosilcev sredstev splošne 
porabe kot tudi vsaj okvirne ukrepe, ki se bodo uveljavili, brez vsakih izjem, 
na vseh področjih našega družbenoekonomskega življenja. Stabilizacijske pro- 
grame morajo izdelati vsi družbeni dejavniki od gospodarskih organizacij, prek 
občinskih skupščin, skupščin samoupravnih skladov, pa do republike in fede- 
racije. Le tako bo mogoče, da ne bodo posamezni dejavniki iskali žarišč ne- 
stabilnosti zunaj sebe, temveč bodo ugotovili, kaj mora storiti vsak na svojem 
področju, da se ta žarišča nestabilnosti odpravijo. 

Čeprav se gradivo imenuje »Predlog ekonomske politike .. pa te politike 
— po mnenju začasne komisije — ne opredeljuje. Stalno se razpravlja le o po- 
sledicah in ne o vzrokih, ki so znani že vrsto let. Zato je nemogoče pričakovati, 
da bomo dosegli kakšne večje uspehe na podlagi raznih priporočil, deklaracij 
in resolucij, saj, nam današnja situacija jasno nakazuje, da je treba nujno spre- 
jeti ukrepe, ki bodo omejili obseg porabe na vseh področjih. Zato je začasna 
komisija menila, da ta dokument ne daje jamstva, da se bo resnično izvedel 
predvideni stabilizacijski program. 

Začasna komisija ni dala nobenih spreminjevalnih ali dopolnilnh predlogov 
in se tudi ni odločila za nobeno od variant, ki so navedene v gradivu. 

Začasna komisija je mnenja, da predloženo gradivo- ni ustrezno izhodišče 
za izvajanje ekonomske politike v republiki v letu 1971. Zato predlaga enot- 
nemu zboru delovnih skupnosti, da s sklepom naloži izvršnemu svetu, naj gra- 
divo dopolni v smislu danih pripomb in predlogov, oziroma da jih upošteva pri 
predložitvi ustreznih dokumentov. 

Za svojega poročevalca je začasna komisija imenovala poslanca Janeza 
Vidmarja. 

St.: 400-42/70 
Ljubljana, 26. 11. 1970 
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Odbor za finance in proračun ter odbor za proizvodnjo in blagovni promet 
Tepubliškega zbora sta na skupni seji obravnavala predlog ekonomske politike 
in izhodišč za zbiranje ter porabo sredstev za kritje splošno družbenih potreb za 
leto 1971, ki ga je skupščini predložil v obravnavo izvršni svet. 

Odbora sta obravnavala tudi mnenje odbora za prosveto in kulturo ter 
odbora za socialno politiko in zdravstvo republiškega zbora. 

V uvodni razpravi sta odbora ugotovila, da je predlog ekonomske politike 
in izhodišč za zbiranje ter porabo sredstev za kritje splošno družbenih potreb 
za leto 1971 predložen skupščini v razpravo razmeroma pozno, kajti šele po 
razpravi o predloženem gradivu in predlogih bo možno dokončno izdelati kon- 
kretne zakone in druge akte za izvajanje začrtane ekonomske politike v pri- 
hodnjem letu. 

Razen tega je bilo v uvodni razpravi ugotovljeno, da v predloženem gradivu 
še ni toliko pričakovanih in obljubljenih sprememb v zvezi s prenosom neka- 
terih kompetenc s federacije na republike. 

Odbora sta sprejela na znanje pojasnilo, da je gradivo res razmeroma 
pozno predloženo, ker je pač predlagatelja vodila želja, da bi predložil take 
okvirne predloge, ki bi že vključevali tudi elemente za izvajanje stabiliza- 
cijske politike, napovedane v federaciji. Predlagatelj se je zaradi bližajočega 
se termina, ko morajo biti ustrezni zakoni sprejeti, moral odločiti, da upošteva 
samo znane instrumente in ukrepe ter predloži tak predlog, ki še ne zajema 
kompleksnih stabilizacijskih ukrepov. Tako bo predlagatelj kasneje predložil 
dodatno gradivo. 

Odbora sta ugotovila, da je bil položaj pred začetkom leta 1970 manj za- 
ostren, kot je sedaj. Po splošni oceni obeh odborov bomo stopili v leto 1971 
v manj urejenih razmerah, kakor so bile pred letom dni, ko je bila v okviru 
resolucije sprejeta ena osnovnih zahtev: optimalna rast v stabilnih gospodarskih 
pogojih. Podatki kažejo, da bo prehod v novo leto v dokaj težkem položaju. 
Razvoj je šel prav obratno od smeri, zastavljene v resoluciji za ekonomsko poli- 
tiko v letu 1970. 

V splošni razpravi sta odbora tudi ugotovila, da je velik del ekonomske po- 
litike in izhodišč v predloženem gradivu izražen v želelniku in pogojniku, kar 
ustvarja vtis določene nemoči oziroma pričakovanja, da bo to, kar je treba 
storiti, da se uresniči stabilizacija, naredil nekdo drug, oziroma, da je dobršen 
del uresničevanja stabilizacije odvisen od večje ali manjše dobre volje vseh. 

Odbora sodita, da je treba za uresničitev stabilizacije preiti na konkretne 
stabilizacijske ukrepe, brez nepotrebnega izražanja želja oziroma hotenj. 

V konkretni razpravi po poglavjih imata odbora naslednje pripombe: 

»Izhodišča za opredelitev ekonomske politike v letu 1971« 

V uvodnih izvajanjih so najprej našteti uspehi, katerim sledi naštevanje 
številnih slabosti. Izražena so bila mnenja, da je slabosti toliko, da bi jih bilo 
treba našteti pred uspehi, saj z gospodarjenjem v letu 1970 ni mogoče biti za- 
dovoljen. 

Glede usmerjanja je bilo jasno izraženo stališče, da je treba nekaj storiti, 
da je treba ne samo omejiti, ampak onemogočiti ekscese, ki se pojavljajo v go- 
spodarstvu. Za vsako ceno je treba zahtevati uresničevanje stabilizacijske poli- 
tike. V predzadnjem odstavku na str. 3 se v 3. vrsti besedi: »bi morali« zame- 
njati z besedama: »moramo čimprej« naprej pa ostane dosedanje besedilo. 
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Pripombe članov odbora so bile, da je povečanje cen v prihodnjem letu za 
9'°/o pravzaprav inflacijsko povečanje, ker to povečanje nima adekvatne proti- 
uteži v ustreznem porastu proizvodnje. V resnici pa je predvideno povečanje 
cen le za okoli 4 '°/o, kajti 5lo/o odpade na višji start za leto 1971, zaradi dokajš- 
njega porasta cen prav v II. polletju 1970, ki bo znašalo okoli 5'% nad letnim 
poprečjem 1970. •> 

Odbora se v celoti strinjata s čim večjo razbremenitvijo federacije in 
ustrezno materialno krepitvijo samostojnosti republik. Vendar odbora menita, 
da je potrebna ostrejša dikcija v dokumentu, ne izražanje želja, ampak že 
zahteva po konkretnih rešitvah in ukrepih. Ob tem je nastalo vprašanje, kakšne 
kompetence ima republika in to ne samo v odnosih do federacije, ampak tudi 
v okviru republike do samoupravnih skladov skupnosti in do drugih organizacij. 

Politika prispevkov in davkov 

Predlagatelj pavšalno navaja 9 področji, kjer naj bi bili uzakonjeni ukrepi 
v skladu s programom stabilizacije. Gre za to, da realiziramo eno osnovnih 
postavk v borbi za stabilizacijo, to je, da razbremenimo gospodarstvo, da pove- 
čamo njegovo manevrsko področje v delitvi dohodka, da ga usposobimo za 
konkurenčnost v mednarodni delitvi dela. 

Odbor za finance ob tem še posebej poudarja, da je tekla že pogosto raz- 
prava o posameznih nujnih spremembah nekaterih predpisov, ki regulirajo pod- 
ročje davkov in taks. Zato naj predlagatelj konkretnih ukrepov ponovno prouči 
vsa ta področja in predlaga v naslednji fazi tudi ustrezne konkretne ukrepe 
(denarne kazni v prometu je treba zvišati, proučiti sistem prometnega 
davka itd.). 

Glede prispevka od skupnega osebnega dohodka je bilo izraženo posamično 
mnenje, da ne bi spreminjali niti neobdavčenega dela niti same lestvice. Večina 
poslancev odbora pa je mnenja, da je treba pripraviti in sprejeti korekturo. 

Odbora se strinjata s povečanjem progresije obdavčitve izplačil iz skladov 
skupne porabe, vendar predlagata, da se zaostri tudi vprašanje glede namemb- 
nosti porabe sredstev sklada. Močno naj se poveča progresija, ko gre za preli- 
vanje v korist povečanja osebnih dohodkov, medtem ko se naj ne bi obdavčila 
sredstva iz sklada skupne porabe, kadar gospodarske organizacije v občinah na 
podlagi družbenega dogovarjanja za kritje splošnih družbenih potreb združu- 
jejo sredstva za kritje potreb otroškega varstva, šolstva, kulture ali telesne 
kulture. 

Načela financiranja splošnih družbenih potreb 

Načelo, da se vrnejo presežki republiškega proračuna gospodarstvu in da 
se onemogoči njihova uporaba za splošno potrošiijo, mora biti dosledno ures- 
ničeno. 

Postavljeno pa je bilo vprašanje, kako zagotoviti to doslednost glede na 
dosedanjo prakso izvajanja resolucij in priporočil. V fazi razprave in spreje- 
manja priporočil, izhodišč in resolucij je običajno vse kazalo, da bodo priporo- 
čila iz resolucij uresničena, praksa pa je v času izvajanja pokazala velika od- 
stopanja oziroma nespoštovanje. To da slutiti tudi ta dokument, predvsem glede 
na pogosto uporabljanje pogojnikov. Določilo v tretji alinei na strani 9 gradiva 
je veliko preohlapno, ni čvrsto in izgleda, kot da že izvršni svet ni siguren, da 
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bodo presežki pri izvenproračunskih porabnikih fiskalno zbranih dohodkov, 
v letu 1971 uporabljeni res tako, da bi znižali obstoječe obveznosti gospodarstva, 
oziroma vsaj preprečili njihovo naraščanje. 

1. Invalidsko pokojninsko zavarovanje 

Predvideno znižanje prispevne stopnje, sicer samo za 0,2 "/o ne predstavlja 
pomembnejše razbremenitve gospodarstva. Glede na opozorila, da bo prišlo v 
letu 1972 zaradi tega do nelikvidnosti, je treba že sedaj začeti s pripravami, da 
do tega ne bo prišlo. 

Odbor za socialno politiko in zdravstvo pa še posebej poudarja, da mora 
federacija v letu 1971 v celoti poravnati tako zaostale kot tudi tekoče obveznosti 
do invalidsko-pokojninskega zavarovanja, ki izhajajo iz zveznih predpisov. 

2. Zdravstveno zavarovanje 

Sanacija materialnih problemov v zdravstvenem zavarovanju se je začela 
že v letu 1970, poraba finančnih sredstev nasproti prejšnjemu letu je porasla 
za 24 "/o, vendar se položaj kljub temu zaostruje. Poraba v letu 1971 bo nujno 
višja že zaradi z novim zakonom vpeljanih nekaterih novih obveznih oblik 
zdravstvenega varstva, za katere se ne sme predpisati participacija. 

Večja prispevna stopnja, ki nekako nujno izhaja iz dejanskega stanja, ni 
v skladu s stališči o stabilizaciji, zaradi česar po mnenju obeh odborov ostaja 
vprašanje resno odprto. 

3. Otroško varstvo 

Povečuje se obseg samoupravnih pravic in s tem seveda tudi dolžnosti ob- 
činskih skupščin. Odbora sta se s predlogom strinjala in ga podprla. Občine 
bodo imele lahko večji vpliv na politiko razvoja otroškega varstva. 

4. Šolstvo in izobraževanje 

Leto 1970 je bilo za šolstvo in izobraževanje leto uspešne sanacije, vendar 
zahteve, kot So bile postavljene s strani predstavnika republiške izobraževalne 
skupnosti v letu 1971, ne bo možno uresničiti. Medtem ko se sredstva za invalid- 
sko pokojninsko zavarovanje znižujejo, ko poraste republiški proračun le za 
2,5,0/o, predvideno zdravstveno varstvo za 11 %, je po predlogu izvršnega sveta 
predvideno povečanje sredstev za republiško izobraževalno skupnost 16^/0, 
predstavnik skupnosti pa je nakazal potrebo po povečanju za 32 °/o. Po mnenju 
odborov tega ni mogoče sprejeti, ne da bi s tem paralizirali velike napore drugih 
potrošnih sfer pri programirani stabilizaciji. 

Odbora sta priporočila, naj tudi v šolstvu v večji meri poiščejo notranje 
rezerve, ki prav gotovo obstojajo, da racionalizirajo obseg učnega programa itd. 
Racionalizacije, ki so v teku, se izvajajo po mnenju odborov prepočasi. V na- 
porih za stabilizacijo zato ni mogoče sprejeti variantnega predloga, kot je po- 
stavljen v gradivu na str. 14, in odbora predlagata, da se ta varianta črta. 

5. Raziskovalna dejavnost 

Glede na predvideno ustanovitev samoupravne skupnosti raziskovalcev SR 
Slovenije je bilo postavljeno vprašanje, ali ne bo ta skupnost postala neke yrste 
stanovska skupnost raziskovalcev brez obveznosti do tistih, ki sredstva za raz- 
iskovalno dejavnost ustvarjajo, to je do gospodarstva. 
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Na seji je bil izražen dvom, če predstavlja samoupravna skupnost tudi za- 
gotovilo, da bodo porabljena sredstva dobro oziroma najbolj smotrno in koristno 
naložena. Izkušnje gospodarstva so namreč, da še največ lahko pričakuje in tudi 
dobi gospodarstvo od raziskovalcev, ki delajo v okviru gospodarskih organizacij 
samih; zato tudi od samoupravne skupnosti raziskovalcev gospodarstvo ne pri- 
čakuje posebnega napredka v tej smeri. Komu bo ta samoupravna skupnost 
odgovarjala za porabljena sredstva? Republiška skupščina prav gotovo ni tisti 
strokoven organ, ki bi lahko presojal, pač pa bi morali najti obliko nekega so- 
delovanja oziroma odgovornosti do gospodarstva. Pogosta praksa namreč je, 
da se iz centralno zbranih sredstev financirajo raziskave, ki jih v gospodarstvu 
ni možno konkretno aplicirati, konkretne raziskave pa morajo gospodarske 
organizacije posebej naročiti in plačati. 

6. Kulturne dejavnosti 

Odbora menita, da je v skladu z napori za stabilizacijo ustrezen odstop 
0,3 % in ne variantni v višini 0,5 '%>. 

7. Telesnovzgojna dejavnost 

Potrebno je precizneje postaviti ali bo ali ne bo zagotovljeno ustrezno mesto 
tej dejavnosti, kajti z izrazom »da bi zagotovili...« še ni povedan odgovor. 

8. Republiška skupnost za zaposlovanje 

Pripomb ni bilo. 

9. Občine 

Sedanja poprečna prispevna stopnja prispevka iz osebnega dohodka je 
3,95 fl/o, od katere so odstopanja navzgor in navzdol. V gradivu je rečeno, naj 
občine v letu 1971 ne bi dvigale prispevnih stopenj nad že dosežene. Dano je 
torej le priporočilo. Dejstvo je, da so v letu 1970 na slabšem tiste občine, ki niso 
dvignile prispevne stopnje, ki niso napele svojih proračunov, ki so se torej 
držale resolucije. Občine pa, ki so dvignile prispevne stopnje, ki so napele svoje 
plane, so na boljšem, ker so jih tudi določila zveznega zakona o deponiranju 
presežkov dohodkov nad planiranim manj prizadele. Posamezne občine se bodo 
torej tudi letos srečevale s finančnimi težavami. 

10. in 11. Republiški proračun in poseben račun za pospeševanje gospodar- 
ske dejavnosti 

Republiški proračun bo po planu porasel le za 2,5 !°/o, kar je močno v smislu 
stabilizacijskih naporov. Vprašanje pa je, ali je nujno oziroma koristno, da 
bodo iz republiškega proračiina izločena sredstva za prelivanje v gospodarstvo. 
S tem se po mnenju, izraženem na seji, oblikuje neka oblika izvenproračunske 
bilance, kakršna je bila toliko kritizirana v federaciji. 

12. Presežki republiškega proračuna iz leta 1970 

Odbora se strinjata, da se celotni znesek presežkov vrne gospodarstvu in 
s tem pripomore k razbremenitvi gospodarstva. Predloži naj se predlog za čim 
pravičnejšo obliko vračanja teh sredstev. 
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IV. Družbeni proizvod in obveznosti gospodarstva za splošne družbene 
potrebe 

Prikazano je znižanje obremenitve gospodarstva za kritje splošnih družbe- 
nih potreb, vendar izkušnje preteklih let ne prepričujejo, da bo ta razbremeni- 
tev gospodarstva tudi uresničena. V samoupravnem sistemu oblikovanja do- 
hodkov samoupravnih skupnosti je na eni strani vsa velika prednost samo- 
upravljanja in odgovornosti za porabo sredstev, na drugi strani pa prav ta 
sistem istočasno otežkoča učinkovito ekonomsko politiko. 

Kolikor tudi letos izhodišča in priporočila ne bodo realizirana, kot so po- 
stavljena, potem bo prav verjetno treba proučiti to vprašanje in na nek način 
vendarle doseči uresničenje enotnih skupnih ciljev — čim hitrejše rasti na vseh 
področjih gospodarskega in družbeno-političnega življenja. 

Odbora predlagata zboru, da sprejme sklep, da se pri izdelavi konkretnih 
zakonov in predpisov vzamejo kot osnova predlagana izhodišča in upoštevajo, 
pripombe odgovorov. 

Za poročevalca na seji zbora sta odbora določila poslanca Poldeta Mačka. 

St.: 400-42/70 
Ljubljana, 25. 11. 1970 

OSNUTEK ZAKONA 

o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev 

1. člen 

Da se zagotovijo sredstva za kritje minimalnih osebnih dohodkov delavcev 
in za sanacijo samostojnih organizacij združenega dela, se ustanovijo republi- 
ški skladi skupnih rezerv in občinski skladi skupnih rezerv (v nadaljnjem be- 
sedilu: sklad). 

2. člen 

Samostojne organizacije združenega dela morajo odvajati v republiški 
sklad najmanj 3'%, v občinski sklad pa najmanj 2'% od svojih sredstev, dolo- 
čenih za sklade. 

Varianta: Samostojne organizacije združenega dela morajo odvajati 
v republiški sklad najmanj 2,4'°/», v občinski sklad pa najmanj 1,6 %> od svojih 
sredstev, določenih za sklade in povečanih za amortizacijo, obračunano nad 
obvezno stopnjo. 

3. člen 

V sklad niso dolžne vplačevati sredstev samostojne organizacije združenega 
dela s področja zdravstva, izobraževanja, vzgoje, znanosti, kulture, socialnega 
varstva in športa ter s področja drugih družbenih služb, ki redno in trajno ne 
ustvarjajo dohodka na način gospodarskega poslovanja. 

4. člen 

Vlagatelji imajo pravico do povračila sredstev, ki so jih iz svojega dohodka 
odvedli v sklad. 
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5. člen 

Vlagatelji imajo pravico do povračila sredstev, vloženih v sklad, šele po 
preteku štirih let po vplačilu. 

6. člen 

Vlagatelji so v sorazmerju s sredstvi, ki so jih vplačali v sklad, udeleženi 
pri delitvi sredstev, ki jih sklad doseže s svojim poslovanjem. Skupščina sklada 
določa obrestno mero za vloge. 

7. člen 

Pravico do uporabe sredstev sklada imajo le vlagatelji. 

8. člen 

Sredstva sklada se dajejo v uporabo v obliki kredita. 
Izjemoma se smejo dati ob pogojih, ki jih določi skupščina sklada, sredstva 

sklada v uporabo samostojnim organizacijam združenega dela tudi brez obvez- 
nosti vračanja, toda samo za minimalne osebne dohodke delavcev. 

9. člen 

Sklad lahko odobri sanacijski kredit le na podlagi sanacijskega programa 
prosilca, ki je sestavljen tako, kot to določa statut sklada, ter mnenja izvršilnih 
organov družbeno-političnih skupnosti in Zveze sindikatov Slovenije. 

10. člen 
Sklad je pravna oseba. 

11. člen 

Skupščina sklada sprejme statut sklada. 
Statut sklada določa organe sklada in njihovo delovno področje, način 

oblikovanja teh organov ter udeležbo pri skladu zaposlenih delavcev v uprav- 
ljanju določenih zadev sklada. 

12. člen 

Republiški sklad upravlja skupščina sklada. 
Skupščino republiškega sklada sestavljajo predstavniki, izvoljeni v posa- 

meznih svetih gospodarske zbornice SR Slovenije, predstavniki drugih vlaga- 
teljev, ki so dolžni vlagati v sklad, pa niso člani gospodarske zbornice SR Slo- 
venije in predstavniki Zveze sindikatov Slovenije. 

Predstavniki svetov gospodarske zbornice SR Slovenije razpolagajo s šte- 
vilom glasov glede na velikost vloženih sredstev vlagateljev-članov posameznega 
sveta v sklad. 

Predstavniki samostojnih organizacij združenega dela, ki niso članice go- 
spodarske zbornice SR Slovenije, razpolagajo z glasovi glede na velikost vlože- 
nih sredstev vlagateljev v sklad. 

Predstavniki Zveze sindikatov Slovenije razpolagajo z 20,0/o od skupnega 
števila glasov. 

Varianta I. 
Republiški sklad upravlja skupščina sklada. 
Skupščino republiškega sklada sestavlja osemdeset predstavnikov, izvolje- 

nih na skupščini gospodarske zbornice SR Slovenije, in dvajset predstavnikov, 
ki jih izvoli republiški zbor Skupščine SR Slovenije. 
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Varianta II. 
Republiški sklad upravlja skupščina sklada. 
Skupščino republiškega sklada sestavljajo vlagatelji, ki razpolagajo z 80®/» 

glasov, ter gospodarska zbornica SR Slovenije in Zveza sindikatov Slovenije, 
od katerih vsaka razpolaga z 10 %> glasov. 

Glasovi so razdeljeni med vlagatelje po predstavniškem načelu, in sicer 
tako, da predstavniki zastopajo vlagatelje glede na velikost vloženih sredstev 
posameznih panog v republiški sklad (podvarianta: ... zastopajo vlaga- 
telja glede na velikost vloženih sredstev v sklad z območja posamezne občine). 

13. člen 

Način upravljanja občinskega sklada in sestavo skupščine občinskega 
sklada predpiše občinska skupščina. 

14. člen 

Pravice in obveznosti sedanjih občinskih in republiških skupnih rezerv 
gospodarskih organizacij ter njihova sredstva se prenesejo na sklade s 1. janu- 
arjem 1971. 

15. člen 

Dokler niso izvedena zasedanja ustanovnih skupščin skladov in izvoljeni 
novi upravni odbori, poslujejo s prenesenimi sredstvi skupnih rezerv gospodar- 
skih organizacij dosedanji upravni odbori skupnih rezerv gospodarskih orga- 
nizacij. 

Dosedanji upravni odbori pripravijo konstituiranje skupščin skladov v 
3 mesecih po tem, ko začne veljati ta zakon. 

16. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1971. 

OBRAZLOŽITEV 

I. 

Različne finančne težave posameznih samostojnih organizacij združenega 
dela, nastale s prodajo v pogojih tržnega gospodarstva in menjanjem instru- 
mentov kreditne politike, nadalje pogojene s pospešeno dinamiko gospodarskih 
gibanj ter zaostrenih pogojev gospodarjenja, so povzročile, da je bila že v letu 
1961 v naš gospodarski sistem uvedena institucija skupnih rezerv gospodarskih 
organizacij. Ta institucija se je z razvojem tržnosti v našem gospodarstvu po- 
kazala kot nujna in koristna ter jo je treba še nadalje razvijati kot samo- 
upravno institucijo v smeri solidarnosti in medsebojne pomoči samostojnih 
organizacij združenega dela, v smeri upravljanja s strani vplačnikov sredstev 
in v smeri neodtujivosti vplačanih sredstev. 
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V skladu z gornjo ugotovitvijo, novimi načeli ustave SFRJ, kakor tudi z 
zvezno resolucijo o osnovah družbenoekonomske politike v letu 1970, je Zvezna 
skupščina v začetku letošnjega leta sprejela splošni zakon o skladih skupnih 
rezerv o uporabi njihovih sredstev (Uradni list SFRJ, št. 15-163/70). Bistvo spre- 
memb, ki jih prinaša novi splošni zakon, je v naslednjem: 

— obveznost vplačevanja v sklade skupnih rezerv in pravica uporabe teh 
sredstev se razširjata tudi na zavode, pri čemer lahko republiški zakon oprosti 
obveznosti vplačevanja samostojne organizacije združenega dela, ki opravljajo 
dejavnosti družbenih služb in katerim so sredstva za delo zagotovljena iz pri- 
spevkov na podlagi zakona. Tako lahko republiški zakon opiosti plačevanja 
prispevka zavode s področja zdravstva, izobraževanja, vzgoje, znanosti, kulture, 
socialnega varstva in športa ter s področja drugih družbenih služb, ki redno in 
trajno ne ustvarjajo dohodka na način gospodarskega poslovanja; 

— vplačana sredstva vplačnikov v sklad so neodtujiva in morajo biti v 
določenem času vrnjena. Obveznost vplačila doslej ni obstajala; 

— sredstva sklada se lahko uporabljajo za izplačevanje minimalnih osebnih 
dohodkov in za sanacijo, v okviru sanacije pa tudi za prekvalifikacijo in druga 
nujna vlaganja za zaposlitev odvečnih delavcev, kot je predvideno v sanacij- 
skem programu. Tako je namen uporabe zožen nasproti določbi starega zakona, 
ki je dopuščal uporabo tudi za druge namene, s katerimi se pospešuje dejavnost 
gospodarskih organizacij; 

— sklad upravljajo samostojne organizacije združenega dela, ki vanj vpla- 
čujejo sredstva iz svojega dohodka, ustrezne gospodarske zbornice in določene 
asociacije delovnih organizacij in družbeno-političnih organizacij; po starem 
republiškem zakonu je upravni odbor imenovala skupščina družbeno-politične 
skupnosti; 

— sredstva iz sklada se lahko dajejo le kot kredit, izjemoma pa tudi ne- 
odplačno za kritje minimalnih osebnih dohodkov. Po besedilu starega zakona 
je republika določala način razpolaganja s temi sredstvi; 

— določitev osnove, od katere se vplačujejo sredstva v sklad in višina 
stopnje sta prepuščena v odločanje republikam. Po starem zakonu se je prispe- 
vek plačeval od ustvarjenega dohodka delovne organizacije, znižanega za izpla- 
čane osebne dohodke, vsebovane v tem dohodku, zakonske in pogodbene obvez- 
nosti, ki se plačujejo ali nadomeščajo iz dohodka, ter za znesek, ki se obvezno 
izloča v rezervni sklad. Višina stopnje pa je znašala lahko največ 5 % od gornje 
osnove; 

— z republiškim zakonom je treba določiti način in pogoje vračanja sred- 
stev vplačnikov. Ta določba je popolnoma nova, ker doslej ta obveznost ni 
obstajala; 

— republike morajo sprejeti svoj zakon o skladih skupnih rezerv in upo- 
rabi njihovih sredstev do 31. 12. 1970. 

Iz navedenega izhaja, da določbe splošnega zakona predpisujejo namen 
uporabe, način zbiranja sredstev, upravljanje in drugo v zelo tog okvir. 

II. 

Na podlagi načel splošnega zakona o skladih skupnih rezerv je bil sestav- 
ljen osnutek republiškega zakona, ki ga s tem dajemo v splošno razpravo. 

Obrazložitev k posameznim členom osnutka zakona je naslednja: 
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K 2. členu : Obvezniki naj bi vplačali sredstva v sklad skupnih rezerv 
od sredstev za sklade, ki jih ustvarjajo po zaključnem računu. Izbira te osnove 
je utemeljena s tem, da je v bistvu skoraj enaka dosedanji osnovi (po starem 
zakonu), da je tak sistem zajemanja sredstev že utečen in da je tehnično eno- 
staven. Ekonomska utemeljitev za to izbiro pa je v tem, da so obveznosti vlaga- 
teljev proporcionalne njihovemu ostanku akumulacije. Seveda ta predlog ne 
upošteva morebitne neracionalne delitve dohodka na osebne dohodke in sklade 
v škodo skladov in bolj prizadene tiste organizacije, ki pri delitvi upoštevajo 
potrebe svojega razvoja. 

Varianta, po kateri bi vzeli za osnovo sredstva za sklade in jo povečali za 
obračunano amortizacijo nad obvezno stopnjo, je vredna premisleka, ker zajema 
dejansko akumulacijo organizacije. Vendar so glede te variante pomisleki, da 
bi bile organizacije deloma destimulirane v svojih pozitivnih težnjah, da prek 
višje amortizacijske stopnje čimprej obnovijo svoja osnovna sredstva. Nega- 
tivna stran zajemanja sredstev na ta način bi bila tudi v tem, ker je vprašljiva 
višina sedanje obvezne amortizacijske stopnje glede na hiter tehnični in tehno- 
loški razvoj. 

V predlogu in varianti navedeni stopnji zagotavljata približno enak letni 
dotok sredstev v sklade skupnih rezerv kot doslej. Po starem zakonu je bila 
maksimalna skupna stopnja v republiki 5'%, ki je bila v SR Sloveniji določena 
za prispevke v republiški sklad v višini 3,0/o, v občinske sklade pa v višini naj- 
več do 2 '%>. S predlaganim besedilom bi zagotovili najmanj dosedanji dotok 
sredstev, vlagatelji pa bi lahko na skupščini sklada ta odstotek še povečali. Pri 
tem pa nastaja vprašanje, ali lahko v osnovo vključimo sredstva amortizacije 
nad obvezno stopnjo, ki niso več dohodek, katerega pa splošni zakon določa 
kot edino osnovo za odvajanje sredstev v sklade skupnih rezerv. 

Kot osnovo za izračun višine stopenj smo vzeli podatke zaključnih računov 
delovnih organizacij s področja gospodarstva SR Slovenije za leto 1969, po ka- 
terih so v tem letu znašala skupna sredstva za sklade 2909 milijonov dinarjev, 
od tega za obvezni del rezervnega sklada 249 milijonov dinarjev, in za amorti- 
zacijo nad obvezno stopnjo 651 milijonov dinarjev. Osnova za obračun 5,0/o pri- 
spevka v skupne rezerve gospodarskih organizacij so bila skupna sredstva za 
sklade, zmanjšana za vlaganje v obvezni del rezervnega sklada, tj. 2660 milijo- 
nov dinarjev in je prispevek znašal 133 milijonov dinarjev. Ker so bili medtem 
spremenjeni predpisi glede rezervnega sklada, v katerega vlaganja niso več 
predpisana, predlagamo kot osnovo vsa sredstva za sklade, tj. 2909 milijonov 
dinarjev, od česar bi organizacije vlagale 5'%> ali 145 milijonov dinarjev v sklade 
skupnih rezerv. Po varianti bi se kot osnovo vzelo vsa sredstva za sklade in 
amortizacijo nad obvezno stopnjo, tj. skupaj 3560 milijonov dinarjev, od česar 
bi organizacije vlagale 4!°/o ali 142 milijonov dinarjev. 

K 3. č 1 e n u : Splošni zakon omogoča, da se z republiškim zakonom oprosti 
organizacije, ki redno in trajno ne ustvarjajo dohodka na način gospodarskega 
poslovanja, obveznosti vlaganja v sklad skupnih rezerv. Menimo, da ne bi bilo 
upravičeno vključevati teh zavodov v sklade skupnih rezerv, ker so jim sred- 
stva za sanacije in kritje minimalnih osebnih dohodkov zagotovljena iz drugih 
virov. Zato predlagamo, da se izkoristi možnost, da se ti zavodi oprostijo obvez- 
nosti vlaganja v sklad. 

K 5. členu : Zakon bi določal le najkrajši rok moratorija, po katerem bi 
se vložena sredstva vračala vlagateljem. Določitev tega roka bi bila potrebna, 
da bi se omogočilo skladu dodeljevanje sanacijskih kreditov vsaj na štiriletno 
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vračilno dobo, ob upoštevanju prenesenih sredstev iz ukinjenih skupnih rezerv 
gospodarskih organizacij pa bi to omogočalo dodeljevanje kreditov po znosnih 
pogojih glede rokov vračanja. 

Vlagateljem bi bilo prepuščeno, da moratorij podaljšajo in da sami sklenejo, 
kako bo potekalo odplačevanje po izteku moratorija — ali v enkratnem znesku 
ali v določenem številu letnih anuitet. 

K 6. členu : Po novem zakonu skladi skupnih rezerv ugotavljajo doho- 
dek v svojem poslovanju, vlagatelji pa so udeleženi na dohodku sklada v soraz- 
merju s svojimi vlogami. Za znesek odpisanih dolgov in za zneske neodplačno 
dodeljenih sredstev za minimalne osebne dohodke delavcev se zmanjšajo vloge 
posameznih vlagateljev v sorazmerju z velikostjo njihovih vlog. Izjemoma se 
za neodplačno dodeljena sredstva za kritje minimalnih osebnih dohodkov de- 
lavcev lahko uporabijo prenesena sredstva iz ukinjenih skupnih rezerv gospo- 
darskih organizacij. 

Višino obrestne mere na vloge naj bi določali vlagatelji sami na skupščini 
sklada. To obrestno mero bi lahko določili vnaprej ali za nazaj. Z obrestno mero, 
ki bi bila določena vnaprej, bi bil upravni odbor sklada zavezan, da v svojem 
poslovanju doseže donosnost naložb, ki bo v skladu z zahtevanim obrestova- 
njem vloge. Pozitivna plat vnaprej določene obrestne mere bi bila v tem, da bi 
silila upravni odbor k Selektivnemu odobravanju sanacijskih kreditov. Z dolo- 
čanjem obrestne mere za nazaj pa bi bilo lažje ravnovesiti aktivne in pasivne 
obresti, lahko bi se pa zgodilo, da se pri selekciji prošnjikov za sanacijske kre- 
dite ne bi dovolj upoštevalo nujnih ekonomskih kriterijev. 

K 7. č 1 e n u : Izhajajoč iz stališča, da je sklad skupnih rezerv samoupra- 
ven solidarnostni sklad samostojnih organizacij združenega dela, je razumljivo, 
da sredstva iz sklada lahko dobijo le tisti, ki so po zakonu obvezani vanj vlagati. 

K 8. členu : Splošni zakon predvideva, da se lahko dajejo krediti brez 
obveznosti vračila za kritje minimalnih osebnih dohodkov delavcev, vendar le 
po pogojih, ki jih predpiše republiški zakon. Odločanje o tem naj bi se prepu- 
stilo vlagateljem samim na skupščini sklada, ker pri tem gre za njihova 
sredstva. 

K 9. členu: V splošnem zakonu pojem sanacije ni točneje opredeljen. 
Iz obrazložitve k predlogu tega zakona pa je razvidno, da je s sanacijo treba 
razumeti nadomestitev obratnih sredstev, ki so bila porabljena pa ne pokrita 
z doseženim dohodkom, kakor tudi druge ukrepe, ki so s sanacijskim progra- 
mom določeni zato, da se preprečijo izgube ali odstranijo njeni vzroki in posle- 
dice. Zaradi tega menimo, da ni ovir, da ne bi vezali odobritve sanacijskega 
kredita na predložitev sanacijskega programa, ki bi bil sestavljen tako, kot to 
določa statut sklada. S tem bi omogočili tudi dodeljevanje kreditov za izvajanje 
preventivnih sanacij, tj. v primerih, ko organizacije še niso v dejanski izgubi, 
so pa na poti, da jo bodo imele. 

Pri odobritvi kredita naj, bi sklad tudi upošteval splošne družbene potrebe. 
Zato smo vnesli v člen tudi določilo, da se pred odobritvijo upošteva tudi mne- 
nje pristojnih izvršilnih organov družbeno-političnih skupnosti in republiške 
zveze sindikatov, ki splošne družbene potrebe najbolje poznajo. 

K 11. členu: Splošni zakon določa, da statut sklada skupnih rezerv v 
skladu z republiškim zakonom določi organe sklada in njihovo delovno pod- 
ročje, način formiranja teh organov ter udeležbo pri skladu zaposlenih delavcev 
v upravljanju določenih zadev sklada. Ker je sklad samoupravna institucija 
samih vlagateljev, menimo, da ne bi bilo treba z republiškim zakonom določiti 
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organov sklada in drugo, temveč da bi republiški zakon vso to ureditev pre- 
pustil skupščini sklada v odločanje. 

K 12. členu : Tako s predlogom kot z variantama je upoštevano načelo, 
da so v upravljanju s skladom udeležene tudi asociacije izven gospodarstva. 

Glede na osnovna izhodišča in na vlogo, ki jo bo sklad imel, menimo, da bi 
morala biti zagotovljena neposredna pravica vsakega vlagatelja posebej pri 
izbiri predstavnikov v skupščino tega sklada. Zagotovitev te pravice pa bi zahte- 
vala veliko priprav in stroškov, saj računamo, da bo vseh vlagateljev okoli 
2500. Zato predlagamo le iz praktičnih razlogov, da bi skupščino sklada pred- 
stavljali predstavniki vlagateljev, voljenih po posameznih svetih gospodarske 
zbornice SRS, in tistih organizacij, ki niso članice gospodarske zbornice SRS. 
so pa obvezane vlagati v sklad. Z udeležbo republiškega sveta sindikatov pa 
bi v upravljanju sklada zagotovili tudi udeležbo asociacije izven gospodarstva. 

V varianti I. je sestava skupščine sklada, zelo poenostavljena. 80 predstav- 
nikov bi volila skupščina gospodarske zbornice SRS, 20 predstavnikov pa re- 
publiški zbor Skupščine SRS. S predstavniki, ki bi bili izvoljeni na skupščini 
gospodarske zbornice, bi bil zagotovljen vpliv vlagateljev-članov zbornice na 
poslovanje sklada, s predstavniki, ki bi jih izvolil republiški zbor Skupščine 
SRS, pa bi bil zagotovljen vpliv vlagateljev, ki niso člani zbornice, in splošen 
družbeni vpliv na poslovanje sklada. 

Ta varianta ima določene praktične prednosti nasproti predlogu, ker bi bila 
izvolitev predstavnikov enostavna. 

V varianti II. je podan tudi način neposrednih volitev predstavnikov po 
panožnem ali teritorialnem kriteriju. Pri tem je treba računati, kot je že nave- 
deno, z velikimi pripravami in stroški, poleg tega pa tudi s prevelikim uveljav- 
ljanjem teritorialnih interesov. 

Navedeni odstotki glasov po predlogu oz. variantama za republiški zbor 
Skupščine SRS, gospodarsko zbornico SRS in republiško zvezo sindikatov so 
samo indikativni. 

K 13. členu: Način upravljanja in sestavo skupščine občinskega sklada 
naj bi predpisala občinska skupščina. 

K 15. členu : Z uveljavitvijo tega zakona bo nastalo vprašanje, kdo in 
kateri organ bi bil začetni nosilec priprav za delo ustanovnih skupščin skladov. 
Glede na to, da sedaj obstojajo upravni odbori republiških in občinskih skupnih 
rezerv gospodarskih organizacij, ki so sicer imenovani ne pa voljeni, mislimo, 
da bi bilo enostavnejše, da ti prevzamejo iniciativo in izvršijo pripravljalna 
dela za sklice ustanovnih skupščin skladov, ki morajo biti najkasneje v roku 
3 mesecev po uveljavitvi tega zakona, tj. do konca marca 1971. Ta rok je le 
orientacijski in je odvisen od načina sestave skupščine. 

Zaradi kontinuitete poslovanja skladov predlagamo, da do konstituiranja 
skupščin skladov začasno poslujejo dosedanji upravni odbori skupnih rezerv 
gospodarskih organizacij s prenesenimi sredstvi skupnih rezerv v sklade. 

POROČILA 

Odbor republiškega sklada za družbenoekonomske odnose je na seji dne 
24. novembra 1970 obravnaval osnutek zakona o skladih skupnih rezerv in o 
uporabi njihovih sredstev, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 
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V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da je zvezni zakon o skladih skupnih 
rezerv in o uporabi njihovih sredstev res le splošen zakon, a je istočasno v svojih 
določilih zelo precizen. Zato se v osnutku pojavljajo tudi določila nekaterih čle- 
nov zveznega zakona, ker bi drugače republiški zakon vseboval le nekaj členov 
o namenu uporabe, načinu zbiranja sredstev in o upravljanju. 

Odbor je mnenja, da je sprejem zakona o skladih skupnih rezerv kot skla- 
dih solidarnosti in medsebojne pomoči samostojnih organizacij združenega dela, 
potreben. To izhaja že iz dosedanjega poslovanja republiških skupnih rezerv 
gospodarskih organizacij, ki so s svojim sodelovanjem z občinskimi skupšči- 
nami in gospodarskimi organizacijami delovale predvsem v smeri preprečevanja 
izgub in pospeševale integracijske procese. 

Ker se s 1. 1. 1971 po tem zakonu uvaja obvezno posojilo gospodarskih orga- 
nizacij v sklade skupnih rezerv in nastaja pogodbeni odnos med gospodarsko 
organizacijo in skladi, pa v ta medsebojni tok ne pridejo sredstva, ki so jih 
gospodarske organizacije izločile v skupne rezerve od leta 1961 do leta 1970. 
Zato je odbor mnenja, da bi se na tej osnovi lahko znižala stopnja obveznega 
posojila ali pa da bi se lahko vložena sredstva v krajšem roku vračala gospo- 
darskim organizacijam. 

Osnutek zakona ne vsebuje nikakih določb v povezovanju republiškega 
sklada skupnih rezerv z občinskimi skladi in poslovnimi bankami. Odbor je 
mnenja, da bi morali z zakonom občinske sklade spodbuditi, da sodelujejo pri 
sanacijah, v okviru sanacije pa tudi pri prekvalifikacijah odvečnih delavcev pri 
dislociranih obratih, ker se sredstva zbirajo v občini, kjer je sedež delovne 
organizacije. 

Odbor je tudi stal na stališču, da bi moral že sam zakon poblastiti skup- 
ščino sklada, da v svojem statutu sama odloča o stopnjah prispevka, obrestni 
meri in povračilu zneskov. 

V podrobni obravnavi so bila sprejeta naslednja mnenja in pripombe k po- 
sameznim členom: 

K 2. č 1 e n u : naj bi se pooblastilo skupščino sklada, da s statutom pred- 
piše stopnjo prispevka, ki ne sme biti manjša od 3 lo/o za republiški sklad in 
2®/o za občinski sklad. Na ta način bi imeli skupščine možnost, da lahko pred- 
pišejo tudi višjo stopnjo, kolikor bi smatrale to za umestno. 

K 4., 5. in 6. členu: naj bi se združili v en člen. S tem, da se pooblasti 
skupščino, da sama določi način in roke odplačila sredstev, kakor tudi obrestno 
mero za obvezno posojilo. 

K 9. členu: za odobritev sanacijskega kredita na podlagi investicijskega 
programa ni potrebno še mnenje izvršilnih organov družbeno-političnih skup- 
nosti in Zveze sindikatov Slovenije. Na ta način bi se isti sanacijski program 
obravnaval na treh različnih forumih, ki bi lahko imela tudi različna stališča. 
Tak način obravnave pa bi zmanjševal tudi odgovornost sklada za smotrno in 
učinkovito uporabo sredstev. 

K 12. členu : glede upravljanja sklada se je odbor strinjal s prvo va- 
rianto. 

Bili pa sta izraženi tudi naslednji mnenji, ki ju bi bilo treba proučiti: 
— republiški sklad naj bi upravljala skupščina gospodarske zbornice SR 

Slovenije. 
Na ta način bi bila sestava skupščine zelo enostavna, saj skupščina zbornice 

vključuje skoraj v celoti tiste delovne organizacije, ki vlagajo sredstva v skad. 
38 
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V koliko bi bil ta predlog sprejet, bi morala skupščina zbornice izvoliti svoj 
izvršni organ, ki bi imel status pravne osebe; 

— glede na razvoj predstavniškega sistema bi kazalo točneje opredeliti pod- 
varianto druge variante tako, da bi čimbolj prišla do izraza oba principa, da je 
sklad solidarnostni sklad in da s sredstvi upravljajo tisti, ki so jih prispevali. 
Z delegatskim sistemom upravljanja sklada bi se dosegla tudi večja povezanost 
med republiškim in občinskimi skladi. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme osnutek z vsemi mnenji in 
pripombami. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Andreja Smrekarja. 

St.: 400-41/70 
Ljubljana, 25. 11. 1970 

Odbor za finance in proračun ter odbor za proizvodnjo in blagovni pro- 
met republiškega zbora sta na skupni seji 25. novembra 1970 obravnavala osnu- 
tek zakona, ki ga je predložil v obravnavo Skupščini SR Slovenije izvršni svet. 

Odbor je obravnaval tudi mnenje k osnutku zakona, ki ga je predložila 
komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije ter ustne pripombe 
predstavnika gospodarske zbornice SR Slovenije. 

Uvodoma sta odbora ugotovila, da je osnutek zakona izdelan na podlagi 
splošnega zakona o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev, 
objavljenega v Uradnem listu SFRJ št. 15/70. 

V načelni razpravi sta odbora ugotovila naslednje: 
— Osnutek republiškega zakona je izdelan v okviru pooblastil in možnosti, 

ki jih daje splošni zakon, ki pa je po mnenju obeh odborov preveč podroben in 
presega norme, značilne za splošni zakon, saj predpisuje način zbiranja in upo- 
rabe, upravljanja s skladom in še razne druge podrobnosti, čeprav bi lahko 
preciziran je številnih določil v skladu z dosedanjimi spremembami v našem 
družbeno-političnem sistemu prepustil republikam, da jih urede ustrezno svojim 
potrebam in specifičnostim. 

— Čeprav gre za sredstva, ki jih zbira gospodarstvo, so v upravljanje s 
sredstvi po osnutku zakona vključene tudi družbene organizacije, tako da ne 
moremo govorit o pravem samoupravljanju z lastnimi sredstvi, ampak celotno 
zamisel lahko označimo le kot družbeno upravljanje s sredstvi gospodarstva, 
vloženimi v sklad skupnih rezerv. 

— Praviloma se določila temeljnih ali splošnih zakonov ne vključujejo v 
republiške akte. Vendarle bi bilo glede na vsebino splošnega zveznega zakona 
koristno, da bi republiški zakon zajel vsaj del določil splošnega zakona in s 
tem postal bolj razumljiv predvsem pa bolj praktičen. 

— Glede na predlagano udeležbo družbeno-političnih organizacij v uprav- 
ljanju s skladom, ki ga formira izključno gospodarstvo, predstavlja osnutek 
zakona določeno nezaupnico samoupravljalcem iz gospodarstva. 

V obravnavi v podrobnostih imata odbora naslednje pripombe in predloge: 
k 1. členu: zamenja naj se vrstni red v prvih treh vrstah člena tako, da še 

najprej navede sanacija in da je uporaba sredstev za kritje minimalnih osebnih 
dohodkov delavcev na drugem mestu. 

k 2. členu: oba odbora soglasno predlagata 2. člen v naslednjem besedilu: 
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»Samostojne organizacije združenega dela morajo odvajati v republiški 
sklad 3 "/o, v občinski sklad pa 2 °/o od ostanka dohodka, določenega za sklade.« 

V začetku razprave se je odbor nagibal k predlogu gospodarske zbornice, 
da se namesto besed »najmanj« vnese beseda »največ«. Po daljši razpravi, v 
kateri so bila izmenjana številna mnenja, sta oba odbora soglasno sprejela 
predlog, da se odstotek prispevka za republiški kot občinske rezervne sklade 
določi enotno z zakonom. S tem se izognemo številnim razpravam in povsem 
nepomembnim razlikam v prispevnih stopnjah, do katerih bi v praksi prav 
gotov prišlo. Enotna prispevna stopnja ima tolikšne prednosti, da jo je lahko 
zagovarjati pred siceršnjimi obsežnimi razpravami in nepomembnimi razlikami, 
ki pa vendarle ne bi pomenile enotnosti gospodarskega prostora in pogojev 
poslovanja ter delitve. 

k 4., 5. in 6. členu: oba odbora soglasno sprejemata predlog gospodarske 
zbornice, da se vsi trije členi združijo v enega z naslednjim besedilom: 

»Vlagatelji imajo pravico do povračila sredstev, ki so jih iz svojega dohodka 
odvedli v sklad. Skupščina sklada določa način in roke odplačila, kakor tudi 
obrestno mero za vloge.« 

V vseh treh členih osnutka je obravnavana sorodna materija, o kateri naj 
odloča skupščina sklada. 

k 8. členu: o tem, ali se lahko sredstva sklada dajo v uporabo tudi brez 
obveznosti vračanja, so bila mnenja članov odbora deljena. Izdelovalec predloga 
zakona naj zato ponovno prouči primernost določila iz drugega odstavka 8. člena 
osnutka zakona. 

k 9. členu: za besedo »sklada« v tretji vrsti naj se postavi namesto vejice 
pika, nadaljnji tekst, ki glasi »ter mnenja izvršilnih organov družbeno-političnih 
skupnosti in Zveze, sindikatov Slovenije« se naj črta. 

Določilo, da je potrebno mnenje izvršilnih organov družbeno-političnih 
skupnosti in Zveze sindikatov Slovenije, pomeni izraz nezaupanja samouprav- 
ljalcem-proizvajalcem, da bi s sredstvi, ki jih na podlagi zakona sami zberejo, 
znali smotrno gospodariti. Obenem bi tako določilo tudi pomenilo, da za pra- 
vilnost gospodarjenja s sredstvi sklada niso odgovorni le organi sklada, ampak 
tudi družbeno-politični organi. 

Da ni potrebno mnenje Zveze sindikatov za odobravanje kreditov, je sporo- 
čila svoje stališče tudi Zveza sindikatov gospodarski zbornici. 

k 12. členu: odbora soglasno predlagata, da drugi odstavek 12. člena glasi: 
»Skupščino republiškega sklada sestavljajo predstavniki, izvoljeni v posameznih 
svetih gospodarske zbornice SR Slovenije in predstavniki drugih vlagateljev, 
ki so dolžni vlagati v sklad, pa niso člani gospodarske zbornice SR Slovenije.« 

Vse ostalo besedilo 12. člena se črta. 
Dodati je še nov 16. člen, ki določa, da z dnem, ko začne veljati ta zakon, 

prenehajo veljati sedanji zakoni s tega področja. 
Odbora predlagata republiškemu zboru, da sprejme osnutek zakona ter da 

naroči predlagatelju zakona, da pri izdelavi predloga zakona upošteva pripombe 
in predloge odborov. 

Za poročevalca na seji zbora sta odbora določila poslanca Vlada Simončiča. 

Št.: 400-41/70 
Ljubljana, 25. 11. 1970 

38» 
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Odbor za finance gospodarskega zbora in odbor za družbenoekonomske 
odnose gospodarskega zbora sta na skupni seji dne 23. novembra 1970 obrav- 
navala osnutek zakona o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije poslal v obravnavo izvršni svet. 

Uvodoma sta odbora ugotovila, da je osnutek zakona izdelan na podlagi 
splošnega zakona o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev (Ur. 
1. SFRJ št. 15/70), ki je naložil republiki, da sprejme ustrezni republiški zakon 
do 31. decembra 1970. 

V zvezi z omenjenim rokom za sprejem republiškega zakona je bilo izra- 
ženo mnenje, da bo zaradi prenosa nekaterih ekonomskih funkcij federacije na 
republiko nepotreben nadaljnji obstoj splošnega zakona o skladih skupnih 
rezerv in o uporabi njihovih sredstev, čigar določila je predloženi osnutek repu- 
bliškega zakona moral upoštevati. Predvideva se, da bodo zaradi tega določila 
republiškega zakona veljala relativno kratko — prehodno obdobje. 

Določila splošnega zakona zožujejo namen uporabe sredstev skupnih rezerv 
nasproti določilom sedaj veljavnega republiškega zakona (ki temelji še na za- 
konu o skupnih rezervah gospodarskih organizacij iz leta 1961), ki še dopušča 
uporabo sredstev tudi za druge namene, razen za izplačevanje minimalnih oseb- 
nih dohodkov in za sanacijo. Pri tem je mišljena uporaba sredstev za pospeše- 
vanje dejavnosti gospodarskih organizacij. Ravno to dejstvo so nekateri člani 
odborov kritizirali, saj se je v naši republiki relativno malo sredstev iz skupnih 
rezerv uporabljalo za izplačevanje minimalnih osebnih dohodkov. 

Večina članov odbora je bila mnenja, da je glede na to, da so spremenjeni 
predpisi, ki se nanašajo na obvezni rezervni sklad, opravičena predlagana 
osnova, od katere naj se odvajajo sredstva v sklade skupnih rezerv, to je, od 
sredstev, ki jih organizacije združenega dela odvajajo za svoje sklade. Za va- 
riantni predlog se člani odbora niso odločili iz razlogov, ki so navedeni v obraz- 
ložitvi osnutka zakona. 

Glede na to, da je v splošnem zakonu določeno, da mora rok za povračilo 
sredstev, ki so jih iz svojega dohodka samostojne organizacije združenega dela 
odvedle v sklad skupnih rezerv, določiti republiški zakon (kot je to predvideno 
v 5. členu osnutka zakona), člani odborov niso sprejeli predloga upravnega od- 
bora gospodarske zbornice, da to določi skupščina sklada. 

To isto se nanaša tudi na delež, ki ga samotojne organizacije združenega 
dela prejmejo pri delitvi dohodkov skladov skupnih rezerv, to je v sorazmerju 
s sredstvi, ki so jih vplačali v sklad (kot je to predloženo v 6. členu osnutka 
zakona). Po predlogu upravnega odbora gospodarske zbornice pa naj bi to 
pravico imela skupščina sklada. Glede upravljanja z republiškim skladom skup- 
nih rezerv, člani odborov niso sprejeli predloga upravnega odbora gospodarske 
zbornice, po katerem naj bi skupščino sklada predstavljala istočasno skupščina 
gospodarske zbornice. Menili pa so, da je število predloženih članov preveliko. 

Opredelili so se za predloženo varianto I, s tem, da naj bi del predstavnikov 
izvolil gospodarski in ne republiški zbor Skupščine SR Slovenije. 

Člani odborov so se strinjali s predlogom, da bi se moralo osnutek zakona 
dopolniti s prehodnimi določbami, ki jih ni. 

V razpravi po členih pa so člani odborov dali naslednje predloge za spre- 
membo in dopolnitev: 

k 2. členu : Odbora se nista strinjala z variantnim predlogom tega člena 
iz razlogov, ki so navedeni v obrazložitvi osnutka zakona; 
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k 8. členu: odbora menita, da bi kazalo razmisliti o tem, ali je drugi 
odstavek tega člena sploh potreben za razmere v slovenskem gospodarstvu, saj 
so izdatki iz skladov skupnih rezerv za kritje minimalnih osebnih dohodkov 
predstavljali le 3 i0/» vseh izdatkov skladov. Zato je bilo podano mnenje, da se 
tudi za kritje minimalnih osebnih dohodkov dajejo sredstva sklada v obliki 
kredita; 

k 9. členu: odbora predlagata, da se 9. člen menja tako, da se glasi: 
»Sklad lahko odobri sanacijski kredit le na podlagi sanacijskega programa 

prosilcev, ki je sestavljen tako, kot to določa statut sklada.« 
Odbora sta se postavila na stališče, da bi obvezno mnenje izvršilnih organov 

družbeno-političnih skupnosti in Zveze sindikatov Slovenije precej podaljšalo 
postopke za odobritev sanacijskih kreditov; 

k 12. členu : odbora sta se opredelila za varianto I. tega člena. Pri tem 
pa sta za drugi odstavek menila, da je treba število predstavnikov, ki so iz- 
voljeni za skupščino republiškega sklada na skupščini gospodarske zbornice SR 
Slovenije, zmanjšati na 60 predstavnikov, ostale predstavnike pa naj namesto 
republiškega zbora izvoli gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije. 

Prehodna določila: Odbora sta se strinjala s predlogom upravnega 
odbora gospodarske zbornice, da v osnutku zakona manjkajo prehodna do- 
ločila. 

Predlog, da se na občinske sklade skupnih rezerv prenesejo večja pooblastila 
in da se le-tem odvajajo večji odstotki prispevkov kot za republiški sklad, pa 
večina članov obeh odborov ni podprla. Člani odbora so menili, da dosedanje 
izkušnje govore proti temu, da se povečujejo odstotki prispevkov za občinske 
sklade, saj ti kljub temu ne zberejo dovolj sredstev za sanacijo in druge potrebe 
na svojem območju ter svoja sredstva morajo dopolnjevati iz znatno večjih sred- 
stev sklada republiških skupnih rezerv. 

Odbora predlagata zboru, da sprejme osnutek zakona o skladu skupnih 
rezerv in o uporabi njihovih sredstev v besedilu kot ga je predložil izvršni svet 
in s spremembami in dopolnitvami, kot jih predlagata odbora. 

Odbor za finance je za svojega poročevalca na zboru določil poslanca Sta- 
neta Pungerčarja, odbor za družbenoekonomske odnose pa poslanca Toneta 
Polajnarja. 

St.: 400-41/70 
Ljubljana, 25. 11. 1970 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji 
dne 24. novembra 1970 obravnavala osnutek zakona o skladih skupnih rezerv 
in o uporabi njihovih sredstev, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil iz- 
vršni svet. 

V načelni obravnavi je bilo uvodoma ugotovljeno, da komisija še ni obrav- 
navala vprašanja, ali je predloženi zakon potreben, ker ni bil v rednem zakono- 
dajnem postopku najprej- predložen predlog za izdajo tega zakona. Zato je o tem 
vprašanju razpravljala pri obravnavanju osnutka zakona in ocenila, da je zakon 
potreben zaradi realizacije splošnega zakona o skladih skupnih rezerv in o upo- 
rabi njihovih sredstev (Uradni list SFRJ, št. 15/70). Omenjeni zvezni zakon 
namreč ureja načela in obveznosti v zvezi s formiranjem skladov skupnih rezerv 
v občinah, avtonomnih pokrajinah in republikah, pri tem pa ukinja sedanjo 
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ureditev teh skladov. Sedanji predpisi o skladih skupnih rezerv se lahko upo- 
rabljajo še nadalje do 31. 12. 1970, dotlej pa je treba sprejeti ustrezne republiške 
zakone. 

V načelni razpravi je bil v tej zvezi grajan način pripravljanja tako po- 
membnega zakona. Zvezni zakon je bil namreč sprejet in objavljen že v začetku 
aprila 1970, zakonski osnutek pa se brez predhodne zakonodajne faze pojavlja 
šele tako pozno in brez temeljitih predhodnih konzultacij z neposredno priza- 
detimi delovnimi organizacijami in občinami. V časovni stiski naj bi se sedaj 
opredeljevali o številnih še nerazčiščenih variantnih predlogih, za kar bi sicer 
vsi prizadeti dejavniki morali imeti več časa na razpolago. Tak postopek ne daje 
zagotovila, da bodo sprejete res najustreznejše rešitve. 

Nadalje so bili v načelni razpravi izraženi pomisleki glede koncepta zakon- 
skega osnutka v tem smislu, da zamišljeno združevanje sredstev delovnih orga- 
nizacij vendarle predstavlja določeno administrativno poseganje v delitev do- 
hodka delovnih organizacij in koncentracijo največjega dela zbranih sredstev 
na ravni republike, pri čemer niso dovolj zagotovljeni interesi delovnih orga- 
nizacij in vloga občin v zagotavljanju materialne osnove dela na njihovih ob- 
močjih. Pri tem so mišljene tako materialne možnosti razpolaganja z večjim 
delom združenih sredstev na ravni občin oziroma neposredna vloga delovnih 
organizacij pri tem, kot tudi možnosti za najustreznejše samoupravne organi- 
ziranje upravljanja teh sredstev. 

Kljub navedenim pomislekom pa je po večinskem mnenju v danih pogojih 
zakonski osnutek v načelu sprejemljiv. 

V podrobni obravnavi posameznih določb zakonskega osnutka so bile iz- 
ražene naslednje pripombe oziroma dani naslednji predlogi: 

K 2. členu : Osnova za odvajanje sredstev v sklade skupnih rezerv ni 
dovolj določeno opredeljena. Besedilo, po katerem morajo samostojne organi- 
zacije združenega dela odvajati prispevek od »svojih sredstev, določenih za 
sklade«, ni dovolj precizno. Zlasti v zvezi z variantnim predlogom, v katerem 
se govori posebej o sredstvih amortizacijskega sklada, se takoj pojavi vprašanje, 
ali so kot osnova za prispevek mišljena vsa sredstva vseh skladov ali gre za 
kakšne izjeme. V zveznem splošnem zakonu se govori o odvajanju sredstev iz 
dohodka delovnih organizacij, ne pa od sredstev, določenih za sklade. Zato bo 
treba pri pripravi zakonskega predloga proučiti to vprašanje in predložiti pre- 
cizne j šo rešitev. 

K 4. do 7. členu: Glede na naravo določb bi bilo racionalno in pravno 
tehnično ustrezneje, če se materija omenjenih členov združi v en sam člen in 
temu primerno preuredi. 

K 8. členu : Ugotovljeno je bilo, da določbi 8. in 4. člena nista skladni 
oziroma sta v taki medsebojni odvisnosti, da obe hkrati nista uresničljivi. V 
4. členu je namreč vlagateljem sredstev zagotovljeno popolno vračilo vloženih 
sredstev, medtem ko se v drugem odstavku 8. člena predvideva dajanje sred- 
stev tudi brez obveznosti vračanja. V tej relaciji pa je očitno, da bi ob dajanju 
sredstev brez obveznosti vračanja moralo priti do primanjkljaja sredstev za 
popolno vračilo vlagateljem. Zaradi tega bi morala priti v zakon določba zad- 
njega odstavka 5. člena splošnega zakona, ki določa: »Za znesek, ki je bil dan 
iz sklada skupnih rezerv brez obveznosti vračanja, se zmanjša obveznost sklada 
do samostojnih organizacij združenega dela, da jim vrne sredstva, in sicer v 
sorazmerju s sredstvi, ki so jih organizacije iz dohodka odvedle v sklad.« Ta 
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določba zveznega splošnega zakona namreč neposredno ne velja ter predstavlja 
le obvezno napotilo republiški zakonodaji. 

K 9. členu: V razpravi je bilo poudarjeno, da ni razlogov, zaradi ka- 
terih naj bi sklad še posebej potreboval mnenja izvršilnih organov družbeno- 
političnih skupnosti in Zveze sindikatov ob tem, da so predstavniki teh insti- 
tucij prav tako predvideni v skupščini sklada, ki razpolaga s sredstvi. Pred- 
videna rešitev tudi ni dosledna, ker za dajanje mnenja predvideva le nekatere 
subjekte iz sklopa upravljalcev sredstev sklada, ki so sicer zastopani v skupščini 
sklada. 

Ob tem je bila dana še pripomba, da termin »izvršilni organi družbeno- 
političnih skupnosti« ni precizen in je treba uporabiti pravilno terminologijo 
(politični izvršilni organi ali pa upravni organi, če bi ti prihajali v poštev). 

V razpravi o posameznih določbah zakonskega osnutka je bilo končno iz- 
raženo tudi mnenje, da bi bilo potrebno v zakonu na ustreznem mestu tudi 
določiti, kje se vodijo sredstva skladov skupnih rezerv. 

St.: 400-41/70 
Ljubljana, 25. 11. 1970 

OSNUTEK ZAKONA 

o sredstvih SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in pospeševanje 
nekaterih gospodarskih dejavnosti 

1. člen 

Sredstva SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in pospeševanje 
nekaterih gospodarskih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: sredstva) se vodijo 
na posebnem računu SR Slovenije pri banki, pri kateri se vodijo proračunska 
sredstva SR Slovenije. 

2. člen 

Sredstva se v skladu z dolgoročnim programom razvoja SR Slovenije in 
srednjeročnimi načrti uporabljajo: 

1. za finančna izravnavanja, določena s posebnimi predpisi in druge gospo- 
darske posege na tistih področjih gospodarske dejavnosti, ki so nosilci gospo- 
darskega razvoja SR Slovenije, oziroma, ki predstavljajo prometno in drugo 
infrastrukturo, pomembno za razvoj gospodarstva, pa se sama z lastnimi sred- 
stvi ne morejo ustrezno razvijati ali se ne morejo razvijati dovolj hitro; 

2. za sodelovanje republike pri pospeševanju razvoja manj razvitih območij 
v SR Sloveniji, za katero je predvideno, da se financirajo iz sredstev republi- 
škega proračuna; 

3. za dopolnilno financiranje tržnih intervencij, ki jih opravlja zavod za 
rezerve SR Slovenije ter za regrese in premije gospodarskim organizacijam v 
skladu s posebnimi predpisi; 

4. za financiranje uvajanja gospodarsko obetajočih rezultatov raziskoval- 
nega dela v prakso, upoštevajoč pri tem tudi transfer tujega znanja; pri tem 
sodeluje republika s svojimi sredstvi predvsem pri tistih raziskavah, s katerimi 
se raziskovalne organizacije ob lastnem tveganju udeležujejo nove proizvodnje 
ali tehnološke modernizacije in racionalizacije že proizvaja j očih potencialov; 

5. za izpolnjevanje zapadlih poroštvenih obveznosti, ki jih je SR Slovenija 
prevzela v zvezi z naložbami in posegi v gospodarstvo. 
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3. člen 

Sredstva posebnega računa se dajejo, v skladu s posebnimi predpisi o 
uporabi teh sredstev, uporabnikom brez obveznosti vračanja ali kot kredit. 

Sredstva se dajejo uporabnikom predvsem tako, da se zaradi doseganja 
ugodnejših učinkov združujejo s finančnimi sredstvi drugih družbeno-političnih 
skupnosti, s sredstvi bank in s sredstvi delovnih organizacij. 

4. člen 

Na poseben račun pri banki usmerja SR Slovenija: 
1. 1,20 (varianta: 1,13) procentni republiški prispevek od osebnega dohodka; 
2. sredstva, izvirajoča iz obdavčitve sredstev za osebne dohodke, izplačanih 

nad sporazumom po 21. členu temeljnega zakona o ugotavljanju in delitvi do- 
hodka (Uradni list SFRJ, št. 32-408/68); 

3. sredstva republike za investicije v gospodarstvu, ki jih na posebnem 
računu vodi Ljubljanska banka in ki do uveljavitve tega zakona še niso bila 
razporejena; 

4. ostanek sredstev na računu sredstev republiškega dopolnilnega promet- 
nega davka, ki do uveljavitve tega zakona še ni bil razporejen za posamezne 
namene; 

5. presežke ali del presežkov republiškega proračuna, ki jih Skupščina 
SR Slovenije razporedi na ta račun z zaključnim računom o izvršitvi republi- 
škega proračuna; 

6. anuitete od vrnjenih kreditov, danih v breme tega računa; 
7. morebitna posojila, ki jih za izvršitev izravnavanj, posegov in pomoči 

iz 2. člena tega zakona najame republika; 
8. druga sredstva, določena s posebnimi predpisi. 

5. člen 

Sredstva posebnega računa se ugotavljajo in razporejajo za posamezne 
namene s finančnim načrtom, ki ga sprejme Skupščina SR Slovenije. 

Zaključni račun posebnega računa sprejme Skupščina SR Slovenije. 

5. a člen 

Neporabljena sredstva posebnega računa se z zaključnim računom pre- 
nesejo v finančni načrt za naslednje leto. 

6. člen 
S sredstvi posebnega računa razpolaga v okviru finančnega načrta ter v 

skladu s posebnimi predpisi (2. člen), dolgoročnim programom razvoja in sred- 
njeročnimi načrti izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet predloži hkrati s predlogom finančnega načrta v začetku po- 
slovnega leta tudi okvirni program uporabe sredstev posebnega računa v mejah 
pričakovanih sredstev, hkrati s predlogom zaključnega računa pa izčrpno po- 
ročilo o opravljenih gospodarskih posegih. 

7. člen 
Upravne in tehnične zadeve v zvezi z opravljanjem gospodarskih posegov 

s posebnega računa opravlja republiški sekretariat za finance. 
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Kreditne in druge pogodbe v zvezi z uporabo sredstev posebnega računa 
sklepa za SR Slovenijo z uporabniki sredstev republiški sekretar za finance. 

8. člen 

Izvršni svet lahko določi postopek za pridobivanje sredstev iz posebnega 
računa ter natančnejše pogoje in merila za uporabo sredstev posebnega računa. 

9. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Osnutek zakona o sredstvih SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu 
in pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti je pripravljen na podlagi 
mnenj in sugestij, ki so prevladale v pripravljalnih razpravah v izvršnem svetu, 
skupščinskih odborih in v razpravah na zasedanju republiškega in gospodar- 
skega zbora Skupščine SR Slovenije, ki sta obravnavala in sprejela predlog za 
izdajo tega zakona na 5. seji dne 1. oktobra 1969. 

Bistveno vprašanje pri tem je bilo, potem ko je bila potreba po takih sred- 
stvih vsesplošno priznana, mesto teh sredstev in njihovo upravljanje. Ker je 
bil predlog, da naj bi formirali poseben sklad z lastnim upravnim odborom 
zavrnjen, je bila sprejeta zamisel, da se za ta sredstva oblikuje pri banki po- 
seben račun SR Slovenije. Temeljni zakon o financiranju družbeno-političnih 
skupnosti določa namreč v 15. členu (oz. ustrezni republiški zakon o svojem 
13. členu), da lahko družbeno-politična skupnost financira posamezne obvez- 
nosti in naloge, ki terjajo poseben način uporabe sredstev za njihovo izvrševa- 
nje, s posebnih računov. Razlogov, ki narekujejo tako odločitev, tj. izločitev 
teh sredstev iz republiškega proračuna, je več: zaradi prenosa tovrstnega fi- 
nanciranja iz zvezne v republiško pristojnost bodo republiška sredstva, dolo- * 
čena v ta namen, večja kot doslej; predvideva se stalen obstoj teh sredstev, 
ki se bodo črpala iz virov, določenih v osnutku; sredstva posebnega računa se 
kot celota ne bodo zaključevala ob koncu koledarskega leta, kot to velja za 
proračunske postavke, temveč se bodo v istem svojstvu prenašala v naslednje 
leto, medtem ko se višek proračuna iz preteklega leta vnaša nerazporejeno v 
novi proračun; in končno sredstva posebnega računa bodo deloma namenjena 
tudi kreditiranju. 

Tako oblikovana republiška sredstva so namenjena za finančne izravnave 
in gospodarsko-finančno sodelovanje republike pri pospeševanju razvoja manj 
razvitih območij v Sloveniji, ki jih odrejajo na eni strani dolgoročni program 
razvoja republike in na njem temelječi srednjeročni načrti, na drugi strani 
pa posebni republiški predpisi. Ta sredstva bodo dalje uporabljena za izravna- 
vanja in posege v gospodarstvo, ki so za skladen razvoj nujno potrebni. Gre 
za gospodarske dejavnosti, ki so nosilci gospodarskega razvoja SR Slovenije 
oziroma za prometno in drugo infrastrukturo, ki jim lastna sredstva ne morejo 
zagotoviti ustreznega razvoja. S temi sredstvi torej ne bi bilo mogoče financirati 
vsako naložbo, ki je pomembna za skladen razvoj, temveč samo tiste, ki glede 
na svojo kapitalno intenzivnost, dobo normalne amortizacije presegajo sposob- 
nost dosegljivih bančnih kreditnih virov. Podobno velja za aplikativne znan- 
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stvene raziskave, ker je znano, da gre pogosto za tveganje, ob katerem taki 
objekti niso zmožni vzdržati kreditnih pogojev, pri čemer raziskovalne institu- 
cije tudi nimajo ustreznih lastnih skladov ali pomembnejše akumulacije. Na- 
dalje je predvidena uporaba teh sredstev tudi za financiranje tržnih intervencij, 
ki jih opravlja zavod za rezerve SR Slovenije ter za regrese in premije gospo- 
darskim organizacijam. Sredstva posebnega računa se končno lahko uporabijo 
tudi za kritje prevzetih poroštvenih obveznosti za naložbe in posege v gospo- 
darstvu. 

Sredstva posebnega računa se lahko uporabnikom odbora kot sredstva brez 
obveznosti vračila ali pa kot kredit, pri tem pa je treba upoštevati, da je cilj 
dajanja teh sredstev, zlasti za kredite, združevanje s finančnimi sredstvi drugih 
družbeno-političnih skupnosti z namenom, da se doseže čim večji gospodarski 
učinek. 

Stalno dotekajoče vire sredstev posebnega računa predstavljajo predvsem 
del republiškega prispevka od osebnega dohodka ter anuitete od že odobrenih 
kreditov. Ostali viri so bolj ali manj enkratnega značaja. Osnutek predvideva 
med drugim tudi možnost, da se del sredstev pridobi s posojilom, ki ga za 
namene, določene v 2. členu osnutka, najame republika. 

Skupščina SRS sprejme na predlog izvršnega sveta finančni načrt in za- 
ključni račun sredstev posebnega računa. V okviru tega finančnega načrta in 
posebnih predpisov razpolaga s sredstvi izvršni svet Skupščine SRS. 

Ob predložitvi finančnega načrta je izvršni svet dolžan podati tudi okvirni 
program uporabe sredstev v skladu s pričakovanim dotokom sredstev, ob pred- 
logu zaključnega računa pa mora seznaniti skupščino z izvršenimi gospodar- 
skimi posegi. 

SR Slovenija je že doslej sprejela nekatere odločitve glede gospodarskih 
posegov, ki bodo v obdobju do leta 1975 financirani iz republiškega proračuna. 

Pregled že odobrenih gospodarskih posegov (brez sredstev predvidenih za 
pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SRS): 

v milij. din 
Skupaj 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1971- 

1975 
I. Po sprejetih 

odlokih 
oz. predpisih 

Kmetijstvo — skupaj 23,1 46,2 46,2 37,7 39,2 40,7 210,1 

— regres za mleko 8,5 13,5 13,0 14,0 15,0 16,0 71,5 
— sredstva rep. pri 

odplačilu nekaterih 
invest. kred. v 
kmetijstvu 10,0 10,0 10,0 — — — 20,0 

— pogozdovanje krasa 0,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 
— konjerejski zavod 

Lipica 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0 
— Ribiški kataster 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,1 
— ostale kmetijske 

pospeševalne službe 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 
— benef. obresti za 

kredit proizv. kmet. 
proizvodov 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 12,5 

— prisp. stabilizacije 
skladu za živinorejo — 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 
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v milij. din 

1971 

Razno: realizirane 
garancije 

skupaj I. 

V obravnavi pred 
Skupščino je predlog 
za Luško ind. kompl. 
Koper 

Skupaj 
1971- 
1975 

Turizem skupaj 10,6 15,0 17,9 21,9 26,0 30,6 110,9 

— Triglavski park, 
Zavod za gojitev 
divjadi »Triglav«, 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,2 

— Subvencija za 
dejavnost turističnih 
organizacij — „ 
propaganda 0,5 0,7 0,8 0,8 0,0 0,9 4,0 

— Turistična zveza 
Slovenija 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3,0 

  2 5 ,()/o obresti Zci 
turistične 'kredite 8,7 12,7 16,0 20,0 24,0 28,0 100,7 

— sofinanciranje 
'projekta Severni 
Jadram z OECD in 
zimski turizem 0,3 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 2,0 

Promet skupaj 95,0 78,0 78,6 88,1 91,0 97,0 432,7 

— beneficirane obresti 
za kredite za 
železnice Jesenice— „ 
Doibova 15,0 24,8 23,8 21,3 18,7 20,6 1 09,2 

— Prevzete obveznosti 
za aerodrom Brnik 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

— prevzete obveznosti 
za AA 0,3 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 2,0 

— nerentabilne 
železniške proge 4,4 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 20,0 

— hitre ceste 70,8 48,0 50,0 62,0 6*7,5 71,5 290,0 
— luško industrijski 

kompleks Koper 4,0 — — ~~ ~~ 

Znanost: aplikativne „ 
geološke raziskave 2,5 2,5 2,5 2^5 2^5 2, ,  

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 35,0 

131,3 148,7 152,2 157,2 165,7 177,2 80'1,2 

8 0 18,2 12,6 15,6 18,6 73,0 

POROČILA 

Odbor republiškega zbora za družbenoekonomske odnose je na seji dne 
24. novembra 1970 obravnaval osnutek zakona o sredstvih SR Slovenije za iz- 
ravnavanja v gospodarstvu in pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 
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Odbor je mnenja, da je sprejem tega zakona potreben, glede na to, da je že 
dosedaj SR Slovenija z različnimi sredstvi posegala v gospodarska dogajanja, 
vendar pa ti posegi republike niso bili vedno dovolj uspešni in predstavniški 
organi niso imeli v celoti pregleda nad izvajanjem posameznih nalog, ker se je 
to izvajalo po več tirih. , 

S prenosom ekonomskih funkcij z organov federacije na organe republike 
pa bomo v republiki morali s povečano odgovornostjo usmerjati svoj lastni 
družbenoekonomski razvoj, in to tudi z zakonsko možnostjo zbiranja sredstev 
iz različnih virov, ki bi se usmerjala na tista področja, kjer bi se to pokazalo 
za najbolj primerno. Pri tem bi bilo treba jasno opredeliti tako namen, kot tudi 
način poslovanja in zbiranja sredstev, da se ne bi s sprejetjem tega zakona 
rojevale težave, ki bi zavirale samoupravno odločanje delovnih organizacij o 
razpolaganju z ustvarjenimi sredstvi. Na ta način bi se le širil razkorak med 
ustvarjalci in nosilci sredstev. 

Ker že iz naslova osnutka zakona izhaja, da gre tako za izravnavanje v 
gospodarstvu, kakor tudi za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti 
(usmerjevalna vloga republike) so poslanci menili, da je izravnavanje lahko le 
posledica določene ekonomske politike, ki jo vodimo do posameznih gospodar- 
skih panog, medtem ko bi pospeševanje razvoja prišlo v poštev le za tiste po- 
sege, kjer ni vselej dovolj poslovnega interesa ne pri gospodarskih organizacijah 
in ne pri bankah. Predvsem gre tu za vprašanje nadaljnjega izgrajevanja in- 
frastrukturnih objektov. V primeru posegov na področja gospodarske dejavnosti 
pa ta sredstva v nobenem primeru ne bi smela biti osnovna pri gradnji neke 
investicije, temveč usmerjevalna v tem smislu, da se jim beneficira obrestna 
mera, podaljša rok odplačila kreditov ipd. Osnovna domena pa mora biti v 
domeni organizacij združenega dela in njihovih asociacij. 

Poslanci so menili, da se s sprejetjem tega zakona ne bi smelo dodatno 
obremenjevati gospodarstva. 

V podrobni obravnavi so bila sprejeta naslednja mnenja in pripombe k 
posameznim členom: 

K naslovu: Naslov naj se glasi: »Zakon o sredstvih za uresničevanje 
ekonomske politike SR Slovenije«. 

Odbor meni, da je konkretna ekonomska politika, ki jo bomo izvajali z 
dolgoročnim in srednjeročnimi načrti navedena v drugem členu, konkreten akt 
pa bo predstavljal finančni načrt. 

K 1. členu: V skladu s spremembo v naslovu bi se moral spremeniti 
tudi prvi odstavek tega člena. 

K 2. členu : V skladu z načelno razpravo bi bilo treba točneje določiti 
namene in pogoje, pod katerimi se bodo uporabila sredstva za finančna izrav- 
navanja »za druge gospodarske posege na tistih področjih gospodarske dejav- 
nosti, ki so nosilci gospodarskega razvoja«. Gre predvsem za natančnejšo opre- 
delitev nosilcev. 

K 3. č 1 e n u : Treba bi bilo točno določiti pogoje in namene, pod katerimi 
se dajejo sredstva uporabnikom brez obveznosti vračanja in kdaj kot kredit. 

K 4. č 1 e n u : Ker še niso določeni dohodki, s katerimi bo razpolagala 
republika v letu 1971, odbor nima druge pripombe kot te, da naj se na poseben 
račun ne usmerjajo sredstva, izvirajoča iz obdavčitve sredstev za osebne do- 
hodke, izplačanih nad sporazumom po 21. členu temeljnega zakona o ugotav- 
ljanju in delitvi dohodka. Ker republiškega zakona, ki naj bi bil osnova za ta 
davek še nimamo. 
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K 5. členu : Skupaj s finančnim načrtom naj bi se predvidel tudi obseg 
sredstev, okvirni namen in način njihove uporabe, kar vse naj bi bilo pred- 
loženo Skupščini SR Slovenije v potrditev vsako leto. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme osnutek zakona skupaj 
z navedenimi mnenji in pripombami. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Jožeta Florjančiča. 

St.: 402-146/70 
Ljubljana, 25. 11. 1970 

Odbora republiškega zbora za proizvodnjo in blagovni promet in odbor za 
finance in proračun sta na skupni seji dne 25. 11. 1970 obravnavala osnutek 
zakona o sredstvih SR Slovenije za izravnavanje v gospodarstvu in pospeševa- 
nje nekaterih gospodarskih dejavnosti, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
v obravnavo izvršni svet. 

Poslanci na predloženi osnutek niso imeli načelnih pripomb. 
V obravnavi k posameznim členom so imeli poslanci pripombo k 4. členu, 

kjer so menili, da naj se izpusti točka 2, ki šteje med dohodke sklada sredstva, 
ki izvirajo iz obdavčitve sredstev za osebne dohodke, izplačane nad sporazumom 
po 21. členu temeljnega zakona o ugotavljanju in delitvi dohodka. To je tem- 
bolj upravičeno glede na določbo točke 8 istega člena, ki med možne vire šteje 
tudi druga sredstva, določena s posebnimi predpisi. Ce bo v danem trenutku 
oportuno, se s posebnim predpisom še vedno usmerijo v te namene. 

Na ostale določbe osnutka člani odbora niso imeli pripomb. 
Za svojega poročevalca sta odbora določila poslanca Adolfa Tavčarja. 

St.: 402-146/70 
Ljubljana, 25. 11. 1970 

Odbora za finance in za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora 
sta na skupni seji dne 23. novembra 1970 obravnavala osnutek zakona o sred- 
stvih SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in pospeševanje, nekaterih 
gospodarskih dejavnosti, ki ga je Skupščini SR Slovenije poslal v obravnavo 
izvršni svet. 

Uvodoma sta odbora ugotovila, da je osnutek zakona izdelan na podlagi 
sklepa gospodarskega zbora z dne 1. 10. 1969, ko je obravnaval predlog za izdajo 
tega zakona. Odbora sta ugotovila, da je osnutek zakona izdelan po načelih, 
ki so bila sprejeta s predlogom za izdajo zakona. Odbora sta menila, da je spre- 
jem zakona nujno potreben, ker bodo sredstva za izravnavanja v gospodarstvu 
znatno povečana, saj bo tovrstno financiranje iz zveze preneseno v republiško 
pristojnost. Glede na to, da bodo ta sredstva namenjena tudi za finančne iz- 
ravnave in sodelovanje republike pri pospeševanju razvoja manj razvitih ob- 
močij, za financiranje v infrastrukturo, za tržne intervencije in za financiranje 
raziskovalnega dela, kar doslej republika sploh ni financirala ali pa v znatno 
manjšem obsegu od sedaj predvidenega, je potrebno zagotoviti stalne vire re- 
publike za te namene. 
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V načelni razpravi je bilo slišati tudi mnenje, da je v osnutku zakona pre- 
široko postavljena uporaba sredstev za izravnavanja v gospodarstvu in pospe- 
ševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti. V zvezi s tem je bilo tudi predloženo, 
da naj bi se sredstva uporabljala izključno za financiranje infrastrukturnih 
investicij. Ta predlog, kakor tudi mnenje, da je v osnutku zakona izražen ne- 
kakšen republiški etatizem, pa ostali člani obeh odborov niso podprli. 

Članom odborov je bilo pojasnjeno, da bo podana kvantifikacija sredstev 
SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu za prihodnje 5-letno obdobje šele 
v gradivu, ki bo skupščini predloženo s srednjeročnim načrtom razvoja SR Slo- 
venije. Sicer pa bo poleg obrazložitve za že navedene obveznosti iz teh sredstev 
v višini 874 milijonov din za obdobje 1971—1975, za vsako novo sodelovanje 
republike v gospodarstvu predložena Skupščini SR Slovenije posebna obrazlo- 
žitev k ustreznemu predlogu zakona ali odloka o financiranju. 

Poslanci so se strinjali s tem, da se zbirajo za navedene namene sredstva 
na posebnem računu. Menili so, da bi bilo vsakršno vnaprejšnje ocenjevanje 
upravičenosti takega načina zbiranjai sredstev za izravnavanja v gospodarstvu 
in pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti nerealno in da bodo šele 
izkušnje pokazale, ah je predložena oblika gospodarjenja s temi sredstvi dobra 
in ah ne bi morda z drugačno organizacijo dosegali optimalnejših rezultatov. 
Tako je bilo izraženo tudi mnenje, ali ne bi kazalo sredstva za dolgoročne na- 
ložbe ločiti od sredstev za kratkoročne namene. 

Odbora v obravnavi po členih nista imela nobenih pripomb ali predlogov 
za spremembe. 

Odbora predlagata gospodarskemu zboru, da sprejme osnutek zakona v 
besedilu, kot ga je predložil izvršni svet. 

Odbor za finance je za svojega poročevalca na zboru imenoval poslanca 
Albina Kureta, odbor za družbenoekonomske odnose pa poslanca Antona 
Zimška. 

Št.: 402-146/70 
Ljubljana, 24. 11. 1970 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
24. novembra 1970 obravnavala osnutek zakona o sredstvih Socialistične re- 
publike Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in pospeševanju nekaterih 
gospodarskih dejavnosti, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni razpravi o osnutku zakona so bih izraženi smiselno enaki po- 
misleki kot o osnutku zakona o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih 
sredstev, in to v tem smislu, da predvideno združevanje sredstev Socialistične 
republike Slovenije, za izravnavanja v gospodarstvu, na posebnem računu, po- 
meni ponovno koncentracijo sredstev, tokrat na ravni republike. To pa obenem 
pomeni, da ni dovolj upoštevana vloga občine .pri usmerjanju in odločanju o 
razdelitvi sredstev, ki naj pripomorejo k zagotavljanju materialnih pogojev 
dela in k razvoju produkcijskih sil na območju občine. 

V razpravi o podrobnostih je komisija menila, da naslov zakona ni precizno 
formuliran in da ne odraža bistva ter vsebine zakona, vendar k naslovu ni za- 
vzela spreminjevalnega predloga. Prav tako je bila komisija mnenja, da je 
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naslov zakona predolg. Prvotni naslov zakona (predlog za izdajo zakona o sred- 
stvih Socialistične republike Slovenije za posege v gospodarstvu) je bil sicer 
krajši, vendar po mnenju predlagatelja ni ustrezal, ker beseda »posegi« spo- 
minja prej na administrativne ukrepe kot pa na finančno pomoč republike, 
kar je osnova tega osnutka zakona. S takšno razlago so soglašali tudi člani 
komisije. 

V razpravi k posameznim členom komisija ni imela pripomb. 

Št.: 402-146/70 
Ljubljana, 25. 11. 1970 

PREDLOG ZAKONA 

o povračilu dela obresti za investicijske kredite za komunalno in luško infra- 
strukturo ter o odobritvi kredita za program razvoja luško-industrijskega kom- 
pleksa v Kopru iz sredstev za gospodarske posege proračunov SR Slovenije 

1. člen 

Za investicijske kredite, ki so bili ali bodo v skladu s »Programom razvoja 
luško-industrijskega kompleksa Koper« najeti in porabljeni za komunalno in 
luško infrastrukturo v znesku do 135 300 000 dinarjev, zagotavlja Socialistična 
republika Slovenija Luki Koper: 

a) povračilo obresti v višini polovice obrestne mere za najete kredite, ven- 
dar največ do 4 % in do skupnega zneska 25 300 000 dinarjev v letih od 1970 
do vštetega 1981; 

b) kredit do 99 000 000 dinarjev z 1-odstotnimi letnimi obrestmi, ki se v 
času črpanja kredita od leta 1970 do konca leta 1981 obračunavajo na vsako- 
kratni dolžni saldo za nazaj po enostavnem obrestnem računu ter se pripisujejo 
glavnici vsako leto 31. decembra. 

2. člen 

Luka Koper bo uporabila sredstva iz točke b) 1. člena tega zakona za od- 
plačilo kreditov, porabljenih za izvedbo naslednjih investicijskih del; 

a) velikih komunalnih del, ki obsegajo poglobitve in izkope luških bazenov, 
nasipavanja ter prilaganja vodnega režima; 

b) v infrastrukturnih objektih luškega podjetja, ki zajemajo graditev ope- 
rativnih obal, pristajalnih mostov, železniških tirov, cest, kanalizacije in utrditve 
manipulativnih površin za lesna skladišča. 

3. člen 

Potrebna sredstva za povračilo dela obresti in za kreditiranje po 1. členu 
tega zakona se zagotovijo vsako leto iz sredstev za posege v gospodarstvu v pro- 
računu Socialistične republike Slovenije. 

4. člen 

Sredstva SR Slovenije za povračilo obresti do 25 300 000 dinarjev in za 
kredite 99 000 000 dinarjev bodo zagotovljena v naslednjih letnih tranšah: 



608 Priloge 

Za beneficiranje „ kredite 
Leto obresti z,a Kreaite 

dinarjev dinarjev 

1970 1 000 000 3 000 000 
1971 2 000 000 6 000 000 
1972 2 600 000 7 600 000 
1973 3 100 000 9 500 000 
1974 3 300 000 12 300 000 
1975 3 500 000 15 100 000 
1976 3 300 000 12 300 000 
1977 2 500 000 10 1O0 000 
1978 1 900 000 10 700 000 
1979 1 200 000 7 300 000 
1980 600 000 3 900 000 
1981 300 000 1 200 000, 

Luka Koper bo vrnila: 
a) v letih 1982 in 1983 obresti na dolžni znesek po stanju na dan 31. de- 

cembra 1981 in del glavnice v višini 3 000 000 din; 
b) saldo dolžnega zneska na dan 31. decembra 1983 z 1-odstotnimi letnimi 

obrestmi v 30 enakih polletnih anuitetah, od katerih dospe prva v plačilo 
30. junija 1984. 

6. člen 

S pogodbo med Luko Koper in Socialistično republiko Slovenijo bodo na- 
tanko določeni objekti, za katere veljajo določbe tega zakona in natančnejši 
pogoji o beneficiranju obresti in o kreditnem odnosu. 

7. člen 

V imenu Socialistične republike Slovenije sklene pogodbe republiški se- 
kretar za finance v soglasju z republiškim sekretarjem za gospodarstvo. 

8. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

I. 

Med desetimi jugoslovanskimi lukami zavzema Luka Koper pomembno 
mesto po obsegu luških storitev, če to merimo po prekladanih prometnih tonah. 
V zadnjih desetih letih se je Luka Koper v sklopu se verno jadranskih luk razvila 
v pomembno trgovsko luko, ki je povečala skupni obseg pretovora od leta 1968 
na 1969 za 70"/« predvsem na račun nafte. V primerjavi s skupnim porastom 
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pretovora vseh jugoslovanskih luk, ki znaša 7®/o v tem obdobju, pomeni to 
ogromen napredek. 

V letu 1969 je bilo v Luki Koper pretovorjenih 1 859 000 ton, kar predstavlja 
luko na drugo mesto v Jugoslaviji, takoj za Reko. Tudi v tranzitnem prometu je 
Luka Koper na drugem mestu v Jugoslaviji s 14,3 «/o od vsega jugoslovanskega 
tranzitnega prometa, kar pomeni 477 000 ton nasproti 3 335 700 tonami. Ko- 
prska luka ima od vseh jugoslovanskih luk največjo izkoriščenost obale, saj 
znaša le-ta 2 032 ton (1 m obale), medtem ko je poprečje drugih jugoslovanskih 
luk 468 ton (lm); zato je preobremenjenost koprskih luških kapacitet pre- 
velika. 

Tak razvoj Luke Koper so omogočili predvsem: 
— ugodna geografska lega, ki omogoča vključevanje luke v obstoječe čez- 

morske zveze in povezavo v sistem prometnih zvez z zaledjem; 
— obsežen ravninski prostor (1600 ha) in možnost zagotovitve globokih 

obal; 
— poslovna in razvojna politika Luke Koper, ki temelji na komercializaciji, 

specializaciji in uvajanju sodobne tehnike v luškem transportu. 
Do sedaj je bilo vloženih v koprsko luko okoli 250 mio dinarjev, od tega 

v infrastrukturo 85 mio dinarjev. 
V letu 1968 je bilo v luko skupno investiranih 33 933 mio, v letu 1969 pa 

59 752 mio dinarjev. Od tega je luka v letu 1968 vložila 9779 mio, v letu 1969 
pa 9975 mio dinarjev lastnih sredstev. 

Nadaljnji razvoj Luke Koper, ki predvideva povečanje prometa do leta 
1975 do 5,4 mio ton, terja izgradnjo novih osnovnih luških infrastrukturnih 
objektov in vzporedno z njimi pridobivanje novih zemljiških površin, na katerih 
se bo postopoma razvijala in uveljavljala industrija. 

II. 

Za izvedbo programa razvoja luško-industrijskega kompleksa v Kopru so 
predvidene naložbe za sledeče investicije: 

a) priprava zemljišča za lesno skladišče, pristajalni most in poglobitvena 
dela v petrolejski luki ter izgradnja V. priveza v znesku 20,4 milij. dinarjev; 

b) v infrastrukturo Luke Koper, kot je operativna obala, ceste, ranžirni 
in dostavni železniški tiri, ter za komunalne naprave v luškem območju v znesku 
69,9 milij. dinarjev; 

c) za velika komunalna dela, kot so pridobivanje zemljišča z refuliranjem in 
nasipavanjem ter s hkratnim poglabljanjem luškega bazena, zasipavanjem de- 
presij, prilagajanje vodnega režima in kanalizacije v znesku 45,0 milij. dinarjev. 

III. 

Natančnejši opis predvidenih investicij je v IV. razdelku te obrazložitve; 
v besedilu pogodb, katerih osnutka sta že pripravljena, je ta investicijski obseg 
še podrobneje obdelan. 



610 Priloge 

Od skupnih planiranih naložb v znesku 135,3 milij. dinarjev se že od leta 
1969 črpajo sredstva za izvajanje del, navedenih v II. razdelku te obrazložitve, 
iz bančnih kreditov, ki so poprečno odobreni z 8-odstotno obrestno mero in z 
8-letnim odplačilnim rokom. 

Luka Koper si namerava za izvajanje del, navedenih v II. in IV. razdelku 
te obrazložitve prav tako zagotoviti v letih do 1975 podobne bančne kredite. 

Sredstva za vračanje navedenih naložb v infrastrukturo s poprečnim vra- 
čilnim rokom kreditov 8 let in z 8-odstotno obrestno mero se ne morejo zago- 
toviti iz akumulacije luške dejavnosti v relativno kratki odplačilni dobi in pri 
visoki ceni kredita. Potrebna je določena pravočasna družbena intervencija, ki 
bi se lahko delno izvedla z beneficiran jem obrestne mere, delno pa z odobrava- 
njem določenih dolgoročnih kreditov, kar bi Luki Koper omogočilo redno od- 
plačilo kreditov, najetih pri bankah. 

Ce bi se za beneficiranje obresti in odobravnje dolgoročnejših kreditov 
iz sredstev republike za gospodarske posege z zakonom odobrila intervencija 
v obeh navedenih smereh, bi se: 

  predvsem sanirala prevelika bremena, ki jih ima Luka Koper zaradi 
odplačevanja kreditov s kratkimi roki in z visoko obrestno mero, najetimi za 
graditev V. priveza in ostalih naložb v komunalno in luško infrastrukturo; 

— zagotovila kontinuiteta in skladnost izgradnje kapacitet, ki jih terja v 
Luki Koper rastoči promet; 

— dala Luki Koper kot tudi poslovnim bankam realna izhodišča, na katerih 
bi slonele odločitve za najemanje in odobravanje določenih srednjeročnih premo- 
stitvenih kreditov pri bankah. 

Za 4 % beneficiranih obresti v času črpanja srednjeročnih premostitvenih 
kreditov bi iz proračunskih sredstev, namenjenih za gospodarske posege (Ori- 
entacijske bilance javnega financiranja v letih 1971 do 1975 v SR Sloveniji — 
izdelal republiški sekretariat za finance 15. 6. 1970), SR Slovenija morala zago- 
toviti od leta 1970 do vštetega leta 1981 skupaj 25,3 mio dinarjev oziroma v ob- 
dobju od leta 1970 do vključno 1975 skupaj 15,5 mio dinarjev. 

Podrobnosti so razvidne iz naslednje tabele: 
v milij. din 

komu- 
nalna 
dela 

Naložbe 

infra- 
struk- 
tura 
luke 

inter- 
kalarne 
obresti 

Skupaj 

Odplačilne obveznosti 
luke pri bankah 

anui- 
tete 

glav- 
nica 

obre- 
sti 

1968/69 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Skupaj 

7,5 
7,5 
7,5 
7,5 
7,5 
7,5 

45,0 

20,4 
18,4 
12,8 
11,1 
9,2 
9,2 
9,2 

90,3 

1,6 
1,1 
0,7 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 

5,8 

22,0 
27,0 
21,0 
19.2 
17.3 
17,3 
17,3 

141,1 

5,3 
10,0 
13.2 
16,6 
19,6 
22,6 

87.3 

3,0 
6,0 
8,0 

10.5 
13.0 
15.6 

56.1 

2,3 
4.0 
5,2 
6.1 
6,6 
7,0 

31,2 
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v mili j. din 

komu- 
nalna 
dela 

Naložbe 

infra- 
struk- 
tura 
luke 

inter- 
kalarne 
obresti 

Odplačilne obveznosti 
luke pri bankah 

Skupaj 
anui- 
tete 

glav- 
nica 

obre- 
sti 

Prenos 45,0 90,3 5,8 141,1 87,3 56,1 31,2 

1976 22,6 15,9 6,7 
1977 19,6 14,5 5,1 
1978 19,6 15,7 3,9 
1979 15,5 13,0 2,5 
1980 11,5 10,2 1,3 
1981 8,5 7,8 0,7 
1982 5,6 5,2 0,4 
1983 3,0 2,7 0,3 

Vse skupaj 193,2 141,1 52,1 

Ce bi bile odobrene beneficirane obresti v letih 1970—1981, kot se predlaga 
v predlogu zakona, bi Luka Koper na svoje breme v istem obdobju morala 
bankam odplačati okoli 50®/» bresti, kar znaša približno 26,1 milij. dinarjev. 

Ocenjujemo, da je reproduktivna sposobnost Luke Koper v tem obdobju 
večja, cenimo jo na okoli 73 milij. dinarjev, kar pomeni, da bi ob najetih bančnih 
premostitvenih kreditih lahko v okviru razpoložljive akumulacije v tem ob- 
dobju sama odplačala tudi del dolžne glavnice, in sicer v višini 42,1 milijona 
dinarjev. 

Kljub temu pa obveznosti, ki izvirajo iz osemletne odplačilne dobe za vra- 
čanje glavnice v tovrstne naložbe, luške pa tudi druge delovne organizacije ne 
bi mogle izpolniti v celoti. Prišle bi v kolizijo s tržno dosegljivimi cenami za 
svoje storitve. Zato predlagamo v predlogu zakona, da SR Slovenija za redno 
odplačevanje glavnice, najete za financiranje razvojnega programa, Luki Koper 
dodeli kredit v znesku 99 milij. dinarjev. 

Luka Koper bi črpala od leta 1970 do 1975. leta 53,5 milij. dinarjev, ostanek 
do 99. milij. din pa v letih 1976—1981. 

Črpana sredstva kredita bi se obrestovala z 1-odstotno obrestno mero po 
enostavnem obrestnem računu. Luka Koper bi dolgovala leta 1981 okoli 105,9 
milij. dinarjev (vključno s pripisanimi 1-odstotnimi obrestmi v času črpanja). 

Reproduktivna sposobnost Luke Koper v letih 1982 in 1983 je za okoli 
5,4 milij. din večja od obveznosti, ki jih ima v teh dveh letih Luka Koper še do 
bank. S tem zneskom bi bile za leti 1982 in 1983 poravnane obresti in zmanjšan 
dolg na približno 102,6 milij. dinarjev. 

Od leta 1984 bi Luka Koper dolg vračala republiki v 15 letih s približno po 
7,3 milij. din enakomerno anuiteto, kar luko po naši oceni ne preobremenjuje. 

V naslednji tabeli so prikazane podrobnosti (dinamika črpanja in vra- 
čanja) : 

— glede obveznosti Luke Koper do bank za premostitvene kredite v letih 
1970—1983 z oceno njene sposobnosti za vračanje dela obveznosti v tem obdobju, 
tj. nesubvencionirani del obresti (4'°/o) in del glavnice; 

— glede obveznosti republike za beneficiranje obresti (4%) Luki Koper; 
39» 
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— o porabi republiških sredstev za gospodarske posege za dolgoročno kre- 
ditiranje Luke Koper; 

— o skupni obremenitvi republike zaradi beneficiranja obresti in odobra- 
vanja kreditov Luki Koper v letih 1970—1981; 

  o prilivu odplačil kreditov na račun 1-odstotne obrestne mere in vra- 
čanja glavnice po letu 1981; 

v mili j. din 

Koper glav- obresti anul- hPn£f dite sku." 
bankam niče (4 °/») teta ot)r ' Luki pa:1 

1970 5^8 — 1,3 1„3 3^0 4,0 
1971 9,5 — 2,0 2,0 2;,0 6,0 8,0 
1972 13,2 0,4 2,6 3,0 2,6 7,6 10,2 
1973 16,6 1,0 3,0 4,0 3,1 9,5 12,6 
1974 19,6 0,7 3,3 4,0 3,3 12,3 15,6 
1975 22,6 0,5 3,5 4,0 3,5 15,1 18,6 

Skupaj 87,3 2,6 15,7 18,3 15,5 53,5 69,0 

1976 22,6 3,6 3,4 7,0 3,3 12,3 15,6 
1977 19',6 4,4 2,6 7,0 2,5 10,1 12,6 
1078 10,6 5,0 2,0 7,0 1,9 10,7 12,6 
1979 15,5 5,7 1,3 7,0 1,2 7,3 8,5 
1980 11,5 6,3 0,7 7,0 0,6 3,9 4,5 
1981 8,5 6,6 0,4 7,0 0,3 1,2 1,5 
1982 5,6 5,2 0,4 5,6* — — — 
1983 3,0 2,7 0,3 3,0* — — — 

Skupaj 193,2 42,,1 26,8 68,9 26,3 99,0 124,3 

— povečanje dolga luke za 1-odstotne obresti na črpano glavnico 
do leta 1981   6,9 

— skupni dolg luke leta 1981*  105,9 
— plačilo obresti za leta 1982 in 1983*  2,1 
— odplačilo dolžne glavnice republiki  3,3 
— ostanek dolga luke leta 1984   102,6 
— 15-letno odplačilo z -enakimi letnimi anuitetami približno po 

7,3 milij. (od 1984—1998) . . . .   111,0 
od tega: 

— obresti v času odplačila  8,4 
— glavnica  . . , 107,6 

Izvajanje programa naložb v višini 135,3 milij. dinarjev v letih do 1975 
iz bančnih potencialov s pogoji vračanja 8 let pri 8-odstotni obrestni meri in z 
začetkom odplačevanja v prvem letu po vlaganju po naši oceni ni preobsežno. 

* V letu 1082 ima Luka nasproti bankam za približno 1,4 milij. din manjše 
letne obveznosti kot v prejšnjih letih, v letu 1983 pa za približno 4,0 milij. din. 
Ta sredstva se uporabijo za odplačilo obresti na dolžno glavnico in za odplačilo 
dela dolga, ki ga ima Luka Koper do SR Slovenije. 
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S sredstvi lastne akumulacije in s sredstvi kredita SR Slovenije bo vrnjeno 
bankam že do konca leta 1975 okoli 40 °/o kreditirane glavnice (135,3 : 52,6) in 
odplačane 8-odstotne obresti v višini 28,9 milij. dinarjev. Ostanek bančnih naložb 
se v pretežni meri odplača že v letih od 1976—1980 (neodplačana glavnica leta 
1976 okoli 65 milij. din, leta 1977 okoli 50 milij. din, leta 1978 okoli 35 milij. din, 
leta 1979 okoli 23 milij. din in leta 1980 samo še približno 15 milij. din). 

IV. 

V okviru programa razvoja za razdobje 1970—1975 so zajeta tale dela: 
a) velika javna (komunalna) dela 
— poglobitev luškega bazena I in izkop bazenov II in III s hkratnim 

nasipavanjem škocijanskega zaliva, pomolov I in II ter ankaranskega depre- 
sij skega območja; 

— nasipavanje refuliranih površin s trdnim materialom; 
— ureditev nabrežij za novo pridobljene površine; 
— prilagoditev vodnega režima spremenjenim pogojem. 

Predračunska vrednost velikih komunalnih del znaša . . 45 000 000 din 
b) infrastruktura luškega podjetja 

— gradnja operativnih obal skupne dolžine 850 m in 
dveh pristajalnih mostov  51 000 000 din 

— luški železniški tiri, ceste in komunalna ureditev . . 18 900 000 din 

Skupaj : infrastruktura luškega podjetja .... 69 900 000 din 

c) infrastrukturni objekti v gradnji in že zgrajeni 
— utrjevanje manipulativne površine za lesno skladišče 3 000 000 din 
— V. privez operativne obale  13 700 000 din 
— petrolejska luka  3 700 000 din 

Skupaj:   20 400 000 din 

SKUPAJ: a) + b) + c)  135 300 000 din 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
24. novembra 1970 obravnavala predlog zakona o povračilu dela obresti za 
investicijske kredite za komunalno in luško infrastrukturo ter o odobritvi kre- 
dita za program razvoja luško-industrijskega kompleksa v Kopru iz sredstev 
za gospodarske posege proračunov SR Slovenije. 

Komisija k zakonskemu predlogu ni imela načelnih pripomb. 
V podrobni obravnavi besedila pa je k posameznim določbam zakonskega 

predloga predlagala naslednje spremembe: 
K naslovu: 
Zadnji del besedila naslova .. iz sredstev za gopodarske posege prora- 

čunov SR Slovenije« se nadomesti z besedilom: »-...iz sredstev SR Slovenije«. 
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Omenjeni del besedila naslova se namreč še opira na klasifikacijo repu- 
bliških sredstev po prvotnem predlogu za izdajo zakona, s katerim se ureja 
vprašanje republiških sredstev, namenjenih pospeševanju gospodarstva. Predlog 
za izdajo omenjenega zakona je namreč v naslovu in v svoji vsebini ta repu- 
bliška sredstva označeval kot »-sredstva SR Slovenije za posege v gospodarstvu« 
  kasneje predloženi osnutek zakona pa uporablja drugačno terminologijo, 
namreč: »sredstva SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in pospeševanje 
nekaterih gospodarskih dejavnosti«. 

Komisija zato meni, da je treba naslov temu ustrezno spremeniti; vendar pa 
vanj ni potrebno vnašati celotnega, razmeroma dolgega naslova iz omenjenega 
zakonskega osnutka, temveč krajšo opredelitev, ki bo z njim skladna. 

K 3. členu: 
V tretji vrsti se besedilo: »iz sredstev za posege v gospodarstvu v proračunu 

Socialistične republike Slovenije« nadomesti z besedilom: »iz sredstev SR Slo- 
venije za izravnavanja v gospodarstvu in pospeševanje nekaterih gospodarskih 
dejavnosti«. 

Sprememba je potrebna iz enakih razlogov kot že sprememba v naslovu 
pri čemer je na tem mestu primerno uporabiti celoten naziv sredstev iz že prej 
omenjenega zakonskega osnutka. Na skladnot terminologije v obeh zakonih bo 
zato treba paziti tudi ob sprejemanju kasnejšega predloga zakona o omenjenih 
sredstvih. 

V zvezi z zakonskim predlogom pa so bile dane tudi nekatere pripombe k 
priloženemu osnutku pogodbe o kreditiranju infrastrukture, ki ima značaj ve- 
likih komunalnih del in infrastrukture luškega podjetja. 

Poudarjena je bila nujnost, da se pogodbe take vrste precizneje sestavljajo, 
da ne bi pri njihovem izvajanju prihajalo do nejasnosti in sporov. Tako, na 
primer, v pogodbi ni določeno, kdo opravlja vse oziroma posamezne posle za 
SR Slovenijo in Luko Koper. Ce naj bi to bila bančna organizacija, bi jo morali 
v pogodbi omeniti; če pa se kreditiranje in vsi posli v tej zvezi odvijajo izven 
bančnega mehanizma, je izvajanje nepreciznih določb pogodbe še toliko bolj 
vprašljivo. 

Ne da bi se komisija podrobno ukvarjala z vsakim členom pogodbe posebej, 
je opozorila le na nekatere nejasnosti. Tako se v 2. členu ureja spreminjanje 
salda, ki vsakokrat avtomatično obremeni sredstva republike — pri čemer pa 
ni določeno, na kakšen način in kdo to saldiranje opravi. V enakem smislu je 
pomanjkljivo določeno prenašanje nečrpanega zneska letne transe v naslednje 
leto v 6. členu pogodbe. Pri tem pa se pojavlja še vprašanje medsebojnega od- 
nosa med saldiranjem in prenašanjem sredstev. Ta in druga vprašanja bi zato 
morali v pogodbi urediti precizneje. 

Ker gre za pomembno pogodbo z obsežnimi obveznostmi dolgoročnega zna- 
čaja, bi ta po mnenju komisije morala biti objavljena v republiškem uradnem 
glasilu. 

Št.: 402-153/70 
Ljubljana, 25. 11. 1970 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet ter odbor za finance in proračun 
republiškega zbora — poročilo z dne 25. 11. 1970, št. 402-153/70. 
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Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 13. 11. 1970, št. 
402-153/70. 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora — poročilo 
z dne 17. 11. 1970, št. 402-153/70. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembi in dopolnitvi zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti 
v SR Sloveniji 

1. člen 

V tretjem odstavku 97. člena zakona o financiranju družbeno-političnih 
skupnosti v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 36-196/64, št. 43-334/67 in št. 
40-302/68) se besede »do konca leta« nadomestijo z besedami: »do konca oktobra 
v letu«. 

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»Skupščina družbeno-politične skupnosti sme podaljšati rok iz prejšnjega 

odstavka do konca leta, če so nastale izredne okoliščine iz 1. točke prvega od- 
stavka 96. člena tega zakona.« 

2. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

V Uradnem listu SFRJ (št. 32/70) je objavljena sprememba in dopolnitev 
97. člena temeljnega zakona o financiranju družbeno-političnih skupnoti. Ome- 
njeni člen zajema določila v zvezi s posojili iz rezervnega sklada ter rok vra- 
čila, ki je s spremembo skrajšan od konca leta na mesec oktober v letu. Nov 
četrti odstavek pa pooblašča republike, da smejo v primeru izrednih okoliščin 
iz 1. točke prvega odstavka 96. člena (povodenj, suša, požar, potres in druge 
elementarne nesreče, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci) 
podaljšati rok do konca leta. 

Zaradi navedenega je potrebno spremeniti tudi ustrezen člen republiškega 
zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti ter dano pooblastilo iz 
četrtega odstavka 97. člena temeljnega zakona prevzeti v republiški zakon. 
Skoraj vsako leto je namreč nekaj primerov, ko območja posameznih občin 
prizadenejo elementarne nesreče (letošnje neurje v Radljah ob Dravi, povodenj 
v Murski Soboti in Lendavi). 

Družbeno-politične skupnosti rešujejo finančne probleme ob elementarnih 
nesrečah iz sredstev rezervnega sklada. Sredstva rezervnega sklada pa so se 
lahko uporabljala kot obratna sredstva do konca leta, medtem ko je s spre- 
membo temeljnega zakona taka možnost dana le do konca oktobra. V pri- 
merih, ko nastanejo elementarne nesreče, prihaja do odpisov prispevkov in 
davkov in tudi do večjih stroškov, zato je prav, da se v teh primerih družbeno- 
politični skupnosti da možnost uporabe sredstev rezervnega sklada do konca leta. 
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POROČILA 

Začasna komisija za proučitev vprašanja s področja družbenoekonomskih 
odnosov in vprašanj financiranja družbeno-političnih in samoupravnih skupnosti 
enotnega zbora delovnih skupnosti je na seji dne 9. novembra 1970 obravnavala 
predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o financiranju družbeno- 
političnih skupnosti v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
izvršni svet. 

Poslanci so se strinjali s predlogom izvršnega sveta, da se predlog zakona 
obravnava po skrajšanem postopku v smislu 294. in 296. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Predlog zakona temelji na dopolnitvah temeljnega zakona o financiranju 
družbeno-političnih skupnosti, ki skrajšujejo rok vračila posojil iz sredstev re- 
zervnega sklada in pooblaščajo republike, da ga smejo v primeru elementarnih 
nezgod podaljšati do konca leta. 

V podrobni obravnavi niso poslanci dali nobenih spremin je valnih in do- 
polnilnih predlogov. 

Začasna komisija predlaga enotnemu zboru delovnih skupnosti, da sprejme 
predlog zakona v predloženem besedilu. 

Za svojega poročevalca je začasna komisija določila poslanca Staneta Pun- 
gerčarja, 

St.: 402-24/70 
Ljubljana, 9. 11. 1970 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 25. 11. 
1970, št. 402-24/70. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
9. 11. 1970, št. 402-24/70. 

PREDLOG ODLOKA 

o potrditvi sporazuma, sklenjenega med izvršnim svetom 
Skupščine SR Slovenije in izvršnim svetom Sabora SR Hrvatske 

o graditvi skupne atomske elektrarne v Krškem 

I 

Potrjuje se sporazum, sklenjen dne 27. oktobra 1970 med izvršnim svetom 
Skupščine SR Slovenije in izvršnim svetom Sabora SR Hrvatske o graditvi 
skupne atomske elektrarne v Krškem. 

II 

Sporazum z dne 27. oktobra 1970 iz I. točke tega odloka se objavi kot pri- 
loga k temu odloku. 
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OBRAZLOŽITEV 

1. Ko je izvršni svet Skupščine SRS predlanskim in lani razpravljal o 
osnutku programa razvoja energetike do leta 1985 ter še posebej o preskrbi 
z električno energijo, je bil mnenja, da je treba glede na predvidene potrebe 
v naslednjem obdobju pravočano začeti z izgradnjo novih elektroenergetskih 
objektov. Zato je sklenil, naj strokovne institucije čimprej izdelajo študije o 
optimalnem izboru izgradnje elektroenergetskih objektov, tako da bo izbira v 
bistvu opravljena na strokovni osnovi. 

2 V skladu s tem sta Elektroinštitut Milana Vidmarja iz Ljubljane in Institut 
za elektroprivredu iz Zagreba izdelala dve samostojni, vendar na istih vhodnih 
podatkih temelječi študiji o optimalnih variantah izgradnje elektrarn v Sloveniji. 
Studiji, ki ju je recenzirala in sprejela posebna skupina strokovnjakov pri po- 
slovnem združenju energetike SRS, sta pokazali: 

— da potreb po električni energiji že do leta 1980 ne bomo mogli več po- 
krivati le s klasičnimi viri in je zato gradnja nuklearne elektrarne iz energetskih 
razlogov nujna; 

— da je izgradnja nuklearne elektrarne ekonomična že v letu 1975 tako s 
stališča minimalnih aktualiziranih stroškov kot najnižjih proizvodnih stroškov 
v 15 do 20 letih obratovanja; 

— da je zato treba začeti z izgradnjo NE čimprej. 
Razvoj sodobne tehnolgije na področju NE v svetu je takšen, da je najra- 

cionalnejša izgradnja velikega agregata. Ugotovitve teh študij so v načelu pod- 
prle vse elektrogospodarske organizacije v Sloveniji kot tudi strokovne in- 
stitucije. 

3. Izvršni svet Skupščine SRS je na seji 21. 5. 1970 sprejel rezultat optimi- 
zacijskih študij in v tem okviru tudi podprl čimprejšnjo izgradnjo NE skupaj 
s SR Hrvatsko na lokaciji Krško. Skupna izgradnja omogoča postavitev velikega 
agregata — okoli 600 MW — kar je edino racionalno za obe republiki. Izvršni 
svet je podprl vse dotedanje strokovne in organizacijske priprave za izgrad- 
njo NE. 

Da bi pospešili nadaljnjo pripravo gradiva o optimizaciji izbora izgradnje 
prihodnjih elektroenergetskih objektov v SRS ter priprave za izgradnjo NE 
skupaj s SR Hrvatsko, je izvršni svet ustanovil posebno delovno skupino. S tem 
ni želel kakorkoli prevzeti vloge, ki jo na področju razširjene reprodukcije 
imajo gospodarske organizacije, temveč le pospešiti njihova prizadevanja za 
čimhitrejšo uresničitev razvojnih načrtov. Se posebej je naložil delovni skupini, 
da sproti razčiščuje odnose s predstavniki SR Hrvatske pri predvideni skupni 
izgradnji NE ob upoštevanju temeljnega načela, da sodelujeta obe republiki pri 
gradnji NE v razmerju 50 : 50. Delovno skupino z enakimi nalogami je usta- 
novil tudi izvršni svet Sabora SR Hrvatske. 

4. Obe delovni skupini sta na dveh skupnih zasedanjih ob sodelovanju 
strokovnjakov in predstavnikov elektrogospodarstva ugotovili enakost stališč o 
vseh bistvenih vprašnjih, zlasti še interes za čimprejšnjo izgradnjo skupne 
NE. Da bi utrli pot investiorjem iz obeh republik v pripravah za skupno iz- 
gradnjo, sta bili delovni skupini soglasni, da bi bilo potrebno sprejeti posebni 
sporazum med obema republikama. Ta sporazum naj bi opredelil temeljna 
načela sodelovanja gospodarstva iz obeh republik pri realizaciji tega zahtev- 
nega projekta, ki je pomemben ne samo iz energetskih, ampak tudi drugih 
razlogov (uvajanje nove tehnologije itd.). 
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Oba izvršna sveta sta sprejela predloge in stališča delovnih skupin ter 
temeljna načela za sklenitev omenjenega sporazuma. 

Izvršni svet Skupščine SRS je sprejel predlog sporazuma na 47. seji dne 
22. 10. 1970. 

Sporazum sta podpisala dne 27. 10. 1970 v Krškem predsednik izvršnega 
sveta Skupščine SRS Stane Kavčič in predsednik izvršnega sveta Sabora SRH 
Dragutin Haramija. 

V skladu z določbami 14. točke pa začne sporazum veljati šele, ko ga 
potrdita Skupščina SR Slovenije in Sabor SR Hrvatske. Zato izvršni svet Skup- 
ščine SRS predlaga, da Skupščina SR Slovenije z odlokom potrdi omenjeni 
sporazum. 

POROČILA 

Odbor republiškega zbora za proizvodnjo in blagovni promet in odbor za 
finance in proračun sta na skupni seji 25. 11. 1970 obravnavala predlog odloka 
o potrditvi sporazuma, sklenjenega med izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije 
in izvršnim svetom Sabora SR Hrvatske o graditvi skupne atomske elektrarne 
v Krškem, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni razpravi sta odbora predlog odloka in sporazuma podprla, pri 
čemer je bilo zlasti poudarjeno, da je treba podpirati težnjo, da se podobni 
dogovori sklepajo tudi z drugimi republikami, kadar gre za reševanje skupnih 
problemov. Odbora sta tudi podprla zamisel, da se nuklearna elektrarna zgradi 
s sredstvi, ki se bodo med drugim zbrala pri gospodarstvu z združevanjem sred- 
stev. V bodoče je potrebno z zakonskimi predpisi omogočiti soodločanje pri 
upravljanju takih objektov tistim organizacijam, ki združujejo sredstva za 
njihovo izgradnjo. 

V razpravi je bilo ugotovljeno, da je izhajajoč iz predloženih materialov, 
energija iz nuklearne elektrarne v perspektivi še najbolj ekonomična, kar lahko 
vpliva pozitivno na celotno gospodarstvo. 

V zvezi s finančnimi obveznostmi sta odbora ugotovila, da jih sporazum 
sam po sebi še ne ustvarja, niti ne nakazuje finančne konstrukcije te investicije. 

Odbora sta bila tudi mnenja, da je treba ne glede na sprejeto odločitev 
še naprej proučevati možnost izkoriščenja tudi drugih energetskih virov, posebej 
plina in hidroenergije. 

V podrobni obravnavi odbora na predlog odloka nista imela pripomb in 
predlagata republiškemu zboru, da sprejme ta odlok v predlagani obliki. 

Za svojega poročevalca sta odbora določila poslanca Vlada Simončiča. 

Št.: 31.11-3/70 
Ljubljana, 25. 11. 1970 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet gospodarskega zbora Skupščine 
SR Slovenije je na seji dne 25. novembra 1970 obravnaval predlog odloka o 
potrditvi sporazuma, sklenjenega med izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije 
in izvršnim svetom Sabora SR Hrvatske o graditvi skupne atomske elektrarne 
v Krškem, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. Hkrati je 
odbor obravnaval tudi gradiva, ki so bila predložena kot priloga omenjenemu 
odloku in besedilu sporazuma, in sicer obrazložitev optimizacije izbora elektro- 
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energetskih objektov v Sloveniji ter sklepe ob recenziji elaboratov o optimi- 
zaciji izbora elektrarn poslovnega združenja energetike SR Slovenije ter pri- 
pombe in mnenja strokovnih institucij Slovenije in Hrvatske, elektrogospodar- 
skih organizacij Slovenije in posameznikov k študijama elektroinštituta Milana 
Vidmarja v Ljubljani in inštituta za elektrogospodarstvo v Zagrebu. 

Uvodoma je bilo poudarjeno, da se predložena gradiva ne nanašajo le na 
sporazum o graditvi skupne atomske elektrarne v Krškem, temveč tudi na pro- 
gram razvoja energetike v SR Sloveniji, o katerem se je pričela razprava že 
julija 1968 v ustreznem odboru Skupščine SR Slovenije prejšnjega sklica. Izra- 
ženo je bilo mnenje, da kljub temu, da optimizacija razvojnega programa ener- 
getike v SR Sloveniji, iz katere bi logično izhajale investicijske odločitve, še 
ni v celoti zaključena, to ne ovira razpravo o sklenjenem sporazumu. Prevladalo 
je mnenje, da je razpravo potrebno in možno razširiti tudi na nekatera vpra- 
šanja optimizacije razvojnega programa energetike v SR Sloveniji, čeprav je za 
to temo po programu dela gospodarskega zbora predvidena ločena obravnava. 

V razpravi o sklenjenem sporazumu je predstavnik predlagatelja poudaril, 
da je sporazum o izgradnji atomske elektrarne plod raziskav in spoznanj stro- 
kovnih in znanstvenih institucij v obeh republikah, da potreb po električni 
energiji do leta 1980 ne bo mogoče več zadovoljiti ob ekonomsko sprejemljivih 
pogojih samo iz klasičnih energetskih virov. Poudarjeno je bilo, da je glede 
na zahtevnost izgradnje jedrske elektrarne tako s tehnološkega kot finančnega 
vidika, potreba po izgradnji skupnega objekta, ki izraža interese obeh republik, 
še bolj utemeljena. Podčrtan je bil tudi politični pomen takšne odločitve, ki je 
v tem, da prihaja v času, ko obširno razpravljamo o ekonomskih funkcijah 
federacije in republik ter organizaciji jugoslovanskega elektrogospodarstva, pri 
čemer se zavzemamo za rešitve, ki bi skrb za upravljanje in gospodarjenje na 
področju elektrogospodarstva in njeno razširjeno reprodukcijo v čim večji meri 
prenesli na samo gospodarstvo in druge potrošnike električne energije. 

Potem, ko so poslanci podprli stališča v zvezi s sklenjenim sporazumom in 
izrazili priznanje izvršnemu svetu za veliko prizadevanje, da mu je v tako 
kratkem času uspelo pripeljati veliko in zahtevno delo do faze sklenitve spo- 
razuma, se je razvila obširna razprava, v kateri so poslanci zahtevali pojasnila 
zlasti glede naslednjih vprašanj: 

— ali so se pri odločitvi o izgradnji nuklearne elektrarne dovolj upoštevale 
možnosti uporabe drugih virov energije. Pojasnjeno je bilo, da je odločitev 
rezultat strokovnih ugotovitev znanstvenih in drugih institucij dveh republik 
o optimalnem izboru objektov, ki naj krijejo potrebe po električni energiji do 
leta 1980. Optimizacijske študije so pokazale, da izgradnja objektov s takšno 
zmogljivostjo na podlagi vodne ali premogovne energije, glede na obstoječe 
vodne in premogovne rezerve ne bi bila racionalna. Usmerjenost na plinsko 
energijo in možnost priključitve na plinovod, ki bi potekal prek našega ozemlja 
ali v bližini meja, je v fazi intenzivne proučitve. Zlasti se proučuje možnost 
izgradnje plinske elektrarne za pokrivanje primanjkljaja v konicah porabe; 

— zakaj program tako imenovane »male optimizacije« oziroma izgradnje 
objektov, ki naj krijejo primanjkljaj v elektroenergiji do izgradnje nuklearne 
elektrarne, še ni predložen in kdo ga bo izdelal. Pojasnjeno je bilo, da program 
izdeluje poslovno združenje energetike SR Slovenije in da bo končan decembra 
19*70, nakar bo predložen skupščini v razpravo; 

— kakšne so možnosti preskrbe z elektro-energijo posameznih regij, glede 
na rekonstrukcijo nekaterih velikih odjemalcev. Pojasnjeno je bilo, da kon- 
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kretnih rešitev glede izgradnje objektov po programu »male optimizacije« še 
ni, da pa poslovno združenje energetike meni, da je potrebno graditi objekte 
v skladu s potrebami celotne Slovenije. Vprašanja posameznih regij je možno 
reševati tudi v okviru izgradnje trafo postaj in daljnovodov; 

— glede organizacije jugoslovanskega elektrogospodarstva in znanih treh 
predlogov, tj. Jugela, slovensko-hrvatskega predloga in predloga nekaterih distri- 
bucijskih podjetij, je bilo pojasnjeno, da izvršni svet odločno zastopa stališče, 
ki ga je potrdila tudi Skupščina SR Slovenije. Po tem stališču nadaljnji razvoj 
integracije v Jugoslaviji ni mogoče iskati po poti takšne integracije, ki bi na 
zvezni ravni odločala o ceni električne energije, zbiranju akumulacije in odlo- 
čanju glede razširjene reprodukcije, ne glede na interese posameznih širših regij 
in interese potrošnikov električne energije, zlasti gospodarstva; 

— v zvezi z vprašanjem, ali so se spričo sklenjenega sporazuma zbližala 
stališča proizvodnih podjetij glede organizacije elektrogospodarstva v SR Slo- 
veniji, je bilo pojasnjeno, da so sporazum podprla vsa elektro-proizvodna pod- 
jetja Slovenije. V teku je postopek za sklenitev družbenega dogovora o ureditvi 
vprašanj splošnega družbenega pomena na področju elektrogospodarstva, ki 
naj v prvi fazi reši vprašanje financiranja razširjene reprodukcije, glede na to, 
da s 1. januarjem preneha dosedanji način financiranja. Če do podpisa družbe- 
nega dogovora ne pride, bo izvršni svet predlagal konkretne zakonske akte, ki 
jih že pripravlja. 

V nadaljevanju je razprava zlasti, opozorila na docela odprto vprašanje 
financiranja izgradnje NE, kakor tudi vprašanje financiranja elektrogospodar- 
stva po 1. januarju 1971, oziroma vračanje sredstev gospodarstvu, ki ga je le-to 
vložilo v financiranje izgradnje objektov elektrogospodarstva. Pri tem je bilo 
izraženo mnenje, da predvidena sredstva v višini 180 milijard din za izgradnjo 
NE glede na to, da gre za dve republiki in da obstaja možnost najetja medna- 
rodnih kreditov pod ugodnimi odplačilnimi pogoji in obrestmi, ne bi smela biti 
posebna ovira za uresničevanje načrta. Postavljena pa je bila odločna zahteva, 
da se gospodarstvu pri financiranju in poslovanju zgrajenih objektov morajo 
zagotoviti pravice, ki ustrezajo deležu, ki ga prispeva pri izgradnji objektov. 
Po mnenju odbora nikakor ne kaže nadaljevati s prakso, da družba, gospo- 
darstvo in drugi potrošniki energije vlagajo sredstva v izgradnjo objektov, 
elektrogospodarske organizacije, ob minimalnih deležih pa imajo polno in iz- 
ključno pravico upravljanja in odločanja s sredstvi, vključujoč tudi vrednost 
minulega dela. 

Odbor daje polno podporo koncepciji, da mora financiranje izgradnje bo- 
dočih objektov temeljiti na načelu pravic do skupnega samoupravljanja pri 
izgradnji in pri eksploataciji takšnih objektov ter pravic do dela električne 
energije in po ceni, ki jo določijo vlagatelji. Pri tem je bilo posebej podčrtano, 
da je cena bistvenega pomena za gospodarstvo. Dokler bodo o sigurnosti dobav 
in ceni elektroenergije odločali samoupravni organi elektrogospodarskih organi- 
zacij, bodo tudi močno prisotni interesi, da se objekti nahajajo čim bližje po- 
trošnim regijam. 

V zvezi z zagotovitvijo tudi vseh drugih pogojev za uresničitev sporazuma, 
nadaljnjim delom na optimizacijskem programu ter pogojev za odpravo okvar 
na NE je odbor poudaril, da rešitve ni mogoče iskati le v ustreznih strokovno 
pripravljenih pogodbah, temveč predvsem v usposobitvi domačih kadrov. Pri 
tem je bilo še posebej opozorjeno, da smo v relativno velikem zaostanku s pri- 
pravljalnimi projektantskimi deli ter znanstveno-raziskovalnimi in študijskimi 
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deli. To bi lahko privedlo do znanstveno in projektno nezadostno podkrepljenih 
odločitev, ki bi povzročile prevelike materialne stroške in neprimerno ceno za 
novo energijo, kakor tudi do napačne usmeritve dolgoročne politike razvoja. 
Poudarjeno je bilo, da zastoji v teku obratovanja NE povzročajo desetkratno 
škodo v primerjavi s škodo, ki jo povzroči zakasnitev v gradnji objekta. Zato se 
odbor zavzema in meni, da je nujno potrebno zagotoviti sredstva za razisko- 
valna, študijska in idejno-programska dela za optimizacijo razvoja energetike 
iz že zbranih republiških sredstev za energetiko. 

Glede na to, da bo kompleten program tako imenovane male optimizacije, 
to je pokrivanje potreb po elektroenergiji do izgradnje NE končan v mesecu 
decembru, je odbor sklenil, da bo ta program obravnaval na eni od sej v 
januarju 1971. 

Odbor za proizvodnjo in blagovni promet predlaga gospodarskemu zboru 
Skupščine SR Slovenije, da sprejme predlog odloka o potrditvi sporazuma, skle- 
njenega med izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije in izvršnim svetom Sabora 
SR Hrvatske o graditvi skupne atomske elektrarne v Krškem v besedilu, kot je 
predložen. 

Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Natana Bernota. 

Št.: 31.11-3/70 
Ljubljana, 26. 11. 1970 

Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 24. 11. 1970, št. 
31.11-3/70. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
25. 11. 1970, št. 31.11-3/70. 

PREDLOG SKLEPA 

o ugotovitvah in stališčih do nekaterih vprašanj 
službe družbenega knjigovodstva 

Na podlagi 148. člena ustave SR Slovenije je Skupščina SR Slovenije na seji 
republiškega zbora in na seji gospodarskega zbora sprejela 

SKLEP 

o ugotovitvah in stališčih do nekaterih vprašanj 
službe družbenega knjigovodstva 

Skupščina SR Slovenije je na seji republiškega zbora in na seji gospodar- 
skega zbora razpravljala o delu in problemih službe družbenega knjigovodstva 
in sprejela naslednje 

ugotovitve : 

1. V obdobju, ko se družba srečuje z mnogimi gospodarskimi težavami in 
si prizadeva odpraviti vzroke teh težav, je dosledno in uspešno izvajanje 
sprejetih ukrepov eden od osnovnih pogojev za uresničitev ciljev začrtane eko- 
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nomske politike. Pri tem ima pomembno vlogo enotna in pri delu samostojna 
služba družbenega knjigovodstva, kateri je po zvezni ustavi poverjena druž- 
bena skrb za evidenco in kontrolo nad razpolaganjem z družbenimi sredstvi. 
Pri prizadevanjih za stabilizacijo gospodarstva služba spremlja gospodarska gi- 
banja in pereče probleme v gospodarstvu, kot so nelikvidnost, realizacija med- 
sebojnih obveznosti delovnih in drugih samoupravnih organizacij, investicije, 
delitev dohodka, osebni dohodki in drugo ter o tem obvešča družbeno-politične 
skupnosti in druge pristojne oziroma zainteresirane organe in organizacije. 

S spremljanjem gibanja družbenih sredstev in s kontrolo finančnega in 
materialnega poslovanja uporabnikov družbenih sredstev služba odkriva mnoge 
nezakonitosti, nepravilnosti, zlorabe, deformacije in druge pojave, ki škodujejo 
gospodarjenju z družbenimi sredstvi in gospodarskemu sistemu sploh. V mejah 
zakonskih pooblastil služba sama računsko-upravno ukrepa in obvešča o tem 
javnost, družbeno-politične skupnosti in druge prizadete in zainteresirane organe 
in organizacije; s tem omogoča pristojnim družbenim organom in dejavnikom, 
da sprejemajo ustrezne ukrepe za odpravo negativnih pojavov. 

Z odpravljanjem plačilnega prometa zagotavlja služba njegovo enotnost, 
učinkovitost, hitrost in ekonomičnost. Na podatkih iz plačilnega prometa teme- 
ljijo tudi evidence o ustvarjanju, delitvi in uporabi družbenih sredstev in deloma 
tudi kontrolna dejavnost službe. 

Z informativno-analitično dejavnostjo služba posreduje uporabnikom druž- 
benih sredstev, družbeno-političnim skupnostim in drugim družbenim dejav- 
nikom podatke za poslovne odločitve in oblikovanje ekonomske politike. S posre- 
dovanjem podatkov o solventnosti delovnih organizacij služba posredno vpliva 
tudi na konkretna poslovna razmerja in odločitve uporabnikov družbenih sred- 
stev in s tem posredno tudi na njihovo gospodarjenje. 

Služba nudi gospodarstvu pomoč z organiziranjem raznih strokovnih tečajev 
in predavanj ter z neposrednim povezovanjem z njim, s čimer prispeva k hitrej- 
šemu uveljavljanju in pravilnem izvajanju novih predpisov in ekonomskih 
instrumentov. 

V službi se stalno zboljšuje organizacija dela, opremljenost s sodobnimi 
delovnimi sredstvi in kadrovska zasedba. 

2. Pravna ureditev, dejanski položaj in notranja samoupravna razmerja v 
službi še niso povsem v skladu z doseženo stopnjo razvoja našega gospodarskega 
in samoupravnega sistema ter potrebami uporabnikov družbenih sredstev in 
družbeno-političnih skupnosti. 

Služba je pretežno usmerjena k družbeno-političnim skupnostim in njihovim 
organom, manj pa je v praktičnem delovanju povezana z gospodarskimi in dru- 
gimi samoupravnimi organizacijami. Služba ni dovolj ustvarjalno vključena v 
gospodarska in družbena dogajanja, načrtovanje, določanje družbenoekonom- 
skega razvoja in izvajanje začrtane gospodarske politike. Ne sodeluje dovolj pri 
pripravi predpisov za izvajanje ekonomske politike, zlasti še tistih, ki jih sama 
izvaja oziroma kontrolira njihovo izvajanje. 

Pristojnosti in delo službe so usmerjene predvsem v odkrivanje že nastalih 
problemov, nepravilnosti in nezakonitosti, niso pa še dovolj usmerjene k pre- 
prečevanju težav, k pravočasnemu odkrivanju in obveščevanju o subjektivnih 
in objektivnih vzrokih, ki vodijo uporabnike družbenih sredstev v krizo in 
finančno neugoden položaj. 

Podatki iz informativno-analitične dejavnosti niso vselej taki, da bi bili 
hitro uporabljivi in razumljivi za samoupravne organe in samoupravljalce. Po- 
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manj kij ivost podatkov in informacij po metodologiji službe je tudi v tem, da so 
obdelani po podjetniškem ne pa po teritorialnem principu, kar otežkoča njihovo 
uporabo v organih družbeno-političnih skupnosti. Dogaja se, da iste podatke 
zbirajo tudi drugi organi in organizacije. 

Skupščine družbeno-političnih skupnosti, poslovne banke, gospodarske 
zbornice ter samoupravni organi drugih delovnih in samoupravnih organizacij 
se pri svojem delu ne opirajo dovolj na Službo in premalo uporabljajo njene 
statistične in informativno analitične podatke in tudi pravočasno in vedno 
ustrezno ne reagirajo na ugotovitve o finančnih težavah in drugih slabostih v 
posameznih delovnih in drugih organizacijah. V tem pogledu ni določenih obvez- 
nosti za te organe in organizacije. Še manj pa je pobud za delo službe in za raz- 
rešitev problemov. 

3. Pri opravljanju svoje kontrolne funkcije služba ugotavlja, da splošni 
samoupravni akti delovnih organizacij niso vselej v skladu s predpisi in da v 
njih pogosto tudi ni upoštevana skrb za dobro gospodarjenje in integriteto 
družbenih sredstev, k čemer delovne organizacije zavezuje zakon o sredstvih 
delovnih organizacij. Pogoste so tudi ugotovitve, da se sprejeti samoupravni 
akti ne izvršujejo. 

4. Delovanje službe ni dovolj prilagojeno vse večjemu uveljavljanju druž- 
benih in samoupravnih dogovorov, razvoju različnih samoupravnih skupnosti 
in drugim oblikam neposrednega združevanja občanov,, delovnih in drugih 
organizacij. 

5. Notranja razmerja v službi so urejena predvsem administrativno. To velja 
zlasti za določanje prispevkov za kritje skupnih potreb službe in usklajevanje 
pogojev dela službe. 

6. Statut službe iz leta 1968, ki ga je potrdila zvezna skupščina, je podrob- 
neje uredil medsebojna razmerja ter pravice in dolžnosti organizacijskih enot. 
V službi kot celoti je statut zadržal predvsem urejanje načelnih notranjih vpra- 
šanj, ki so pomembna za celovitost in enotnost službe pri izvrševanju njenih 
strokovnih in družbenih nalog. Statut službe je prinesel nasproti prejšnjemu cen- 
traliziranemu sistemu financiranja in razdeljevanju sredstev od zgoraj navzdol 
odločen korak v smeri samofinanciranja organizacijskih enot službe po dohod- 
kovnem sistemu, ki ga je temeljno začrtal novi zakon. Vse organizacijske enote 
službe samostojno ugotavljajo celoten dohodek in dohodek in ga delijo ter 
samostojno urejajo delovna in druga notranja samoupravna razmerja. 

Decentralizirani sistem zbiranja sredstev za delo pa je zaradi specifičnega 
načina zbiranja sredstev, pogojenega s posebnostmi dela službe za uporabnike 
družbenih sredstev in za družbeno skupnost oziroma družbeno-politične skup- 
nosti povzročil tudi določene anomalije. Nekatere organizacijske enote službe, 
predvsem podružnice s sedeži v razvitih gospodarskih in upravnih središčih, 
ustvarjajo čezmeren dohodek, ki ni vselej ali v celoti odvisen od vloženega 
dela, medtem ko podružnice v gospodarsko nerazvitih oziroma manj razvitih 
predelih, brez lastne krivde in iz objektivnih razlogov ne ustvarjajo zadostnih 
sredstev za pokrivanje izdatkov. 

Zadevna problematika se po obstoječih določbah statuta službe rešuje ozi- 
roma skuša reševati v okviru službe kot celote, odmaknjeno od specifičnosti 
problemov na posameznih območjih oziroma v posameznih republikah. 

Obstoječa sistemska ureditev dohodkovnih razmerij v službi otežkoča reše- 
vanje dohodkovnih in drugih notranjih problemov v republiških okvirih, ker 
statut ni dal delovni skupnoti organizacijskih enot službe na območju republike 
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nobenih kompetenc oziroma pooblastil, možnosti in samostojnosti na področju 
urejanja notranjih odnosov, oblikovanja skupnih sredstev za delo ter na pod- 
ročju delitve dohodka in oblikovanja skladov. 

S formiranjem republiških in pokrajinskih samoupravnih organov bi od- 
padla tudi potreba po svetih za koordinacijo dela službe pri organizacijskih 
enotah službe za širša območja (glavni centrali, centrala in glavnih podružni- 
cah), ker ti zgolj posvetovalni organi, brez pravice kakršnegakoli odločanja, 
v času svojega obstoja niso mogli odigrati tiste vloge, ki jim jo je določil in 
namenil zakon. 

Smotrnost in racionalnost poslovanja v duhu splošnih integracijskih teženj 
tudi narekujeta, da naj na republiških sedežih obstoja le ena sama organizacij- 
ska enota namesto dosedanjih dveh (centrala in podružnica), ki bi opravljala 
operativne posle za uporabnike in družbo na svojem območju in imela hkrati 
tudi kontrolo, instruktažo in usmerjevalno vlogo za vse organizacijske enote 
(podružnice) v republiki glede izvrševanja funkcij službe. 

7. Na določenem področju kontrole finančnega in materialnega poslovanja 
uporabnikov družbenih sredstev obstoja nepotreben dualizem, ki po nepotreb- 
nem cepi enotnost družbene kontrole in večkrat vznemirja uporabnike družbe- 
nih sredstev. Tako na primer kontrolo obračunavanja in plačevanja prispevkov 
za socialno zavarovanje in prometnega davka opravljajo poleg službe tudi zavodi 
za socialno zavarovanje in občinske davčne uprave, devizno dokumentarno kon- 
trolo uvoza in izvoza z obračunom razlik v ceni pa opravlja narodna banka 
Jugoslavije. Dualizem po nepotrebnem povečuje administrativno delo in ne za- 
gotavlja enotnosti in učinkovitosti kontrole. 

Na podlagi teh ugotovitev zavzema Skupščina SR Slovenije naslednja 

stališča: 

— organizacija in dejavnost službe naj se zasnujeta tako, da bo služba 
bolj neposredno povezana z uporabniki družbenih sredstev in družbeno-politič- 
nih skupnosti in bolj aktivno vključena v vsa gospodarska dogajanja in druž- 
benoekonomski razvoj. S kontrolo, statistično, informativno analitično, instruk- 
torsko in drugo dejavnostjo naj bo služba po eni strani neposreden sestavni del 
samoupravnega gospodarstva, po drugi strani pa pomemben organ vseh druž- 
benopolitičnih skupnosti; 

zagotoviti je potrebno izvajanje funkcij službe kot organa federacije, 
na katero je republika prenesla določena pooblastila in odgovornosti v zvezi 
z enotnostjo družbeno gospodarskih odnosov in sistema ter skupnega trga, ob 
tem pa razmejiti in natančno določiti pristojnosti republike in občin. Drugače 
je treba urediti financiranje skupnih potreb službe, onemogočiti administrativno 
prelivanje sredstev in zagotoviti odgovornost republike pri financiranju službe 
v republiki; 

kontrola in druge dejavnosti službe bi morale biti predvsem preventivne. 
Služba bi morala opozarjati na razna negativna gibanja, pojave in tendence, na 
njihove vzroke in posledice, ki kažejo na to, da bo delovna ah druga organiza- 
cija zašla v težave oziroma, da gre za nezakonitosti oziroma druge škodljive 
pojave; 

— delovanje službe naj bo v samem zakonu prilagojeno tako, da bo nepo- 
sredno bolj dostopno in uporabno za samoupravne organe v delovnih in drugih 
organizacijah ter v samoupravnih skupnostih; 
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— služba naj na zahtevo zainteresiranih spremlja izvajanje družbenih in 
samoupravnih dogovorov in ugotavlja njihovo učinkovitost; 

— medsebojne obveznosti med službo na eni strani in uporabniki družbenih 
sredstev ter družbeno-političnimi skupnostmi in njenimi organi na drugi strani 
naj bodo natančneje določene; 

— kontrolna funkcije službe naj zagotovi tudi kontrolo celotnega finanč- 
nega in materialnega poslovanja, kontrolo delitve družbenih sredstev, zakoni- 
tosti in izvajanja splošnih aktov uporabnikov družbenih sredstev, ki zadevajo 
njihovo finančno in materialno poslovanje ter kontrolo izvajanja družbenih in 
samoupravnih dogovorov; 

— devizna dokumentarna kontrola naj se prenese iz narodne banke Jugo- 
slavije v službo in odpravi naj se dualizem v opravljanju družbenih kontrolnih 
funkcij pri različnih organih; 

— sveti za koordinacijo dela službe pri njenih organizacijskih enotah za 
širše območje naj se ukinejo; 

— v republiških in pokrajinskih središčih naj posluje samo ena organizacij- 
ska enota službe, ki bo delovala kot operativna za uporabnike svojega območja 
in kot kontrolno-instruktažna ter usmerjevalna enota za območje republike ozi- 
roma avtonomne pokrajine; 

— z nadaljnjo decentralizacijo na področju notranjih razmerij naj se dolo- 
čene samoupravne pristojnosti z organov upravljanja službe kot celote prene- 
sejo na organe službe na območju republike oziroma avtonomne pokrajine; 

-—• skrb za oblikovanje in razporejanje skupnih sredstev za delo za zagoto- 
vitev normalnega poslovanja vsem organizacijskim enotam naj se ureja po repu- 
bliških oziroma pokrajinskih območjih; 

— sredstva za potrebe službe kot celote in za potrebe službe po republiških 
oziroma pokrajinskih območjih naj se oblikujejo z združevanjem sredstev na 
podlagi družbenega dogovora. 

Skupščina SR Slovenije je predlagala zvezni skupščini, da osvoji ta stališča 
o izpopolnitvi dejavnosti in organizacije službe družbenega knjigovodstva in 
v skladu z njimi sprejme potrebne spremembe in dopolnitve zakona o službi 
družbenega knjigovodstva (Ur. 1. SFRJ, št. 23, 54/67, 15, 50/68, 55/69 in 32/70). 

St.: 023-89/70 
Ljubljana, 28. 10. 1970 

POROČILO 

o delu in problemih v službi družbenega knjigovodstva 

Delo službe v letu 1969 karakterizira povečana aktivnost pri vseh poslih, 
ki jih opravlja v smislu zakona o službi družbenega knjigovodstva; pri svojem 
delu je upoštevala predvsem potrebe družbeno-političnih skupnosti in naloge, 
ki so izhajali iz resolucije o temeljih gospodarske politike za leto 1969 in iz skle- 
pov predsedstva ZKJ o perečih vprašanjih družbenoekonomskih odnosov. Po- 
sebno pozornost je služba posvečala nalogam, ki so jih narekovale trenutne po- 
trebe pristojnih organov po vpogledu v stanje in razvoj finančnih dogajanj pri 
uporabnikih družbenih sredstev. 

Pri opravljanju posameznih funkcij je služba posvečala posebno pozornost 
izboljšanju kvalitete dela in nadaljnjemu razvoju opravil. 

40 
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Ker je plačilni promet skoncentriran v službi, je opravljanje poslov plačil- 
nega prometa povsod enako, nepristransko in omogoča uporabo sodobne meha- 
nizacije; zato je racionalno in ekonomično organizirano. Pretežni del nalogov 
plačilnega prometa se izvršuje že v teku istega dne, tako da se sredstva ne zadr- 
žujejo v kanalih plačilnega prometa. Da bi omogočila hitrejše kroženje sredstev, 
je služba pospeševala uporabo akceptnih nalogov in poravnavanja potom kom- 
penzacij, asignacij in cesij. Tudi upoštevanje priliva sredstev na račune uporab- 
nika v teku dneva služi hitrejši poravnavi,njihovih dolgov; v ta namen je bil 
vpeljan v nekaterih organizacijskih enotah tudi medkrajevni kliring z njiho- 
vimi ekspoziturami; ponekod se sprejem vplačil na blagajnah opravlja tudi 
v popoldanskih urah, vpeljuje in proučuje se obdelava nalogov plačilnega pro- 
meta ekspozitur v področni podružnici, vpeljujejo se nočni trezorji, pospešuje 
se uporaba teleprinterjev v plačilnem prometu, nabavljeno je bilo večje število 
knjigovodskih strojev za knjiženje plačilnega prometa in podobno. Služba siste- 
matično spremlja efikasnost izvrševanja nalogov plačilnega prometa in hitrost 
cirkulacije sredstev; kljub nelikvidnosti delovnih in drugih organizacij in na- 
raščanju medsebojnih dolgov in terjatev, je bil v letu 1969 povečan obseg pla- 
čilnega prometa v Sloveniji po vrednosti za 16'%>, po številu nalogov pa za 6 a/o. 
Tako je bilo v letu 1969 izvršeno v plačilnem prometu 37 748 tisoč nalogov v 
skupni vrednosti 141 747 milijonov dinarjev. 

Služba bo poskrbela pri novih plačilnih instrumentih, kot so menica, ček 
in vrednostni papirji, s primerno tehniko za hitrejše poravnavanje dolžniško- , 
upniških razmerij. Z razširitvijo teleprinterskega omrežja po možnosti na vse 
organizacijske enote, s splošno izpopolnitvijo tehnike dela, z uvajanjem večje 
varnosti pri gotovinskem prometu pa bo dosegla nadaljnjo izpopolnitev tega 
delokroga poslovanja. 

Evidenčno-statistična poročila in statistične publikacije službe so bile v 
zadnjem letu v večjem obsegu prilagojene potrebam družbeno-političnih skup- 
nosti in vpeljana so bila nekatera nova statistična raziskovanja in poročila; po- 
sebno podrobno so bili evidentirani in statistično zajeti pojavi, ki kažejo gibanje 
likvidnosti pri uporabnikih družbenih sredstev. Da bi omogočila podrobnejše 
vpoglede v posamezna gibanja družbenih sredstev, je služba tudi s pomočjo 
ankete zbirala razne podatke, ki so posebno zanimali pristojne organe, tako na 
primer o osebnih dohodkih v šolstvu, nezagotovljenih sredstvih in plačilih pri 
investicijah in podobno. 

Podatke, s katerimi je služba razpolagala, je objavljala v mesečnih statistič- 
nih biltenih in drugih občasnih statističnih publikacijah. Podatke iz periodičnih 
in zaključnih računov pa je objavljala v posebnih statističnih publikacijah. Da 
bi zadostila tudi potrebam po individualnih podatkih o delovnih organizacijah, 
je bila izdana posebna publikacija s pomembnejšimi podatki iz zaključnih raču- 
nov oziroma iz periodičnih obračunov posameznih delovnih organizacij; poleg 
tega je bila izdana tudi statistična publikacija s primerjalnimi podatki od leta 
1964 do 1968 po področjih in panogah dejavnosti. 

Redni statistični bilteni niso izhajali samo za področje republike, temveč 
tudi za področja posameznih občin, tako da so družbeno-politične skupnosti 
imele stalen in kontinuiran vpogled v dogajanja pri finančnem poslovanju upo- 
rabnikov družbenih sredstev. Skupno je bilo v letu 1969 izdanih 1695 statistič- 
nih publikacij. 

Na zahtevo delovnih in drugih organizacij je služba dajala na razpolago 
tudi podatke o boniteti in solventnosti njihovih poslovnih partnerjev; tako delo 
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bo v letu 1970 statistično-informativni delokrog službe in izkoriščanje podatkov 
bistveno razširilo. 

Zal so se statistični materiali službe doslej premalo izkoriščali; temu je 
vzrok tudi podjetniški način zajemanja podatkov, ki se ne skladajo s teritorial- 
nim načelom prikazovanja dogajanj, ki ga potrebujejo občinski organi. Dani so 
bili predlogi za rešitev tega problema, ki postaja z integracijskimi procesi vse 
bolj pereč. Bogati statistični materiali službe bi lahko v večji meri služili druž- 
beno-političnim skupnostim in uporabnikom družbenih sredstev pri njihovem 
delu in razgledovanju med stanjem in razvojem družbenih sredstev, če bi le-fti 
posredovali službi svoje sugestije in predloge za eventualno preureditev ali do- 
polnitev obstoječih statističnih poročil oziroma za uvedbo novih statističnih 
raziskav; služba je za predloge, ki bi povečali prilagojenost statistike potrebam 
in ki bi prispevali k njeni večji uporabljivosti, zelo dostopna. Služba tudi ve, da 
bi bili statistični podatki o finančnem stanju delovnih organizacij zelo izpopol- 
njeni, če bi delovne organizacije predlagale službi redno mesečno svoje bruto 
bilance. 

Informativno-analitično delo službe je temeljilo na spremljanju pojavov in 
tendenc v gospodarskih gibanjih v zvezi z oblikovanjem in razpolaganjem z druž- 
benimi sredstvi, zlasti z gledišča najaktualnejših problemov v gospodarstvu. 
V letu 1969 je bilo to delo bolj obširno in bolj raznolično kot v predhodnih letih. 
K razvoju je prispevala predvsem delna preorientacija pri analitičnem delu s 
poudarkom na spremljanju učinkov gospodarskih ukrepov, ki so stopili v veljavo 
v zadnjem letu, in smernic ekonomske politike, nato nakopičeni problemi v go- 
spodarstvu, na katere je služba opozarjala v svojih informacijah, večje prilaga- 
janje dela potrebam družbeno-političnih skupnosti in zainteresiranih uporab- 
nikov družbenih sredstev in v zvezi s tem rastoče zanimanje družbeno-političnih 
skupnosti in drugih organizacij za informacije in analize, ki jih služba izdeluje. 

V letu 1969 je bila nelikvidnost v gospodarstvu eden izmed najbolj perečih 
problemov; zato je služba usmerila del svoje aktivnosti tudi na spremljanje teh 
pojavov in je redno informirala družbeno-politične skupnosti o naraščanju med- 
sebojnih dolgov pri delovnih organizacijah, o težavah pri plačevanju, o izgubah 
pri poslovanju, o nizki rentabilnosti, o nekritih investicijah, o delitvenih raz- 
merjih in podobno. 

Služba je izdelovala tudi različne vnaprej predvidene informacije; nanašale 
so se na obravnave, ki so jih nalagale nove direktive, novo zapaženi ali zaostreni 
pojavi in problemi pri poslovanju uporabnikov družbenih sredstev in na pereča 
vprašanja v družbenoekonomskih odnosih. Služba je stremela za tem, da bi 
nudila točne in pravočasne vpoglede v dogajanja pri finančnem poslovanju 
uporabnikov družbenih sredstev, da bi omogočila pristojnim organom solidno 
podlago za sprejemanje odločitev. 

Analize in informacije so prejemale vse družbeno-politične skupnosti,, šte- 
vilo izvodov, ki so jih naročale, se je v zadnjem letu zelo povečalo. Razširil se 
je tudi krog uporabnikov analiz in informacij. Skupno je bilo izdelanih v 
1969. letu 1069 informacij in analiz. 

Sugestij in želja glede vsebine informativno-analitičnega dela in glede na- 
čina in širine obravnavanja posameznih vprašanj doslej ni bilo mnogo; organi- 
zacijske enote službe pa so pripravljene taka napotila družbeno-političnih skup- 
nosti in drugih organov vedno upoštevati. 

Služba bo svojo aktivnost razširila s. tem, da bo.pogosteje kot doslej sestav- 
ljala informacije tudi za potrebe uporabnikov družbenih sredstev; informirala 
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bo njihove samoupravne organe o nepravilnostih in finančnih težavah pri nji- 
hovem poslovanju, ki jih bo ugotovila ob pregledu njihovega poslovanja in do- 
stavljala jim bo enotne kazalce o pogojih in rezultatih poslovanja v primerjavi 
s sorodnimi organizacijami; po želji uporabnikov bo izdelovala zanje tudi po- 
sebej naročene analize. 

Nekatere organizacijske enote službe izdelujejo informacije in analize za 
vsako občino svojega področja posebej, nekatere pa zajemajo področja vseh 
občin, ki spadajo v delokrog organizacijske enote; s tem je dana možnost, da se 
občine medsebojno primerjajo in da razberejo svoje mesto v širšem območju. 

Pri izdelavi analiz in informacij so se pojavljale težave, ki so mestoma 
zmanjševale uporabnost podatkov. Statistični podatki službe in s tem tudi ana- 
lize ne zajemajo celotnega družbenega sektorja na področju posameznih občin; 
manjkajo posamezne organizacije združenega dela, katerih matične organizacije 
imajo sedež v drugi občini. Čeprav so nekatere organizacijske enote prikrojevale 
podatke teritorialnemu principu, do sistematične ureditve podatkov na tej osnovi 
še ni prišlo. 

Krepitev zakonitosti oblikovanja in uporabe družbenih sredstev in nadzor 
nad izpolnjevanjem obveznosti je osnovni delokrog kontrolne funkcije službe. 
S kontrolnimi posli je služba skrbela za zakonitost pri ustvarjanju in porabi 
družbenih sredstev in za izpolnjevanje obveznosti do družbene skupnosti; od- 
krivala je številne nezakonitosti pri poslovanju, nepravilnosti, zlorabe in druge 
pojave, ki niso v skladu s pravilnim in dobrim gospodarjenjem z družbenimi 
sredstvi. 

Kontrolo je opravljala služba po predvidenem programu, v katerega so bila 
vključena tudi naročila družbeno-političnih skupnosti in njihovih organov, jav- 
nih tožilstev, sodišč pa tudi uprave javne varnosti. 

Služba je navezovala neposredne stike tudi z uporabniki družbenih sred- 
stev na raznih posvetovanjih in sestankih, na katerih jim je dajala navodila 
za poslovanje; svoje kontrolno delo je tako poglobila z instruktorskimi posli. 

V okviru kontrolnih poslov je pri uporabnikih družbenih sredstev ugotav- 
ljala pravilnost uporabe predpisov, ki se nanašajo na gospodarsko-planske 
ukrepe in instrumente; kontrolirala je uporabo zakonskih predpisov o ustavitvi 
naraščanja osebnih dohodkov pri določenih skupinah uporabnikov; ugotavljala 
je pri izpolnjevanju obveznosti do družbene skupnosti pravilnost osnov za ob- 
račun in uporabo predpisanih instrumentov in pravočasnost vplačevanja obvez- 
nosti; pregledovala je periodične obračune in zaključne račune glede zakonitosti 
obračunavanja celotnega dohodka in dohodka in njegove delitve in glede pra- 
vilnosti ugotavljanja sredstev in njihovih virov; kontrolirala je izvrševanje pro- 
računov družbeno-političnih skupnosti, zakonitost uveljavljanja premij, regre- 
sov, nadomestil in povračil; stalno je kontrolirala investicijsko potrošnjo za 
osnovna sredstva glede zagotovitve sredstev in zavarovanja plačil; sredi leta pa 
je izvedla obširno akcijo, v kateri je pregledala investicijsko potrošnjo vseh 
investitorjev in izvajalcev del; kontrolirala je finančno poslovanje izobraževal- 
nih skupnosti, poslovnih bank, ugotavljala je razne deformacije in opozarjala 
na nepravilnosti in pomanjkljivosti. Posebno pozornost je bila posvečena kon- 
troli tistih uporabnikov oziroma skupnih uporabnikov, kjer so bile težave pri 
poslovanju najčešče in najbolj pereče. Posebno se je služba zavzela pri zbiranju 
podatkov o znakih nelikvidnosti v gospodarstvu in je zato redno spremljala in 
poročala o gibanju medsebojnih obveznosti uporabnikov, o plačilih potom sod- 
nih sklepov, o neplačanih sodnih sklepih in akceptnih nalogih, o nekritih inve- 
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sticijah, o blokiranih žiro računih, o nepolnih osebnih dohodkih, o podjetjih pod 
prisilno upravo in podobno. Pri svojem delu je ugotavljala in zbirala podatke 
tudi o raznih deformacijah v poslovanju uporabnikov, kot je razsipanje druž- 
benih sredstev, uporaba družbenih sredstev v osebne namene, izigravanje pred- 
pisov in podobno. 

Poleg preventivne kontrole in interne kontrole pri razpolaganju s sredstvi 
so bili opravljeni številni pregledi neposredno pri uporabnikih družbenih sred- 
tev; ti pregledi so zajeli inventuro sredstev, prometni davek, investicijsko po- 
trošnjo, obresti na sklade v gospodarstvu, bonifikacijo obresti bankam, obračune 
in izplačila regresov in premij iz proračuna, blagajniško poslovanje itd.; poleg 
tega je bilo pregledano pri uporabnikih tudi drugo finančno-materialno poslova- 
nje in to po predvidenem planu oziroma na zahtevo družbeno-političnih skup- 
nosti ali uprave javne varnosti. V letu 1969 je služba izvršila 5765 neposrednih 
pregledov pri uporabnikih družbenih sredstev. 

Učinek dela kotrole kažejo te številke: skupno je bilo ugotovljeno 87 405 
primerov nepravilnosti v skupnem znesku 2244 milijonov dinarjev. Pri preven- 
tivni kontroli je bilo zavrnjenih nalogov za 1987 milijonov, s kontrolo zaključnih 
računov in periodičnih obračunov so bile ugotovljene nepravilnosti v višini 
18 milijonov dinarjev, z eksterno kontrolo pri uporabnikih družbenih sredstev 
ugotovljene nezakonitosti pa so znašale 239 milijonov dinarjev. 

Nepravilnosti, ki so bile ugotovljene pri kontroli poslovanja uporabnikov, 
so se često tikale investicijskega poslovanja, obračunavanja in plačevanja zakon- 
skih obveznosti, obračuna amortizacije, regresov, premij in drugih nadomestil 
iz proračunov; številne nepravilnosti so bile ugotovljene pri celotnem dohodku 
in dohodku ob kontroli zaključnih računov in periodičnih obračunov delovnih 
organizacij, nadalje pri pregledih blagajniškega poslovanja, inventur in po- 
dobno. 

V zvezi z nepravilnostmi, ki jih je služba ugotovila pri kontroli poslovanja 
uporabnikov družbenih sredstev, so bili storjeni določeni ukrepi: nalogi, ki niso 
izpolnjevali vseh predpisanih pogojev, so bili zavrnjeni, zaradi odprave nezako- 
nitosti pri poslovanju uporabnikov so bile izdane odločbe, v primeru znakov, 
da so bila storjena kazniva dejanja, gospodarski prestopki ali prekrški, pa so 
bile pri pristojnem organu za pregon vložene ovadbe. 

Služba je zavrnila skupno nad 80 tisoč nalogov v skupni vrednosti skoraj 
2 milijardi dinarjev. V primerjavi s predhodnim letom je znatno naraslo število 
zavrnjenih nalogov, njihova vrednost pa je poskočila več kot za dvojno višino. 
Tako veliko povečanje je bilo odraz stanja v gospodarstvu; številčno predvsem 
pa zneskovno povečanje nalogov je šlo v glavnem na račun tistih nalogov, ki so 
bili zavrnjeni zaradi pomanjkanja sredstev na žiro računih uporabnikov. 

Pri opravljenih pregledih so bile v 1584 primerih ugotovljene take nepra- 
vilnosti, da so bile zaradi njihove odprave izdane odločbe. V 1168 primerih se 
je odločba nanašala na popravke zaključnih računov uporabnikov; v postopku 
kontrole, izvršene po drugih vprašanjih, pa je bilo izdanih 416 odločb. 

Pri opravljanju kontrolne funkcije služba ne zapaža le nepravilnosti pri po- 
slovanju uporabnikov, ki jih je treba odpraviti z odločbo, ampak ugotavlja 
tudi take primere kršitve veljavnih predpisov, ki jih predpis kvalificira kot 
kazniva dejanja, gospodarske prestopke in prekrške. V takem primeru je služba 
dolžna vložiti ovadbo pri pristojnem organu za pregon. 

Služba je v letu 1969 vložila 95 prijav kaznivih dejanj, v 546 primerih je 
bila vložena prijava zaradi znaka, da je bil storjen gospodarski prestopek, 
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v 170 primerih pa je bila vložena prijava zaradi storjenih prekrškov. Vloženih 
je bilo tudi 8 predlogov za uvedbo disciplinskega postopka in 6 predlogov za 
uvćdbo stečajnega postopka. V 32 primerih je bila zahtevana ustavitev investi- 
cijske izgradnje zaradi neupoštevanja predpisov, ki urejajo graditev investicij- 
skih objektov. V primerjavi s številom izvršenih pregledov so bile pri vsakem 
petem preglegdu ugotovljene take kršitve veljavnih predpisov, da je bila vlo- 
žena prijava oziroma predlog pristojnim organom za pregon oziroma pristojnim 
upravnim organom za nadaljnje ukrepanje. 

Število vloženih prijav zaradi znakov, da so bila storjena kazniva dejanja, 
iz leta v leto narašča. 

Pri kontroli zakonitosti finančnega in materialnega poslovanja uporabnikov 
družbenih sredstev se služba srečuje s težavami, ki jih povzročajo komplicirane, 
nejasne in pomanjkljive določbe ter vrzeli v številnih predpisih, ki urejajo 
finančno in materialno poslovanje uporabnikov. Nejasna, neprecizna, težko ra- 
zumljiva, pomanjkljiva formulacija v predpisih vseh stopenj, poraja številna 
tolmačenja tako izvršilnih državnih organov kakor tudi v strokovni literaturi. 
Tolmačenja predpisov, ki so tudi neenotna, pomenijo dejansko nek pomožni 
zakonski pravni vir posebne vrste, ki ga pa naša zakonodaja načeloma ne pri- 
znava. Tomačenja povzročajo službi težave, ker se nanje uporabniki družbenih 
sredstev pogosto opirajo, medtem ko mora služba po izrecni določbi zakona o 
SDK konkretno kontrolno ukrepati samo na podlagi zakona in na njegovi pod- 
lagi izdanih predpisih. Težave pri konkretnih ukrepih in odločitvah povzroča 
tudi neustaljena zakonska terminologija in pa vse prepogoste spremembe in 
dopolnitve predpisov. 

Služba je že v preteklih letih dajala predloge, za spremembo in dopolnitev 
zakonov in drugih predpisov, ki jih uporablja pri svojem delu. Zlasti aktivna 
je bila na tem področju v okviru programa zvezne skupščine za revizijo in kodi- 
fikacijo zveznih zakonov. Služba z območja SR Slovenije je posredovala glavni 
centrali službe vrsto predlogov za spremembe, dopolnitve in uskladitev pred- 
pisov. 

K prednačrtu zakonov o spremembah in dopolnitvah zakonov in drugih 
predpisov v zvezi z ukrepi za odpravo nelikvidnosti v gospodarstvu, ki so bili 
sprejeti konec leta 1969, so bile dane številne pripombe in predlogi, ki so bili 
deloma tudi sprejeti pri končni redakciji predpisov. 

V letu 1969 je služba okrepila sodelovanje z družbeno-političnimi skup- 
nostmi, njenimi organi in organizacijami, z gospodarskimi sodišči, javnimi tožil- 
stvi, javnimi pravobranilstvi in gospodarsko zbornico. 

Mrežo organizacijskih enot sestavlja poleg centralne službe v Ljubljani 
13 podružnic s 33 ekspoziturami in 5 poslovalnicami. V njih je bilo zaposleno 
konec 1969. leta 2016 delavcev. 

Financiranje službe- je potekalo tako, da so zaračunavale podružnice storitve 
plačilnega prometa na podlagi dejansko obdelanih nalogov, manipulacij in dru- 
gih opravil, pri opravilih za družbeno-politične skupnosti pa so zaračunavale 
določeno provizijo od dohodkov na računih družbeno-političnih skupnosti kakor 
tudi od družbenih skladov in skladov socialnega zavarovanja. Glavna centrala 
službe in centrala sta bili udeleženi na teh dohodkih podružnic; podružnicam 
so ostali še vsi dohodki od pogodbeno dogovorjenih opravil in drugi dohodki. 
Na ravni centrale so se zadržali tudi dohodki, obračunani in vnovčeni na pod- 
lagi zveznega prometnega davka in obresti na gospodarske sklade, toda pri nji- 
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hovi delitvi so bile udeležene vse organizacijske enote; na ravni federacije pa 
so ostali vsi dohodki, obračunani in vnovčeni na podlagi pobranih carin. 

V letu 1969 so dosegli dohodki po tarifi 72 milijonov dinarjev, drugi do- 
hodki pa 5 milijonov dinarjev. Dohodki, ki so ostali v letu 1969 organizacijskim 
enotam v SR Sloveniji, predstavljajo 93'%> vseh dohodkov, medtem ko odpadejo 
na glavno centralo 3% in na skupne dohodke službe 4 '%> doseženih dohodkov 
po tarifi. 

Tak skrajno decentraliziran dohodkovni sistem povzroča določene težave; 
večje podružnice ustvarjajo čezmerni dohodek, ki ni odvisen samo od vlože- 
nega dela, medtem ko nekatere podružnice iz objektivnih vzrokov z ustvarje- 
nimi dohodki ne krijejo izdatkov. Reševanje teh razmer je v republiškem okviru 
otežkočeno, ker statut delovne skupnosti službe ne dopušča take samostojnosti 
pri urejevanju notranjih odnosov ter pri delitvi dohodka in oblikovanju skladov. 
Potrebne so spremembe, ki bodo omogočile nadaljnje razvijanje in napredo- 
vanje službe. 

POROČILA 

Odbor za finance gospodarskega zbora je na svoji 19. seji dne 23. novembra 
1970 obravnaval predloge sklepa o ugotovitvah in stališčih do nekaterih vpra- 
šanj službe družbenega knjigovodstva s poročilom o delu in problemih v službi 
družbenega knjigovodstva, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila v obrav- 
navo komisija za družbeno nadzorstvo Skupščine SR Slovenije. 

Člani odbora so se strinjali s tem, da je o problematiki službe družbenega 
knjigovodstva nujno potrebna obravnava na pristojnih telesih Skupščine SR 
Slovenije glede na pomembnost službe družbenega knjigovodstva v predvidenih 
stabilizacijskih ukrepih, kakor tudi glede na njene pomembne naloge, ki jih bo 
dobila služba v okviru republike po prenosu mnogih ekonomskih funkcij fede- 
racije na republiko. 

V razpravi o stališčih do nekaterih vprašanj službe družbenega knjigovod- 
stva je bilo predloženo, da bi bilo potrebno menjati statut službe družbenega 
knjigovodstva v tem smislu, da se sredstva za potrebe službe po posameznih 
območjih oblikujejo z združevanjem sredstev na podlagi družbenega dogovora. 

Člani odbora so pri obravnavi poročila o delu in problemih v službi druž- 
benega knjigovodstva menili, da bi bilo poročila in statistične podatke ter infor- 
macije službe družbenega knjigovodstva oblikovati tako, da bi vsi podatki bili 
prikazani po družbeno-teritorialnih skupnostih (občinah) in da bi bili bolj 
uporabni tudi za druge uporabnike družbenih sredstev. Glede kontrolne funk- 
cije službe družbenega knjigovodstva pa so člani menih, da ni zadosti le 
finančna in materialna kontrola poslovanja, delitve družbenih sredstev, ampak 
predvsem vsebinska kontrola prikazanih rezultatov poslovanja, ki mnogokrat 
kljub navideznemu redu v poslovanju predstavljajo izhodišče za kasnejše izgube, 
likvidacijo ali ukinitev podjetij. 

Izraženo je bilo tudi mnenje, da podatki službe družbenega knjigovodstva 
niso bili ažurni in da na primer skupščine občin za svoja območja prejmejo 
podatke o periodičnih obračunih delovnih organizacij za prvo polletje šele 
konec avgusta ali v septembru, tako da jih obravnavajo v oktobru, ko bi bil 
skoraj čas za obravnavo 9-mesečnega poslovanja. 

Odbor se je kljub navedenim pripombam strinjal, da se sprejme predlog 
sklepa o ugotovitvah in stališčih do nekaterih vprašanj službe družbenega 
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knjigovodstva in predlaga zboru, da ga sprejme v besedilu, kot ga je predložila 
komisija za družbeno nadzorstvo Skupščine SR Slovenije. 

Odbor je za svojega poročevalca na seji zbora določil poslanca Jožeta Po- 
gačnika. 

St.: 023-89/70 
Ljubljana, 24. 11. 1970 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
25. 11. 1970, št. 023-89/70. 

OSNUTEK ZAKONA 
o denarnem nadomestilu delavcev med začasno brezposelnostjo 

1. člen 

Začasno brezposelni delavec lahko uveljavlja pravico do denarnega nado- 
mestila, če njegovi dohodki skupaj z dohodki članov njegove ožje družine ne 
dosegajo zneskov: 

— 460 din mesečnega dohodka na člana njegove ožje družine; 
— 920 din skupnega letnega katastrskega dohodka od zemljišč, ki so nje- 

gova lastnina oziroma lastnina članov njegove ožje družine. 
Med dohodke po tem členu se štejejo vsi dohodki, ki so zavezani prispevku 

ali davku. 
Zneska iz prvega odstavka tega člena se vsako leto povečata za toliko od- 

stotkov, za kolikor so se v tekočem letu poprečno povečali življenjski stroški 
v SR Sloveniji. 

2. člen 

Denarno nadomestilo znaša 50'% poprečnih mesečnih akontacij osebnega 
dohodka v zadnjih treh mesecih pred prenehanjem dela. 

Delavcu, ki uveljavlja pravico do denarnega nadomestila, se izplačuje sku- 
paj s tem nadomestilom tudi denarni dodatek za ožje družinske člane, ki jih 
preživlja, tako da znaša denarno nadomestilo in denarni dodatek skupaj: 

za delavca z enim družinskim članom 55 %> 
za delavca z dvema družinskima članoma 60 % 
za delavca s tremi družinskimi člani 65 % 
za delavca s štirimi družinskimi člani  70 %> 
in za delavca s petimi ali več družinskimi člani 75 % 

poprečnih mesečnih akontacij osebnega dohodka iz prvega odstavka tega člena. 

3. člen 

Za člane ožje družine po tem zakonu se štejejo zakonec, otroci ter posvo- 
jenci in pastorki, ki živijo z začasno brezposelnim delavcem v skupnem gospo- 
dinjstvu oziroma jih je le-ta po zakonu dolžan vzdrževati in jih tudi dejansko 
vzdržuje. 



Priloge 633 

4. člen 

Delavcu, ki ima najmanj 15 let delovne dobe, se denarno nadomestilo izpla- 
čuje tudi po preteku časa, ki je določen za izplačevanje, toda samo v primeru, 
da mu niti s strokovno usposobitvijo ali prekvalifikacijo ni mogoče zagotoviti 
njegovim delovnim sposobnostim ustrezne zaposlitve. 

5. člen 

Republiški sekretar za finance izda v sporazumu z republiškim sekretarjem 
za delo navodilo o tem, kako se izračuna skupni dohodek prvega in drugega 
odstavka 1. člena tega zakona. 

6. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehata veljati zakon o višini delav- 
čevega dohodka, ki vpliva na pravico do denarnega nadomestila med začasno 
brezposelnostjo (Uradni list SRS, št. 24-267/65) ter navodilo o izračunanju skup- 
nega dohodka, ki vpliva na pravico do denarnega nadomestila med začasno 
brezposelnostjo (Uradni list SRS, št. 25-290/65). 

7. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, upo- 
rabljal pa se bo od 1. januarja 1971. 

OBRAZLOŽITEV 

I 

1. Novela temeljnega zakona o organizaciji in financiranju zaposlovanja, ki 
je začela veljati 6. marca letos (Uradni list SFRJ, št. 9/70), pooblašča republiko, 
da lahko določi s svojim predpisom kot pogoj za uveljavljanje pravice do denar- 
nega nadomestila krajšo predhodno dobo, kot je bila določena do sedaj (prvi 
odstavek 60. člena TZOFZ); da določi denarni znesek za ožje družinske člane 
delavca, ki uveljavlja denarno nadomestilo; lahko določi, da se delavcem, ki 
imajo najmanj 15 let dela, izplačuje denarno nadomestilo tudi dalj (64. člen 
TZOFZ). ' 

Na podlagi pooblastila novele TZOFZ je republiški sekretariat za delo pri- 
pravil predlog za izdajo zakona o denarnem nadomestilu delavcem med začasno 
brezposelnostjo. V tem predlogu je poudaril, da je treba hkrati z uporabo 
omenjenih poblastil. zajeti z novim republiškim zakonom tudi ureditev premo- 
ženjskega cenzusa, ki ne ustreza nastalim razmeram. 

Predlog so obravnavali odbor izvršnega sveta za socialno politiko in ko- 
munalna vprašanja in odbor izvršnega sveta za gospodarstvo ter izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, ki so sprejeli načela, na katerih naj temelji zakon. 

O predlogu so razpravljali tudi pristojni odbori in zakonodajno-pravna ko- 
misija Skupščine SR Slovenije, ki vsi soglašajo s predlaganimi načeli. Odbor 
republiškega zbora za družbenoekonomske odnose pa je glede na to, da je 
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sprejetje predlaganega zakona zelo pozno in da so o predlogu za izdajo zakona 
razpravljali skupščina republiške skupnosti za zaposlovanje, komunalni zavodi 
za zaposlovanje in republiški svet Zveze sindikatov za Slovenijo in poslali svoje 
pripombe, iz katerih nesporno izhaja, da soglašajo s predloženimi načeli, sklenil 
predlagati republiškemu zboru, da sprejme v naslednji fazi osnutek zakona 
kot zakonski predlog po skrajšanem postopku. 

V razpravi v odboru pa je bilo izraženo tudi mnenje, da se znesek denar- 
nega nadomestila v vsakem letu ne bi smel povečati le za odstotek, za kolikor 
bi se v tekočem letu poprečno povečali življenjski stroški, ampak bi morali pri 
tem upoštevati naraščanje cen prehrambenih proizvodov, katerih gibanje je 
hitrejše kot poprečno naraščanje življenjskih stroškov. Prevladalo je mnenje, 
da se vsakoletna spreminjajoča se struktura življenjskih stroškov upošteva pri 
valorizaciji denarnega nadomestila, zato bi bilo treba določiti, kateri so tisti iz- 
datki, ki vsako leto najbolj vplivajo na dvig življenjskih stroškov. 

Predlog za izdajo zakona sta obravnavala še gospodarski zbor dne 8. julija 
1970 in dne 14. julija 1970 republiški zbor Skupščine SR Slovenije. Gospodar- 
ski zbor je sprejel predlog brez pripomb. Pretežna večina poslancev republiškega 
zbora pa se je tudi strinjala z izdajo predlaganega zakona, razen enega po- 
slanca, ki meni, da je nepravilno, da so razmerja med premoženjskimi cenzusi 
v naših predpisih različno urejena in da cenzus 920 din letnega katastrskega 
dohodka ni pravilno oziroma pravično postavljen v razmerju s 460 din meseč- 
nega dohodka (pri delavcih-nekmetih). 

Na podlagi sklepov, s katerima sta pristojna zbora Skupščine SR Slovenije 
sprejela predlog za izdajo zakona, je pripravljen zakonski osnutek, ki upošteva 
načela, sprejeta s predlogom za izdajo zakona, in nekatere pripombe, ki so jih 
dali pristojni odbori Skupščine SR Slovenije. 

II 

1. Predlagani zakon izkorišča vsa pooblastila, dana v noveli TZOFZ, razen 
pooblastila, da se predhodna doba pogoj za uveljavitev pravice do denarnega 
nadomestila lahko skrajša. Za skrajšanje predhodne dobe se ni mogoče odločiti, 
ker bi njeno skrajšanje podpiralo fluktuacijo, spodbujalo krajše, predvsem se- 
zonsko zaposlovanje, kar pa je neugodno za delavce same, ki jim je treba zago- 
toviti predvsem stalno zaposlitev in jih tudi spodbujati k takšni zaposlitvi. 
Hkrati bi s skrajšanjem predhodne dobe občutno povečali izdatke, saj bi to 
pomenilo priznati pravico do denarnega nadomestila vsem tistim delavcem, ki 
se zaposlujejo sezonsko. Kljub temu pa bodo izkoriščena pooblastila dovolj vpli- 
vala na povečan krog upravičencev do denarnega nadomestila. 

2. Določba prvega odstavka 1. člena osnutka zakona predvideva, da lahko 
začasno brezposelni delavec uveljavlja pravico do denarnega nadomestila, če 
njegovi dohodki skupaj z dohodki članov njegove ožje družine ne dosegajo 
460 dinarjev mesečnega dohodka na posameznega družinskega člana oziroma 
920 dinarjev skupnega katastrskega dohodka od zemljišč, ki so lastnina delavca 
ah člana njegove ožje družine. Znesek 460 dinarjev mesečnega dohodka je 
bil povzet po mejnem znesku najnižjih pokojninskih prejemkov v letu 1970. 
S katastrskim dohodkom v višini 920 dinarjev letno pa razmerje med mesečnim 
in katastrskim dohodkom ostaja enako, kot je bilo leta 1965. 
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3. Določba 2. člena osnutka zakona predvideva, da bo delavec za čas ne- 
zaposlenosti prejemal nadomestilo, ki bo znašalo 50'°/o poprečnih mesečnih 
akontacij osebnega dohodka v zadnjih 3 mesecih pred prenehanjem dela, hkrati 
pa še po 5 °/# denarnega dodatka za vsakega družinskega člana, ki ga preživlja. 

Vendar ta znesek ne more preseči skupaj več kot 75'% poprečnih mesečnih 
akontacij osebnega dohodka, kot to določa novela TZOFZ. 

4. V 3. členu našteva osnutek zakona člane ožje družine, ki živijo z brez- 
poselnim delavcem v skupnem gospodinjstvu oziroma jih je delavec po zakonu 
dolžan vzdrževati in jih tudi dejansko vzdržuje. Krog članov ožje družine po 
določbi tega osnutka ostaja enak kot v sedanjem zakonu o višini delavčevega 
dohodka, ki vpliva na pravico do denarnega nadomestila med začasno brezpo- 
selnostjo. 

5. Določba 4. člena osnutka zakona predvideva, da bodo tisti brezposelni 
delavci, ki bodo imeli najmanj 15 let delovne dobe, pa jim niti s prekvalifika- 
cijo ne bo mogoče zagotoviti njegovim delovnim sposobnostim ustrezne zapo- 
slitve, prejemali denarno nadomestilo tudi po preteku časa, ki je po TZOF do- 
ločen za izplačevanje. Krog brezposelnih, katerim se bo izplačevanje denarnega 
nadomestila podaljšalo, bo omejen le na tiste, katerih zaradi starosti, onemog- 
losti, slabega zdravja in podobnih razlogov ne bo možno zaposliti, pogojev za 
uveljavitev pokojnine pa tudi ne bodo izpolnjevali. 

6. Določba 5. člena osnutka zakona predvideva izdajo navodila o načinu 
izračunavanja skupnega dohodka iz prvega in drugega odstavka 1. člena 
osnutka. Takšno navodilo bo izdal republiški sekretar za finance v soglasju 
z republiškim sekretarjem za delo. 

7. Ob uveljavitvi 1. člena osnutka zakona se po oceni republiškega zavoda 
za zaposlovanje predvidevajo ob sedanjem krogu upravičencev naslednji stroški: 

— za družinski dodatek   3,0 milijone din 
— za podaljšanje izplačevanja denarnega nadome- 

stila delavcem nad 15 let delovne dobe .... 0,9 milijona din 
— za povečanje minimal. denarnega nadomestila 0,5 milijona din* 

4,4 milijona din 

Predlagana sprememba cenzusa po 1. členu osnutka zakona bi povzročila 
povečanje odstotka upravičencev do denarnega nadomestila od sedanjih 6,45 °/o 
na predvidoma 10vseh nezaposlenih. S tem bi se tudi stroški denarnega 
nadomestila (za sedanje in povečane pravice) povečali za okoli 55 ®/o. 

Uveljavitev predlaganih sprememb v ugotavljanju denarnega nadomestila 
med začasno brezposelnostjo pomeni torej povečanje izdatkov za 9,87 milij. din 
letno, seveda ob upoštevanju razmer, ki so značilne za leto 1970. Ker bi stroški 
denarnega nadomestial za leto 1970 znašali po oceni —'brez povečanja po pred- 
laganih elementih — 5,55 milij. din, bi torej znašali stroški skupaj 15,42 
milij. din. 

Ostali stroški gmotne preskrbe se namreč s spremembo cenzusa ne spre- 
menijo. 

* Minimalno nadomestilo določajo skupščine komunalnih skupnosti in spre- 
memba zakona TZOFZ ne vpliva. Stroški za povečanje minimalnega denarnega 
nadomestila so v tem izračunu upoštevani samo zaradi celovitosti. 
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Po oceni bi stroški gmotne preskrbe, če bi bil zakon v veljavi celo leto 
1970, znašali: 

— denarno nadomestilo 15,42 milij. din 
— zdravstveno zavarovanje 2,97 milij. din 
— ostalo  0,08 milij. din 

Skupaj • . .   18,47 milij. din 

Glede na rezervo, ki je na razpolago, je možno s sedanjimi sredstvi službe 
za zaposlovanje začasno pokrivati izdatke tudi za razširjeno gmotno preskrbo 
brezposelnih. Vendar pa bo mogoče oceniti, ali bi bilo potrebno povečati pri- 
spevno stopnjo za 1971 zato, da bi se zagotovila sredstva za pokrivanje po- 
večanih izdatkov šele, ko bo sprejet predloženi zakon; sedanjo ocenitev po- 
večanja izdatkov zaradi spremenjenih cenzusov je treba vzeti kot okvirno, ker 
temelji le na presoji poznanih razmer, ne pa na podlagi podatkov, ki jih še ni 
na voljo. 

POROČILA 

Odbor republiškega zbora za družbenoekonomske odnose je na seji dne 
24. novembra 1970 obravnaval osnutek zakona o denarnem nadomestilu delav- 
cev med začasno brezposelnostjo, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
izvršni svet. 

Uvodoma je odbor razpravljal o postopku v zvezi s sprejemanjem zakona 
in zavzel stališče, da je treba predlog zakona sprejeti čimprej tako, da bi se 
lahko uporabljal od 1. 1. 1971 dalje. 2e pri obravnavi predloga za izdajo zakona 
je odbor na seji dne 7. 7. 1970 ugotovil, da so o njem razpravljali skupščina 
republiške skupnosti za zaposlovanje, komunalni zavodi za zaposlovanje in re- 
publiški svet Zveze sindikatov Slovenije in poslali svoje pripombe iz katerih 
nesporno izhaja, da soglašajo z načeli predloga. 

Zato odbor predlaga republiškemu zboru, da v smislu 294. in 296. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije obravnava osnutek zakona kot zakonski 
predlog po skrajšanem postopku. 

V načelni razpravi o osnutku zakona je bil izražen pomislek glede pravil- 
nosti razmerja med cenzusom 920 din letnega katastrskega dohodka in cenzu- 
som 460 din mesečnega dohodka. Odbor je zavzel ob tem stališče, da bi vsaka 
sprememba cenzusa imela za posledico povečanje števila upravičencev do denar- 
nega nadomestila med za.časno brezposelnostjo, kar pa bi zahtevalo višja sred- 
stva in s tem v zvezi dodatno obremenitev gospodarstva. Zato ne bi bilo umest- 
no, da bi v tem zakonu menjali predložene cenzuse, temveč naj bi sistemsko 
proučili razmerja med cenzusi, ki so v predpisih različno urejena. 

Nadalje je bilo v razpravi opozorjeno, da se bodo v zvezi z izvajanjem 
programa stabilizacije ponovno zaostrovali problemi brezposelnosti. Odbor je 
glede tega menil, da bodo morale delovne organizacije same prevzeti skrb za 
prekvalifikacijo odvečnih delavcev, medtem ko bi bila za zaposlitev tistih, ki 
iščejo zaposlitev prvič, potrebna družbena intervencija. 

V podrobni obravnavi niso dani nobeni spreminjevalni ali dopolnilni pred- 
logi. 
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Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme osnutek zakona v pred- 
loženem besedilu po skrajšanem postopku. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Jožeta Dernovška. 

Št: 10-4/70 
Ljubljana, 25. 11. 1970 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji 37. seji 
dne 24. novembra 1970 obravnavala osnutek zakona o denarnem nadomestilu 
delavcev med začasno brezposelnostjo, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
izvršni svet. 

V splošni razpravi je komisija ugotovila, da je predlagatelj pri sestavi 
osnutka zakona pravilno izpeljal načela iz predloga za izdajo zakona. 

Pri obravnavi posameznih določil zakonskega osnutka je komisija sprejela 
naslednje spremembe in dopolnitve: 

K 1. členu : — Beseda »uveljavlja« se črta in se nadomesti z besedo 
uveljavi«. 

Sprememba je redakcijske narave. 
— Zadnji odstavek 1. člena se osamosvoji in postane nov 2. člen, s tem, 

da se spremenjen glasi: 
»Zneska iz prvega odstavka prejšnjega člena se v začetku vsakega leta 

povečata za toliko odstotkov, za kolikor so se v preteklem letu poprečno po- 
večali življenjski stroški v SR Sloveniji.« 

Sprememba je potrebna zaradi večje jasnosti uporabe določb o valorizaciji 
zneskov cenzusov iz prvega odstavka 1. člena. Te zneske je mogoče valorizirati 
le na podlagi statističnih podatkov o poprečnem povečanju življenjskih stroškov 
v preteklem letu; povečanje življenjskih stroškov torej lahko ugotavljamo le 
po zaključku leta, za katero povečanje življenjskih stroškov računamo. Ker se 
valorizirani cenzus upošteva v naslednjem letu, je potrebno valorizirana cenzusa 
določiti že v,začetku vsakega leta. 

K 5. členu: V tretji vrsti se črta besedilo: »prvega in drugega odstavka« 
in nadomesti z besedo: »iz«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. Ker 1. člen po osamosvojitvi tretjega 
odstavka obsega samo dva odstavka, ni potrebno pri sklicevanju na 1. člen 
posebej omenjati obeh odstavkov, temveč člen kot celoto. 

K 7. č 1 e n u : 7. člen naj se dopolni tako, da se glasi: 
»Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, upo- 

rabljal pa se bo od 1. januarja 1971, razen določbe 2, člena, ki se bo uporabljala 
od 1. januarja 1972.« 

Dopolnitev je potrebna zaradi tega, ker se bodo določbe novega 2. člena 
lahko uporabile šele po preteku leta 1970 kot prvega leta, za katerega se računa 
povečanje življenjskih stroškov, ki se nato upošteva pri izračunavanju cenzusa 
v naslednjem letu. 

Predlagatelj se je s sprejetimi spremembami in dopolnitvami strinjal. 

St.: 10-4/70 
Ljubljana, 25. 11. 1970 
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Odbor za finance gospodarskega zbora in odbor za družbenoekonomske 
odnose gospodarskega zbora — poročilo z dne 24. 11. 1970, št. 10-4/70. 

Odbor za socialno in otroško varstvo socialno-zdravstvenega zbora — po- 
ročilo z dne 8. 12. 1970, št. 10-4/70. 

OSNUTEK ZAKONA 

o filmskem prispevku 

1. člen 

Na območju SR Slovenije se vpelje filmski prispevek. 
Filmski prispevek plača gledalec filma. 
Filmski prispevek se uporablja za pospeševanje proizvodnje in predvajanja 

filmov. 
2. člen 

Filmski prispevek se plačuje po stopnji 25 "Va. 
Osnova filmskega prispevka je prodajna cena vstopnic za kinematografske 

predstave po odbitku prometnega davka in prispevka za Rdeči križ. 

3. člen 
Filmski prispevek se ne plačuje: 
— za predvajanje filmov v dvoranah Jugoslovanske kinoteke; 
— za predvajanje filmov v potujočih kinematografih; 
— za predvajanje poučnih, dokumentarnih in mladinskih filmov; 
— za predvajanje filmov, za katere komisija za ugotavljanje vzgojno-umet- 

niškega pomena filmov ugotovi, da imajo vzgojen, izobraževalen ali poseben 
umetniški pomen; 

— za predvajanje filmov v kinematografskih podjetjih in v kinematografih 
drugih prirediteljev filmskih predstav, katerih kosmati dohodek od prodanih 
vstopnic v preteklem letu ni presegel 70 000 dinarjev in če so imeli med skupno 
predvajanimi filmi najmanj eno petino takih, ki jim je komisija iz 4. člena 
tega zakona priznala vzgojen, izobraževalen ali poseben umetniški pomen. 

4. člen 

Komisija za ugotavljanje vzgojno-umetniškega pomena filmov je v sestavi 
republiškega sekretariata za prosveto in kulturo. 

Komisija ima predsednika in štiri člane. 
Predsednika in člane komisije imenuje izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Stroške za delo komisije poravna podjetje, ki predlaga pregled filma. 

5. člen 

Filmski prispevek je dohodek SR Slovenije. 
Sredstva, ki dotekajo iz filmskega prispevka, odstopa SR Slovenija kulturni 

skupnosti SR Slovenije, ki je dolžan najmanj 75 l0/o teh sredstev nameniti po- 
speševanju filmske proizvodnje, 20'% pa pospeševanju predvajanja filmov. 
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6. člen 

Filmski prispevek se prišteje k ceni vstopnice za kinematografsko pred- 
stavo. Kinematografska podjetja oziroma drugi prireditelji filmskih predstav 
odvajajo prispevek na račun kulturne skupnosti SR Slovenije po mesečnem 
obračunu ali v pavšalnem letnem znesku, če kulturna skupnost SR Slovenije 
sklene z njimi tak dogovor. Dogovor mora biti sklenjen do zadnjega februarja 
za obveznosti tekočega leta. 

Način in postopek za obračunavanje in odvajanje filmskega prispevka pred- 
piše republiški sekretar za finance. 

7. člen 

Ce kinematografsko podjetje oziroma drug prireditelj filmskih predstav ne 
odvede filmskega prispevka na način in po postopku ter v rokih, določenih 
s predpisom iz drugega odstavka 6. člena tega zakona, se kaznuje za prekršek 
z denarno kaznijo do 10 000 dinarjev. 

Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno kaznijo do 2000 
dinarjev tudi odgovorna oseba kinematografskega podjetja ali drugega prire- 
ditelja filmskih predstav. 

8. člen 

Denarne kazni za prekrške iz 7. člena tega zakona odstopa SR Slovenija 
kulturni skupnosti SR Slovenije. 

9. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1971. 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je konec decembra 1969 sprejela zakon o filmskem 
prispevku, po katerem se vpelje na območju SR Slovenije za leto 1970 filmski 
prispevek. Razlog za časovno omejitev navedenega prispevka je temeljil na 
zahtevi nekaterih poslancev gospodarskega zbora, da naj bi se v tekočem letu 
podrobneje preučile ekonomske razmere v slovenski kinematografiji in vpliv, 
ki ga ima filmski prispevek na domačo proizvodnjo filmov ter obnovo in raz- 
širitev kinematografske mreže; nadalje je bila izražena misel, da utegne pri- 
pravljajoči se zakon o kulturnih skupnostih in financiranju kulturnih dejavnosti 
v SR Sloveniji terjati prilagoditev zakona o filmskem prispevku. Ker je bilo 
gornji zahtevi ugodeno z izdelavo raziskave »Razvoj kinofikacije v SR Slo- 
veniji« in z analizo »Družbeni in ekonomski položaj slovenske kinematografije«, 
pripravljeni osnutek zakona o kulturnih skupnostih pa predvideva, da bo film- 
ski prispevek del izvirnih dohodkov republiške kulturne skupnosti, je republiški 
sekretariat za prosveto in kulturo pripravil predlog za izdajo zakona o filmskem 
prispevku. Republiški zbor in gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije, ki sta 
obravnavala predlog za izdajo zakona o filmskem prispevku, sta menila, da naj 
se na območju naše republike vpelje filmski prispevek kot dolgoročnejša ma- 
terialna podlaga produktivne in reproduktivne kinematografije in da naj bi bil 
le-ta eden od virov dohodka bodoče republiške kulturne skupnosti. Glede na 
različne poglede zainteresiranih na predlog za izdajo zakona o filmskem pri- 
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spevku je republiški zbor poudaril, da naj bo osnutek zakona izdelan v ko- 
ordinaciji z njimi. 

V predloženem osnutku so upoštevana enotna stališča, ki so jih zavzeli svet 
za kinematografijo pri gospodarski zbornici SRS, upravni odbor sklada SR Slo- 
venije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov ter društvo filmskih 
delavcev. 

Osnutek predvideva, da naj se na območju SR Slovenije vpelje filmski 
prispevek kot dolgoročnejša materialna osnova za izvajanje družbenih obvez- 
nosti na področju produktivne in reproduktivne kinematografije, ne pa kot 
intervencijska rešitev, ki se uveljavlja vsako leto posebej, kot to ureja sedanji 
zakon. Filmski prispevek naj bi postal eden od virov dohodka predvidene re- 
publiške kulturne skupnosti in bo v njenem okviru moral delovati kot organi- 
zem, ki bo še nadalje zasledoval posebne naloge filmskega področja in katerega 
sredstva bodo uporabljena glede na namen, za katerega se zbirajo. Zato ni 
osnove, da bi se filmski prispevek predpisoval za časovno omejeno dobo, kar 
bi učinkovalo le kot element nestabilnosti in onemogočalo načrtno in dolgo- 
ročno reševanje problemov na področju proizvodnje, distribucije in predvaja- 
nja filmov. Ker se še pojavlja miselnost, da plačujejo filmski prispevek pri- 
reditelji filmskih predstav, kar je posledica plačevanja prispevka po prejšnjih, 
do konca leta 1968 veljavnih predpisih, se skladno s temeljnim zakonom o 
filmskem prispevku v osnutku poudarja, da plača filmski prispevek gledalec 
filma. 

K vprašanju plačevanja filmskega prispevka tudi s strani televizijskih gle- 
dalcev oziroma radiotelevizije, o katerem se je pri sprejemanju zakonov o 
filmskem prispevku za leto 1969 in 1970 razpravljalo, je sekretariat za zako- 
nodajo v izvršnem svetu dal tole mnenje: 

»Po sedanjem pravnem stanju lahko vpeljejo republike filmski prispevek 
na podlagi pooblastila temeljnega zakona o filmskem prispevku (Uradni list 
SFRJ, št. 30-384/68). Ta zakon izrecno zahteva, da filmski prispevek plačuje 
gledalec filma. Temeljni zakon o filmskem prispevku s tem izrecno omejuje 
republike, da smejo s filmskim prispevkom obremeniti samo gledalce filma. To 
pa je izvedljivo samo za gledalce filma v kinematografih s tem, da se jim v 
ceno vstopnice za vsako kinopredstavo vračuna tudi filmski prispevek. Nemo- 
goče je na ta način obremeniti gledalce, ki na televizijskih sprejemnikih gledajo 
filme, ki jih predvaja televizija. Če bi npr. obremenili s plačevanjem filmskega 
prispevka imetnike televizijskih sprejemnikov, bi ga ti morali plačevati ne glede 
na to, ali bi gledali po televiziji emitirane filme, in ne glede na to, koliko fil- 
mov bi gledali; nasprotno pa ne bi plačevali takega prispevka vsi tisti gledalci 
v televiziji emitiranih filmov, ki sami ne bi bili imetniki televizijskega sprejem- 
nika. Na prvi pogled je jasno, da bi vsaka uvedba filmskega prispevka za imet- 
nike televizijskih sprejemnikov pomenila de facto zvišanje televizijske pristoj- 
bine (naročnine) za vse, ki so zavezani plačevati to pristojbino, in ne prispevek, 
ki ga plačuje gledalec filma. Zavezanje televizije oziroma imetnikov televizije 
za plačevanje filmskega prispevka bi bilo zato v nasprotju z omenjeno določbo 
2. člena temeljnega zakona o filmskem prispevku, v smislu katere je treba 
filmski prispevek predpisati tako, da ga plačuje res samo gledalec filma. Da bi 
bilo mogoče z republiškim zakonom podvreči plačevanju filmskega prispevka 
tudi televizijo in televizijske naročnike, bi bilo treba razveljaviti cit. 2. člen 
temeljnega zakona o filmskem prispevku. 
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Tu je treba opozoriti, da temeljni zakon o filmskem prispevku očitno ni 
v skladu s 4. točko XVI. amandmaja k zvezni ustavi, ker po tem ustavnem 
amandmaju ne bo več potrebno, da bi bile republike izrecno pooblaščene po 
zveznem zakonu, da bi lahko vpeljale filmski prispevek ali drugačne davščine. 
Vendar glede na 3. člen ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev 
VIII in XVI ostanejo zvezni zakoni in drugi predpisi, izdani pred uveljavitvijo 
amandmaja XVI, še naprej v veljavi, tiste njihove določbe, ki niso v skladu 
z omenjenim amandmajem, pa je treba z njim uskladiti do 31. decembra 1971. 
Temeljni zakon o filmskem prispevku zato še velja; podvržen je seveda reviziji 
zvezne zakonodaje, ki mora biti izvršena najpozneje do omenjenega revizijskega 
roka.« 

Glede na stališče republiškega sekretariata za prosveto in kulturo, po ka- 
terem bi se utegnila najti ustrezna rešitev z dogovorom med kinematografskimi 
podjetji in radiotelevizijo, sta se svet za kinematografijo pri gospodarski zbor- 
nici in sklad SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov 
dogovorila z RTV Ljubljana, da se bo RTV Ljubljana odrekla predvajanju tret- 
jega celovečernega filma, in sicer tistega, ki ga je predvajala v nedeljo. Ta 
dogovor naj bi se izvajal pol leta kot poskus za iskanje obojestranske ustrezne 
dokončne rešitve. 

Nadalje določa osnutek v svojem 1. členu namen, za katerega naj se upo- 
rablja filmski prispevek, v 5. členu, pa upoštevajoč pripombo odbora za pro- 
sveto in kulturo republiškega zbora, precizneje navaja uporabo zbranih sred- 
stev. Načelo, da se filmski prispevek plačuje po stopnji 25«>/a in da je osnova 
filmskega prispevka prodajna cena vstopnic za kinematografske predstave po 
odbitku prispevka za Rdeči križ in prometnega davka, je v sedanjem stanju 
ustrezno, zato ga je osnutek obdržal. ' 

Osnutek uvaja v praksi že preizkušene primere, da naj se filmski prispevek 
ne plačuje za predvajanje filmov v dvoranah Jugoslovanske kinoteke, v potu- 
jočih kinematografih, za predvajanje poučnih, dokumentarnih in mladinskih 
filmov ter za predvajanje vseh tistih filmov, za katere ugotovi v 4. členu 
osnutka predvidena komisija, da imajo vzgojen, izobraževalen ali poseben umet- 
niški pomen. Poleg tega naj bi bili oproščeni filmskega prispevka kinematografi, 
katerih kosmati dohodek od prodanih vstopnic v preteklem letu ni presegel 
70 000 dinarjev, če so imeli med vsemi predvajanimi filmi najmanj eno petino 
takih, ki jim je komisija iz 4. člena osnutka priznala vzgojen, izobraževalen ali 
poseben umetniški pomen. V tezah predloga za izdajo zakona o filmskem pri- 
spevku je bila sicer izražena misel, da naj ne bi veljala oprostitev prispevka za 
kinematografe, ki imajo 70 000 dinarjev kosmatega dohodka od prodanih kine- 
matografskih vstopnic, češ da naj to ugodnost dosežejo s tem, da predvajajo 
take za katere komisija ugotovi vzgojen, izobraževalen ali poseben umet- 
niški pomen. Ker pa so predstavniki kinematografskih podjetij zatrjevali, da 
ne bodo mogli mali kinematografi povsem izpolniti svojega programa s takimi 
filmi, ki bi bili prispevka oproščeni, kar pa je nujno za njihov obstoj, se je zato 
sprejelo skupno mnenje, da naj bodo ti kinematografi oproščeni prispevka, če 
bodo predvajali vsaj eno petino takih filmov, ki jim je komisija priznala vzgo- 
jen, izobraževalen ali poseben umetniški pomen. 

Siedstva, ki dotekajo iz filmskega prispevka, odstopa sedaj republika skladu 
SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanje filmov. Ko bo sprejet 
zakon o kulturnih skupnostih in njihovem financiranju, bo republiška kulturna 
skupnost prevzela tudi naloge sedanjega sklada in bodo sredstva filmskega 
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prispevka izvirni dohodek republiške kulturne skupnosti, ki se bodo uporab- 
ljala v skladu s svojo posebno namembnostjo. Taki bodoči ureditvi je zato pri- 
lagojeno besedilo osnutka. 

Način obračunavanj filmskega prispevka v bodoče ne bi bil vezan na organi- 
zacij sko-pr a vni status zavezanca (zavod, družbena organizacija, podjetje) ali na 
višino letnega kosmatega dohodka, temveč naj bi se odvajal prispevek po me- 
sečnem obračunu ali pa v pavšalnem letnem znesku, če kulturna skupnost 
SR Slovenije sklene z zavezancem tak dogovor. 

Sankcije so določene v osnutku tako kot v sedaj veljavnem zakonu. Osnu- 
tek predvideva le novost, da se denarne kazni za prekrške, ki so navedene v 
njegovem 7. členu, odstopajo kulturni skupnosti SR Slovenije. 

Filmski prispevek, ki je izvirni dohodek sklada SR Slovenije za pospeše- 
vanje proizvodnje in predvajanja filmov, bo v letu 1970 po sedaj veljavnem 
zakonu dosegel 4 900 000 dinarjev. Po predlaganem osnutku zakona se dohodek 
iz filmskega prispevka ne bo bistveno spremenil. Ostal bo na sedanji višini, 
posebno če predvidevamo, da bodo kinematografi izkoristili ugodnosti, ki bi jih 
imeli po določbah osnutka-ob predvajanju vzgojnih in umetniških filmov. 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 32. seji 25. novembra 
1970 obravnaval osnutek zakona o filmskem prispevku, ki ga je Skupščini SR 
Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet. 

Ustrezno razpravi o predlogu za izdajo zakona predstavlja predloženi osnu- 
tek zakona ureditev, filmskega prispevka za daljše razdobje v nasprotju z do- 
sedanjimi enoletnimi zakoni. 

V načelni razpravi o osnutku zakona odbor ni imel pripomb, pač pa pred- 
laga nekatere spremembe k posameznim členom osnutka zakona. 

K 1. členu : odbor je mnenja, da je drugi odstavek zakona povsem od- 
več, ker v vsakem primeru plača prispevek gledalec filma, ne pa neka druga 
oseba. Tudi v primeru, če bi napisali, da plača filmski prispevek kinematograf- 
sko podjetje ali delovni kolektiv, v bistvu plača filmski prispevek gledalec 
filma. 

K 3. č 1 e n u : prvi odstavek naj se spremeni in glasi: »Filmski prispevek 
se ne odvaja.« 

Ako bi ostalo besedilo zakona, kot je v osnutku predloženo v 1. in 3. členu, 
potem bi morali imeti kinematografi dvoje cen za vstopnice, višje cene za ko- 
mercialne filme in nižje za filme, ki jim je komisija priznala vzgojen, izobraže- 
valen ali poseben umetniški pomen. 

Dosledno besedilu predloženega osnutka gledalec torej po zakonu ne bi bil 
dolžan plačati filmskega prispevka na vstopnico za filme, ki jih navaja 3. člen. 
Kinematografsko podjetje torej ne bi imelo nikakršne posebne stimulacije za 
predvajanje kvalitetnih filmov, ker bi od vstopnice v vsakem primeru ostalo 
podjetju enako denarja. Edina stimulacija bi bila v tem, da bi nižja cena pri- 
vabila večje število obiskovalcev, kar pa v praksi ne bi bilo realno pričakovati. 

Odboru je bilo obrazloženo, da filmski prispevek v praksi plača gledalec 
v vsakem primeru, vendar v primeru komercialnega filma kinematografsko 
podjetje odvede filmski prispevek. Od vstopnic za filme, ki jim je komisija 
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priznala vzgojen, izobraževalen ali poseben umetniški pomen, pa filmski pri- 
spevek, ki ga gledalec prav tako plača, ostane kinematografskemu podjetju. 

Predloženo besedilo torej ni usklajeno. 
K tretji alinei 3. člena: predlagatelj osnutka zakona se je na seji 

odbora za finance gospodarskega zbora strinjal z dopolnitvijo, ki je bila dana, 
da se za besedo »mladinskih« doda »in kratkih« filmov. Odbor meni, da je ta 
dopolnitev nepotrebna, kajti za kratke filme, ki so poučni, dokumentarni ali 
mladinski, se že po predloženem besedilu ne plačuje oziroma odvaja filmski 
prispevek, kolikor pa gre za komercialne in propagandne filme, pa naj se pla- 
čuje prispevek kot za celovečerne filme. 

K peti alinei 3. člena: besedilo te alinee se spremeni, da se glasi: 
»Za predvajanje filmov v kinematografskih dvoranah, v katerih ko- 

smati dohodek od prodanih vstopnic za kinopredstave v preteklem ...«. 
S tem se samo še precizira, da je oprostitev le v zvezi s kino predstavami, 

ne pa tudi za eventualne ostale dohodke od dvorane. 
K 5. členu : na koncu drugega odstavka se pika zamenja za vejico in 

doda naslednje besedilo: »razlika 5®/» pa po presoji kulturne skupnosti za fi- 
nanciranje filmske vzgoje ali za druge namene s področja kinematografije, za 
katere se odloči kulturna skupnost SRS«. 

Dopolnitev je potrebna, ker sicer nastane vprašanje, kam s preostalimi 
5'°/o, oziroma je dopustna celo razlaga o računski napaki. 

Odbor predlaga zboru, da osnutek zakona sprejme in upošteva pripombe 
ter predloge odbora. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Jožeta Lojena. 

Št.: 420-31/70 
Ljubljana, 25. 11. 1970 

Odbor za finance gospodarskega zbora je na svoji 18. seji dne 12. novembra 
1970 obravnaval osnutek zakona o filmskem prispevku, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Uvodoma je odbor ugotovil, da je osnutek zakona izdelan na podlagi sklepa 
14. seje gospodarskega zbora z dne 9. 6. 1970, ko je zbor obravnaval predlog za 
izdajo zakona o filmskem prispevku. 

V razpravi o predlogu za izdajo zakona je bilo sprejeto načelo, da naj se 
z zakonom vpelje filmski prispevek kot dolgoročnejša materialna podlaga kine- 
matografije s tem, da se uskladijo interesi in zavzamejo enotna stališča tako 
sveta za kinematografijo pri gospodarski zbornici SR Slovenije, kakor tudi 
upravnega odbora sklada SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predva- 
janja filmov in Društva filmskih delavcev SR Slovenije. Odbor je ugotovil, da 
so ti predlogi odbora in zbora v osnutku zakona upoštevani. 

V načelni obravnavi osnutka zakona odbor ni imel nobenih pripomb. 
V obravnavi po členih pa je odbor predložil, da se izvršijo naslednje spre- 

membe v osnutku zakona: 
K 3. členu : tretjo alineo dopolni tako, da se glasi: 
»—• za predvajanje poučnih, dokumentarnih, mladinskih in kratkih filmov;« 
Navedeno dopolnitev je predložil predstavnik Društva filmskih delavcev, 

predstavnik predlagatelja pa se je z njo strinjal. 
41» 
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peto alineo menjati tako, da še glasi: 
»— za predvajanje filmov v kinematografskih dvoranah, v katerih kosmati 

dohodek od prodanih vstopnic v preteklem letu ni presegel 70 000 dinarjev in 
če so imele med skupno predvajanimi filmi najmanj Vs takih, ki jim je komisija 
iz 4. člena tega zakona priznala vzgojen, izobraževalen ali poseben umetniški 
pomen.« 

Predstavniki sveta za kinematografijo pri gospodarski zbornici SR Slove- 
nije, ki so predlagali omenjeno spremembo, so članom odbora pojasnili, da bi 
v osnutku zakona predloženo besedilo lahko negativno delovalo na integracijo 
manjših kinematografskih podjetij v večja podjetja. Predstavnik predlagatelja 
se je s predlagano spremembo strinjal. 

Na vprašanje članov odbora, ali besedilo drugega odstavka 5. člena morda 
ne predstavlja napako, je predstavnik predlagatelja pojasnil, da to ni napaka. 
Manjkajočih 5 fl/o predstavlja »manevrski prostor« upravnega odbora sklada 
SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov, ki bi ga even- 
tualno lahko namenil med drugim tudi za financiranje filmske vzgoje in iz- 
obrazbe gledalcev. 

Odbor predlaga gospodarskemu zboru, da sprejme osnutek zakona o film- 
skem prispevku v besedilu, kot ga je predložil izvršni svet z omenjenima do- 
polnitvama. 

Odbor je za svojega poročevalca na zboru določil poslanca Janeza Stera. 

Št: 420-31/70 
Ljubljana, 12. 11. 1970 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
25. 11. 1970, št. 420-31/70. 

PREDLOG ZAKONA 

o uporabi sredstev posebne proračunske rezerve v letu 1970 

1. člen 

Družbeno-političnim skupnostim se v letu 1970 dovoli, da uporabijo do 
20 "Vo sredstev posebne rezerve, ki jo dosegajo na podlagi zakona o obveznem 
izločanju dela proračunskih dohodkov v letu 1970 v posebno rezervo (Uradni 
list SFRJ, št. 32-372/70). 

2. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Zakon o obveznem izločanju dela proračunskih dohodkov v letu 1970 v 
posebno rezervo (Uradni list SFRJ, št. 32/70) predvideva nekatere ukrepe za 
omejitev proračunske porabe v letu 1970. Na posebne račune se izloča ves pre- 
sežni dohodek planiranih proračunov (mesečno izračunan po planirani dinamiki 
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dotoka), poleg tega pa se izloča 3 % vseh dohodkov družbeno-politični skup- 
nosti, katere plan je v letu 1970 porasel za več kot 15l0/o nasproti realizaciji 
1969. Vsa izločena sredstva se vodijo na posebnih računih službe družbenega 
knjigovodstva. Pravica porabe sredstev posebne rezerve je zadržana do 30. 
aprila 1971. 

Vendar pa zakon pooblašča republike, da lahko, ne glede na prejšnja do- 
ločila zakona, dovolijo posameznim družbeno-političnim skupnostim uporabo 
sredstev posebne proračunske rezerve do 20 %» od sredstev posebne rezerve pro- 
računov vseh družbeno-političnih skupnosti na območju republike. 

Ker so v letošnjem letu nekatere občine zastavile potrošnjo, ki presega po- 
stavljeno mejo 15'%, prihaja zaradi dodatnih odvodov do težav v izvajanju 
proračunov. Zato menimo, da je primerno uporabiti možnost, dano po zakonu, 
ter občinam dovoliti uporabo 20 ®/# sredstev njihove posebne rezerve. 

Po podatkih službe družbenega knjigovodstva je do konca meseca oktobra 
izločeno na posebno rezervo iz republiškega proračuna 31 370 tisoč ter 19 754 
tisoč din iz proračunov občin. Po predvidevanjih o realizaciji dohodkov bi 
znašal ob koncu leta presežek republiškega proračuna 65,0 milij. din, v občin- 
skih proračunih pa bi bil realiziran presežek v višini 64,6 milij. din. Skupni 
presežek proračunov iz leta 1970 bi znašal tako 129,6 milij. dinarjev. Po spre- 
jetju ustreznega predpisa se mora v SR Sloveniji sprostiti iz sredstev posebne 
rezerve okoli 26 milij. dinarjev. 

MNENJE DELEGATOV OBČIN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnega delegata občine Kam- 
nik, in delegat mesta Ljubljane so na svojem 10. zasedanju dne 25. 12. 1970 
obravnavali predlog zakona o uporabi sredstev posebne proračunske rezerve v 
letu 1970. 

Delegati občin niso imeli pripomb k obravnavanemu predlogu zakona. 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 33. seji 22. decembra 
1970 obravnaval predlog zakona o uporabi sredstev posebne proračunske rezerve 
v letu 1970, ki ga je predložil Skupščini SR Slovenije v obravnavo izvršni svet 
s predlogom, da ga v smislu 294. in 296. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije obravnava po skrajšanem postopku. 

Odbor je ugotovil, da je podlaga za zakon podana v zveznem zakonu, ki 
pooblašča republike, da lahko dovolijo posameznim družbeno-političnim skup- 
nostim uporabo sredstev posebne proračunske rezerve do 20'% od sredstev 
posebne rezerve proračunov vseh družbeno-političnih skupnosti na območju 
republike. 

Odbor se strinja, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. 
Odbor se strinja, da se da družbeno-političnim skupnostim možnost, da 

uporabijo del sredstev posebne rezerve. Iz zakona samega ni razvidno, da se 
republika Slovenija te možnosti ne bo poslužila, kar je bilo na odboru pojas- 
njeno in dokazano z zakonom o prenosu presežkov republiškega proračuna za 
leto 1970 v republiški sklad skupnih rezerv gospodarstva. 
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Glede na to, da bo republiški zbor obravnaval predlog zakona šele 28. de- 
cembra in da je v predlogu zakona v 2. členu določeno, da zakon začne veljati 
osmi dan po objavi v Uradnem listu, praktično nobena občinska skupščina ne 
bi mogla izkoristiti dovoljenja za uporabo sredstev po tem zakonu. Zato je treba 
z zakonom omogočiti takojšnjo uporabo določil zakona, čim bo republiška skup- 
ščina zakon sprejela. 

Iz obravnave po členih odbora predlaga naslednje spremembe predloženega 
besedila zakona: 

— k 2. členu: besedilo osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS« naj se 
zamenj a z besedilom: 

»naslednji dan po sprejemu zakona«. 
Kolikor taka formulacija ni sprejemljiva, je treba najti formulacijo, ki bo 

občinskim skupščinam tudi praktično omogočila uporabo tega zakona. Obliko- 
vanje končnega predloga spremembe besedila, kolikor predlagani ni možen, 
prepušča zakonodajno-pravni komisiji Skupščini SR Slovenije. 

Odbor predlaga zboru, da sprejme predlagani zakon, vendar s tako for- 
mulacijo 2. člena, ki bo omogočala občinam, da izkoristijo dovoljenje, ki se jim 
z zakonom daje. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Poldeta Mačka. 

Št.: 402-156/70 
Ljubljana, 23. 12. 1970 

Začasna komisija za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih 
odnosov in vprašanj financiranja družbeno-političnih in samoupravnih skup- 
nosti enotnega zbora delovnih skupnosti — poročilo z dne 23. 12. 1970, št. 
402-156/70. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji 39. seji 
dne 23. decembra 1970 obravnavala predlog zakona o uporabi sredstev posebne 
proračunske rezerve v letu 1970, ki ga je predložil Skupščini SR Slovenije v 
obravnavo izvršni svet s predlogom, da ga v smislu 294. in 296. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije obravnava po skrajšanem postopku. 

V načelni razpravi komisija k predlogu tega zakona ni imela načelnih 
pripomb. 

V obravnavi po členih pa je komisija sprejela naslednja dva predloga za 
spremembe in dopolnitve: 

K 1. členu: V oklepaju naj se doda še besedilo: »... in 53-596/70).-«. 
Ta dopolnitev je potrebna, ker se ta člen sklicuje na zakon o obveznem 

izločanju dela proračunskih dohodkov v letu 1970 v posebno rezervo, katerega 
spremembe in dopolnitve so bile objavljene v Uradnem listu SFRJ, št. 53/70. 

K 2. členu : Komisija je sprejela predlog odbora za finance in proračun 
republiškega zbora, da naj se vakacijski rok uveljavitve tega zakona veže na 
naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS« tako, da naj se ta člen spre- 
meni in se glasi: 

»Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.« 
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Komisija se namreč strinja z obrazložitvijo tega odbora, da bi glede na 
obravnavo predloga tega zakona na republiškem zboru šele 28. decembra t. 1. 
in glede na osemdnevni vakacijski rok uveljavitve tega zakona po objavi v 
»Uradnem listu SRS«, praktično to pomenilo, da nobena družbeno-politična 
skupnost oziroma občinska skupščina ne bi mogla izkoristiti dovoljenja za upo- 
rabo sredstev po tem zakonu, ki pa je vezano na leto 1970. 

Na seji navzoči predstavnik predlagatelja se je strinjal s tema dvema 
amandmajema komisije. 

Št.: 402-156/70 
Ljubljana, 23. 12. 1970 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembi zakona o upravnih taksah 

1. člen 

V tarifni številki 5 taksne tarife zakona o upravnih taksah (Uradni list 
SRS, št. 13-105/69) se taksa pod 2 b) za vizum, izdan na mejnem prehodu, zniža 
od 50,00 dinarjev na 30,00 dinarjev. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1971. 

OBRAZLOŽITEV 

Do uveljavitve zakona o upravnih taksah (Uradni list SRS, št. 13-105/69) 
se je v SR Sloveniji neposredno uporabljala taksna tarifa temeljnega zakona o 
upravnih taksah. Po tej tarifi je taksa za vizum, izdan tujemu državljanu na 
mejnem prehodu, znašala 12,50 dinarja. Z uveljavitvijo taksne tarife republi- 
škega zakona o upravnih taksah je bila navedena taksa zvišana na 50,00 dinar- 
jev. V tej višini je takso predlagal zvezni sekretariat za finance in je republiški 
sekretariat za finance glede na prizadevanja po čim enotnejši ureditvi taks 
(zlasti tistih, ki jih plačujejo tuji državljani) pri pripravi zakona o upravnih 
taksah ni spreminjal. 

Skupnost jugoslovanskih železnic ugotavlja, da je prišlo do delne preusme- 
ritve prevozov grških delavcev v ZR Nemčijo in obratno z jugoslovanskih na 
italijanske železnice. Gre za dva do tri posebne vlake v obeh smereh tedensko. 
Razlogi za izgubo teh prevozov so predvsem v tem, ker jugoslovanske železnice 
niso zagotavljale takih možnosti, ki so za prevoz teh potnikov neobhodne, delno 
pa naj bi na preusmeritev, kot navajajo organizatorji prevozov, vplivalo tudi 
dejstvo, da je taksa za tranzitno vizo v SFRJ previsoka. 

Po obvestilu zveznega sekretariata za finance takse za izdajo vize tujemu 
državljanu na urejenem prehodu skoraj v vseh evropskih državah (tudi Grčiji) 
znašajo 1 oziroma 2 USA dolarja. 

Republiški sekretariat za finance ne razpolaga s potrebnimi podatki, na 
podlagi katerih bi lahko ugotovil, v kakšni meri prav problem višje takse vpliva 
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na preusmerjanje prevozov na sosednjo Italijo. V načelu pa kaže pritrditi ugo- 
tovitvi, da na to med drugim vpliva tudi višja taksa, kot tudi, da ima pre- 
usmerjanje prevozov ekonomsko negativne posledice. 

Iz navedenih razlogov predlagamo, da se taksa za vizum, izdan tujemu 
državljanu na mejnem prehodu, zniža tako, da bi znašala trideset dinarjev. 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 23. 12. 
1970, št. 423-6/70. 

Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 22. 12. 1970, št. 
423-6/70. 

Zakonodajno-pravna komisija — poročilo z dne 23. 12. 1970, št. 423-6/70. 

PREDLOG ZAKONA 

o republiškem davku od prometa blaga na drobno 

1. člen 

Republiški davek od prometa blaga na drobno se plačuje od vsega prometa 
proizvodov, ki so namenjeni za končno potrošnjo, razen od proizvodov, za ka- 
tere je s temeljnim zakonom o prometnem davku določeno, da se od njihovega 
prometa ne plačuje republiški davek od prometa blaga na drobno, in razen od 
prometa naslednjih proizvodov: 

1. kmetijske opreme (razen ročnega orodja) in nadomestnih delov za to 
opremo; 

2. proizvodov, katerih promet je po določbah 8. člena zakona o tarifi zvez- 
nega prometnega davka ter po določbah tarife zveznega prometnega davka 
oproščen plačevanja zveznega davka od prometa blaga na drobno, če ni s tem 
zakonom drugače določeno; 

3. od konfekcije, obleke in perila za otroke do vštete številke 16 oziroma 
do ustrezne številke po jugoslovanskih standardih; 

4. od otroške obutve do vštete številke 34. 

2. člen 

Kaj se šteje za promet proizvodov, ki so namenjeni za končno potrošnjo, 
se presoja po določbah 1., 2., 3., 4. in 6. točke prvega odstavka ter drugega1 in 
tretjega odstavka 2. člena zakona o tarifi zveznega prometnega davka (Uradni 
list SFRJ, št. 33/65, 57/65, 4/66, 28/66, 52/66, 5,/67, 18/67, 31/67, 24/68, 30/68, 45/68, 
55/68, 50/69 in 18/70). 

3. člen 

Republiški davek od prometa blaga na drobno se plačuje po stopnji 5 ®/o, 
razen od osebnih avtomobilov, ki jih prodajajo domače gospodarske organiza- 
cije, od katerih prometa se plačuje po stopnji 1,5 "/o, ter razen od alkoholnih 
pijač, od katerih prometa se plačuje od litra in znaša: 
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din 

— od piva  0,04 
— od naravnega vina, razen penečega vina 0,08 
— od penečega vina (naravnega in napravljenega) 0,20 
— od naravnega žganja in medice 0,20 
— od umetnega žganja: 

z močjo do 25 vol. I0/o alkohola 0,10 
z močjo nad 25 vol. '%» alkohola 0,15 

— od specialnih vin (desertnih, likerskih in aromatiziranih) in 
desertnih pijač, če znaša nabavna cena za liter: 
do 7 dinarjev 0,15 
nad 7 do 10 dinarjev 0,20 
nad 10 dinarjev .      0,35 

— od likerjev in močnih alkoholnih pijač, če znaša nabavna cena 
za liter: 
do 12 dinarjev 0,20 
nad 12 do 17 dinarjev 0,37 
nad 17 dinarjev 1,00 

Zasebni gostilničarji, ki na podlagi občinskega odloka o prometnem davku 
plačujejo občinski davek od prometa alkoholnih pijač od nabavljenih količin 
alkoholnih pijač, plačujejo tudi republiški davek od prometa blaga na drobno 
od nabavljenih količin alkoholnih pijač. 

4. člen 

Od motornih vozil, ki jih uvozijo oziroma kupijo v konsignacijskih skla- 
diščih občani in civilne pravne osebe, se plačuje republiški davek od prometa 
blaga na drobno po stopnji 5Davek plača občan oziroma civilna pravna 
oseba za finance pristojnemu upravnemu organu občine, v kateri ima stalno 
prebivališče oziroma sedež. Motorno vozilo je mogoče registrirati šele, ko je za 
registracijo pristojnemu organu predložen dokaz o plačilu prometnega davka 
po tem členu. 

5. člen 

Za financiranje kulturne dejavnosti se odstopa temeljnim kulturnim skup- 
nostim 0,5-odstotna stopnja republiškega davka od vsega prometa blaga na 
drobno, zbranega na območju občine, v kateri deluje temeljna kulturna skup- 
nost, razen od prometa alkoholnih pijač, 

6. člen 

Stopnje občinskega davka od prometa blaga na drobno ne smejo presegati 
4i0/o, razen od prometa alkoholnih pijač in alkohola (etanola), stopnje občin- 
skega davka od prometa osebnih avtomobilov pa ne! smejo biti nižje od 4%. 

7. člen 

Ob pogojih iz 42 a člena temeljnega zakona o prometnem davku (Uradni 
list SFRJ, št. 14/65, 29/65, 33/65, 57/65, 52/66, 31/67, 54/67, 26/68, 30/68, 40/68., 
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48/68, 11/69 in 56/69) se pri obračunavanju prometnega davka od končnih iz- 
delkov individualnega obrtnika — proizvajalca odbije republiški davek od pro- 
meta blaga na drobno, ki ga je obrtnik plačal od materiala za take izdelke. 

8. člen 

Glede nastanka davčne obveznosti, davčnih zavezancev, davčne osnove, 
postopka za odmero in drugega se ustrezno uporabljajo določbe temeljnega 
zakona o prometnem davku, zakona o tarifi zveznega prometnega davka, temelj- 
nega zakona o prispevkih in davkih občanov (Uradni list SFRJ, št. 13/70) ter 
predpisov, izdanih na podlagi teh zakonov. 

9. člen 

Trgovske in druge delovne organizacije morajo za promet z blagom na 
drobno, za katero se odpravlja republiški davek od prometa blaga na drobno, 
z dnem uveljavitve določbe, s katero se davek odpravlja, napraviti popis blaga 
v zalogah in pri nadaljnjem prometu takega blaga za odpravljeni davek zni- 
žati cene. 

10. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o republiškem 
davku od prometa blaga na drobno (Uradni list SRS, št. 40-392/68 in št. 3-9/69). 

11. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1971. Za temeljno kulturno skupnost, 
ustanovljeno za območje mesta Ljubljane, pa začne veljati določba 5. člena z 
dnem, ko bo Skupščina SR Slovenije sprejela sklep o soglasju k pogodbi o 
prenosu ustanoviteljskih pravic od SR Slovenije na skupščino mesta Ljubljane 
za kulturne zavode, katerih ustanovitelj je SR Slovenija. 

OBRAZLOŽITEV 

Spremembo oziroma dopolnitev zakona o republiškem davku od prometa 
blaga na drobno narekuje potreba, da se združita sedanji redni in dodatni davek 
od prometa blaga na drobno v enoten republiški davek od prometa blaga na 
drobno, čeprav pri tem ne gre za zvišanje niti za znižanje dosedanje obreme- 
nitve. Dopolnitev zakona narekuje tudi predlog, da se temeljnim kulturnim 
skupnostim odstopi 0,5 "/o stopnja republiškega davka od prometa blaga na 
drobno, ter predlogi za nekatere dodatne oprostitve republiškega davka od 
prometa blaga na drobno. Čeprav gre za manjše spremembe oziroma dopolnitve, 
predlagamo, da se zaradi večje jasnosti zakon izda v prečiščenem besedilu. 

V zvezi s spremembami v našem gospodarskem sistemu bodo potrebne tudi 
spremembe v davčnem sistemu. Pričakovati je, da se bo tudi sistem prometnega 
davka pomembneje spremenil, predvsem v tem smislu, da bodo tarife promet- 
nega davka prilagojene osnovni ekonomski funkciji prometnega davka, to je 
reguliranju tržnih razmer. Taka funkcija prometnega davka, ki podreja njegov 
fiskalni pomen, pa v interesu enotnosti jugoslovanskega trga zahteva tudi enotno 
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tarifo prometnega davka. Odpadla bi torej pravica federacije, republik in 
občin, da samostojno uvajajo prometni davek in samostojno določajo stopnje. 
Na ravni federacije naj bi se republike dogovorile o enotnem sistemu in tarifi 
prometnega davka. Dohodke za kritje potreb federacije bi zagotavljale repu- 
blike na način, za katerega bi se dogovorile med seboj. 

Glede na pričakovane spremembe v davčnem sistemu torej zakon, ki ga 
predlagamo, ne bo imel daljše veljave. Nujno pa je, da Skupščina SRS sprejme 
zakon še v tem letu, tako da bi se določbe o odstopu republiškega davka od 
prometa blaga na drobno temeljnim kulturnim skupnostim ter o združitvi redne 
in dodatne stopnje republiškega davka od prometa blaga na drobno začele upo- 
rabljati od začetka leta 1971. 

Na podlagi pooblastila iz zakona o pooblastitvi republik, da vpeljejo do- 
datni davek od prometa blaga na drobno (Ur. 1. SFRJ, št. 28/66, 54/67, 26/68 in 
48/68) je SR Slovenija vpeljala dodatni davek od prometa blaga na drobno v 
višini l,5!°/»za čas od 1. 1. 1967 do 31. 12. 1970. 

S spremembo temeljnega zakona o prometnem davku v letu 1968, ki je 
odpravila limitiranje stopenj republiškega in občinskega davka od prometa 
blaga na drobno, je odpadla potreba po uvajanju dodatnega republiškega davka 
od prometa blaga na drobno. V tej zvezi je bil izdan konec leta 1968 zakon 
o prenehanju veljavnosti zakona o pooblastitvi republik, da vpeljejo dodatni 
davek od prometa blaga na drobno. Druge republike so zato že za leto 1969 
ukinile dodatni davek od prometa blaga na drobno in uvedle republiški davek 
od prometa blaga na drobno v višini, ki vključuje tudi prejšnji dodatni davek 
od prometa blaga na drobno. 

Naša republika pa je tudi v novih pogojih zadržala dodatni davek od pro- 
meta blaga na drobno (8. člen veljavnega zakona o republiškem davku od pro- 
meta blaga na drobno — Ur. 1. SRS, št. 40/68) glede na to, da je bil vpeljan za 
obdobje do 31. decembra 1970 ter da so bila planirana sredstva iz tega naslova 
tudi že z zakonom v celoti porazdeljena za določene namene. 

Ker se bo torej dodatni davek od prometa blaga na drobno plačeval le do 
konca t. 1., se predlaga, da bi tudi v bodoče ostala obremenitev z republiškim 
davkom od prometa blaga na drobno v višini 5 l0/o. 

V predlogu zakona so povzete nekatere določbe iz zakona o republiškem 
davku od prometa blaga na drobno (Ur. list SRS, Št. 40/68 in 3/69), izpuščene 
ali dodane pa so naslednje določbe: 

1. člen — Izpuščene so določbe o oprostitvi republiškega davka od pro- 
meta alkoholnih pijač in osebnih avtomobilov, ker se od prometa teh proizvodov 
sedaj ne plačuje redni republiški davek od prometa blaga na drobno, marveč 
samo dodatni davek od prometa blaga na drobno. 

  Predlaga se dodatna oprostitev republiškega davka za promet proiz- 
vodov, ki so po določbah tarife zveznega prometnega davka oproščeni zveznega 
davka od prometa blag na drobno. Z dodatno oprostitvijo bi bil oproščen repu- 
bliškega davka od prometa blaga na drobno promet naslednjih proizvodov: 
jabolčnika, medicinskega vina, tkanin in drugih tekstilnih izdelkov iz mikane 
preje, v katerih je več kot 70 "Vo runske ali strojarske volne kvalitete nad 
30 mikronov, tkanin ter vrvarskih in drugih konopljenih izdelkov, tkanin in 
drugih tekstilnih izdelkov, v katerih je več kot 50®/o umetnih vlaken na bazi 
regenerirane celuloze, ter preprog, odej, volne in drugih tkanin, pletenin ali 
preje, v katerih je več kot 70 "Vo runske ali strojarske volne kvalitete nad 
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30 mikronov. Federacija je za promet navedenih proizvodov postopoma pred- 
pisovala oprostitve zveznega davka od prometa blaga na drobno od leta 1968 
dalje. Pri tekstilnih izdelkih se nanaša oprotitev le na tiste tkanine in tekstilne 
izdelke, ki so izdelani pretežno iz domačih surovin (domače grobe runske volne, 
umetnih vlaken na bazi regenerirane celuloze). 

Ker ni mogoče dobiti podatkov o prometu posameznih vrst tekstilnih 
izdelkov, tudi ni mogoče kvantificirati oprostitve republiškega davka od pro- 
meta blaga na drobno. Ocenjujemo pa, da bo izpad zaradi predlagane oprostitve 
le minimalen. 

Predlagajo se dodatne oprostitve republiškega davka od prometa konfek- 
cije, obleke in perila za otroke do številke 16 oziroma do ustrezne številke po 
jugoslovanskih standardih ter od prometa otroške obutve do vštete številke 34. 

Federacija je za promet navedenih proizvodov znižala stopnje zveznega 
prometnega davka od 12,5'% na 4 "/o meseca aprila t. 1. z utemeljitvijo, da se 
proizvodnja otroške konfekcije ne razvija v skladu z našimi pogoji in potre- 
bami, da so prodajne cene zaradi manjših serij previsoke in delujejo negativno 
na nivo potrošnje in s tem tudi na nivo proizvodnje. Pri obravnavanju predloga 
za znižanje stopenj zveznega prometnega davka je bilo tudi predlagano, da naj 
bi ustrezno znižanje ali oprostitve sprejele tudi republike in občine. 

V 2. členu so povzete določbe iz 2. člena zakona o republiškem davku 
od prometa blaga na drobno, dodane so le nove številke Uradnih listov SFRJ, 
v katerih so objavljene spremembe in dopolnitve zakona o tarifi zveznega pro- 
metnega davka. 

3. člen — Ker se plačuje dodatni davek od prometa blaga na drobno v 
višini 1,5'% samo do konca t. 1., bi s predlagano stopnjo v višini 5 "/o zadržali 
republiški davek od prometa blaga na drobno na dosedanji višini. V sedanji 
višini naj bi se plačeval tudi republiški davek od prometa osebnih avtomobilov 
v notranjem prometu in od prometa alkoholnih pijač. Od prometa osebnih 
avtomobilov in alkoholnih pijač se namreč sedaj plačuje le dodatni davek od 
prometa blaga na drobno. Po nižji stopnji se plačuje republiški davek od pro- 
meta osebnih avtomobilov samo zaradi izravnave stopenj republiškega in občin- 
skega davka od prometa osebnih avtomobilov med republikami, saj bi s povi- 
šanjem stopnje republiškega davka od prometa blaga na drobno trgovske orga- 
nizacije hitro preusmerile prodajo osebnih avtomobilov v kraje izven naše 
republike, kjer so skupne stopnje republiškega in občinskega prometnega davka 
že sedaj občutno nižje. 

V razpravah je bilo že predlagano, da bi se republiški in občinski davek 
od motornih vozil v notranjem prometu plačeval v občini, kjer ima kupec stalno 
prebivališče oziroma sedež, vendar bi bilo treba v zvezi s tem predlogom do- 
polniti temeljni zakon o prometnem davku. Glede na že uvodoma navedene 
spremembe, ki jih pričakujemo tudi v sistemu prometnega davka, pa menimo, 
da predloga ni potrebno posredovati zveznim organom. 

Zasebni gostilničarji bodo morali s spremembo zakona o republiškem davku 
od prometa blaga na drobno sami plačevati republiški davek od prometa alko- 
holnih pijač, medtem ko so dodatnega plačevale že proizvajalne organizacije 
in trgovska podjetja na debelo ob prodaji alkoholnih pijač zasebnim gostilni- 
čarjem. Smisel predlagane dopolnitve zakona (drugi odstavek 3. člena) je, da bi 
se s 1. 1. 1971 tako republiški kot občinski davek od prometa alkoholnih pijač 
plačevala na enoten način. Po določbah 25. a člena temeljnega zakona o pro- 
metnem davku namreč republike in občine lahko določijo, da zasebni gostilni- 
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čarji obračunavajo in plačujejo republiški in občinski davek od prometa alko- 
holnih pijač od nabavljenih količin namesto od prodanih količin alkoholnih 
pijač. Ker pa ima v SR Sloveniji večina občin predpisano, da zasebni gostilni- 
čarji plačujejo občinski davek od prometa alkoholnih pijač od nabavljenih 
količin namesto od prodanih količin alkoholnih pijač. Ker pa ima v SR Slo- 
veniji večina občin predpisano, da zasebni gostilničarji plačujejo občinski davek 
od prometa alkoholnih pijač od nabavljenih količin alkoholnih pijač, je glede 
na sam obračun pri gostilničarjih nujno, da bi tudi republiški davek od prometa 
alkoholnih pijač plačevali na enak način. 

4. člen — Zaradi jasnosti so za besedo »uvozijo« dodane besede »oziroma 
kupijo v konsignacijskih skladiščih«. Prodaja blaga s konsignacijskih skladišč 
se namreč v zvezi s plačevanjem prometnega davka v nekaterih primerih obrav- 
nava kot uvoz blaga, v drugih primerih pa kot notranji promet. 

5. člen — Tako kot v predlogu zakona o sredstvih za financiranje kul- 
turnih skupnosti in kulturne dejavnosti je tudi v 5. členu predloga tega zakona 
predvideno, da bi republika odstopila 0,5 ®/» stopnjo republiškega davka od 
prometa blaga na drobno temeljnim kulturnim skupnostim. 

Že v razpravah o osnutku zakona o kulturnih skupnostih se je vztrajalo, 
da naj bi republika odstopila temeljnim kulturnim skupnostim del republiškega 
davka od prometa blaga na drobno, ne pa da bi znižala stopnjo republiškega 
davka od prometa blaga na drobno in tako omogočila občinam, da povišajo 
stopnjo občinskega davka od prometa blaga na drobno ter povišano stopnjo 
prepustijo temeljnim kulturnim skupnostim. Tak postopek bi bil dosti enostav- 
nejši glede na tehniko obračunavanja in plačevanja prometnega davka. Po 
predlaganem načinu pa bodo namreč morali vsi tisti davčni zavezanci, ki imajo 
svoje poslovne enote v več občinah, voditi evidenco o obračunanem republiškem 
davku od prometa blaga na drobno po občinah in ga tudi vplačevati po občinah, 
kjer je bil opravljen promet, medtem ko ga sedaj vplačujejo le z enim virman- 
skim nalogom na vplačilni račun pri službi družbenega knjigovodstva, pri 
kateri imajo svoj žiro račun. 

Ker pa je pričakovati, da bo v prihodnjem letu spremenjen sistem pro- 
metnega davka, menimo, da bi takrat tudi ustrezneje uredili sistem partici- 
pacije na prometnem davku in racionalizirali tudi tehniko zbiranja sredstev 
za temeljne kulturne skupnosti. 

V 6. členu so povzete določbe iz 5. člena sedanjega zakona o republi- 
škem davku od prometa blaga na drobno, le da je besedilo delno spremenjeno 
zaradi boljše formulacije. 

V 7. in 8. členu so povzete določbe iz 6. in 7. člena sedanjega zakona 
o republiškem davku od prometa blaga na drobno. 

9. člen — Uvaja se izrečna družbena obveznost prodajalcev na drobno, 
da morajo znižati cene za proizvode, pri katerih se odpravlja republiški davek 
od prometa blaga na drobno. 

Ugotovljeno je bilo, da trgovske organizacije niso vedno za proizvode, pri 
katerih se je znižala davčna stopnja ali ukinil prometni davek, ustrezno znižale 
tudi maloprodajnih cen, marveč so znižani davek zajemale s povišano maržo. 

10. člen — Z uveljavitvijo tega zakona bi prenehal veljati sedanji zakon 
o republiškem davku od prometa blaga na drobno (Ur. list SRS, št. 40-293/68 
in št. 3-9/69), zakon o uvedbi dodatnega davka od prometa blaga na drobno in 
o uporabi sredstev iz tega davka (Ur. list SRS, št. 42-213/66 in št. 27-209/68) pa 
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že po zakonu o uvedbi dodatnega davka od prometa blaga na drobno velja 
samo do 31. decembra 1.1. 

11. člen — Za temeljno kulturno skupnost, ustanovljeno za območje 
mesta Ljubljane, je potrebno vezati veljavnost tega zakona glede prenosa sred- 
stev republiškega davka od prometa blaga na drobno na prenos ustanoviteljskih 
pravic od SR Slovenije na skupščino mesta Ljubljane za kulturne zavode, katerih 
ustanovitelj je SR Slovenija. Prenos teh sredstev je namreč bilančno pogojen s 
prenosom obveznosti. 

Razen v navedenem primeru pa bi zakon začel veljati 1. januarja 1971. 

MNENJA, STALIŠČA IN PREDLOGI DELEGATOV OBČIN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnega delagata občine Kam- 
nik, in delegat mesta Ljubljane so na svojem 10. zasedanju dne 25. 12. 1970 
obravnavali predlog zakona o republiškem davku od prometa blaga na drobno. 

V razpravi sta sodelovala delegata občine Kranj in mesta Ljubljane. 
Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni 

ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov 
občin v Skupščini SR Slovenije pošilja delovna skupina, izvoljena na zasedanju, 
ta stališča republiškemu in gospodarskemu zboru Skupščine SR Slovenije, da 
jih v smislu omenjenega določila ustavnega amandmaja kot pristojna zbora 
obravnavata in zavzameta o njih svoje stališče. 

V zvezi z 11. členom predloga zakona je bilo opozorjeno na določilo, po ka- 
terem začne veljati 5. člen zakona za temeljno kulturno skupnost, ustanovljeno 
za območje mesta Ljubljane šele z dnem, ko bo Skupščina SR Slovenije sprejela 
sklep o oglasju v pogodbi o prenosu ustanoviteljskih pravic od SR Slovenije 
na skupščino mesta Ljubljane za kulturne zavode, katerih ustanovitelj je repu- 
blika. 

Poudarjeno je bilo, da določilo 5. člena zakona dejansko pomeni prispevek 
k izboljšanju gmotnega položaja kulturnih institucij v vseh občinah, razen v 
Ljubljani. Druge občine bodo z odstopljeno stopnjo prometnega davka dopolnile 
sredstva, ki so jih dosedaj v svojih proračunih namenile kulturi. Ljubljana pa 
bi s prevzemom ustanoviteljskih pravic povečala obseg svojih obveznosti, pri 
tem pa sprejela sredstva, ki ne bodo zadoščala za pokrivanje potreb. Zato 
omenjeno določilo 11. člena zakona ni pravično, ker uvaja neenakopravni odnos 
do mesta Ljubljane. 

Druga pripomba v zvezi s tem je praktičnega značaja. Ob predvidevanju, 
da bi s strani republike odstopljene kulturne institucije v letu 1971 dobile 18'% 
sredstev za redno dejavnost kot v letu 1970, bi potrebovali zanje sredstva v 
višini 18 467 000 din. Iz prenesenih virov pa bi dobili skupno 17 411 140 dinarjev. 
Ta sredstva bi zadoščala za pokrivanje potreb prevzetih ustanov le do višine 
112,5 lanskoletnih sredstev za redno dejavnost. Pri čemer pa ni ničesar pred- 
videnega za investicijsko vzdrževanje. Ta rešitev tudi ne pomeni razreševanje 
problemov kulture v Ljubljani, marveč njeno osiromašenje. Zato je bilo pred- 
lagano, da ostane v besedilu 11. člena predloga zakona o republiškem davku od 
prometa blaga na drobno samo prvi stavek. Drugi stavek, ki navaja omejitev 
porabe določbe 5. člena za temeljno kulturno skupnost za območje mesta Ljub- 
ljane pa naj se črta, ker se bo itak moral urediti prenos ustanoviteljskih pravic 
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in drugih zadev s tem v zvezi z družbenim dogovorom med Socialistično repu- 
bliko Slovenijo in skupščino mesta Ljubljana (delegat mesta Ljubljana). 

V zvezi z obravnavo predloga zakona je bilo opozorjeno tudi na predloge 
in stališča delegatov občin v razpravi o izhodiščih ekonomske politike in zbiranju 
sredstev in financiranju splošnih potreb za leto 1971 o tem, da naj bi se pro- 
metni davek pri nakupu avtomobila plačal tam, kjer se avto registrira. Po- 
stavljeno je bilo vprašanje, zakaj ta predlog ni bil realiziran v tem zakonu. 
(Kranj) 

Št.: 421-13/70 
Ljubljana, 25. 12. 1970 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 33. seji 22. decembra 
1970 obravnaval predlog zakona o republiškem davku od prometa blaga na 
drobno, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet s predlogom, da 
ga v smislu 294. in 296. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije obravnava po 
skrajšanem postopku. 

V načelni razpravi odbor ni imel pripomb, v razpravi v podrobnostih pa je 
bila podana naslednja pripomba: 

K 9. členu : Opozorjeno je bilo, da v besedilu tega člena niso pred- 
videne sankcije za trgovske in druge delovne organizacije, ki v prometu z bla- 
gom na drobno ne bi znižale cen za odpravljeni republiški prometni davek. Zato 
odbor predlaga zakonodajno-pravni komisiji Skupščine SR Slovenije, da v tem 
smislu dopolni 9. člen. 

Odbor za finance in proračun predlaga republiškemu zboru Skupščine 
SR Slovenije, da zakon sprejme po skrajšanem postopku iz razlogov, ki jih je 
navedel predlagatelj. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Poldeta Mačka. 

Št.: 421-13/70 
Ljubljana, 23. 12. 1970 

Odbor za finance gospodarskega zbora je na 20. seji dne 21. 12. 1970 obrav- 
naval predlog zakona o republiškem davku od prometa blaga na drobno. 

Člani odbora so se strinjali s tem, da je potrebno izdati prečiščeno besedilo 
zakona o republiškem davku od prometa blaga na drobno, ker se sedaj zdru- 
žujeta redni in dodatni davek od prometa blaga na drobno v enoten republiški 
davek od prometa blaga na drobno. Ravno tako so se poslanci strinjali tudi s 
tem, da je v predvideni reviziji davčnega sistema nujno potrebno spremeniti 
sistem prometnega davka, vendar pa k temu ne bi smeh pristopiti pred celotno 
revizijo davčnega sistema. To zlasti velja za predloge glede revizije dosedanjega 
davka od prometa blaga na drobno na področju obdavčenja naravnih vin. Tako 
je odbor tudi proti predlogu, da se sedaj uvede limit ali maksimalna stopnja 
občinskega davka od prometa vin. 

V načelni obravnavi odbor ni imel pripomb, v obravnavi po členih pa ni 
sprejel predloga, da se prvemu členu doda 5. točka, s katero naj bi bila pred- 
videna oprostitev plačevanja republiškega davka od prometa blaga na drobno 
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tudi za žagan les iglavcev in listavcev. Predstavnik predlagatelja je v zvezi s 
tem poudaril, da bo v sklopu celotne revizije davčnega sistema, še posebej pa 
sistema prometnih davkov, izvršni svet proučil tudi vprašanje prometnega 
davka od žaganega lesa iglavcev in listavcev, ko se bo federacija odrekla pred- 
pisovanju prometnih davkov. V nobenem primeru pa ne bi bilo umestno take 
spremembe — oprostitve, sprejemati že sedaj. Odbor se je s tem stališčem pred- 
lagatelja strinjal. V obravnavi po členih odbor ni imel drugih pripomb in 
dopolnitev. 

Odbor predlaga zboru, da zakon obravnava skladno s predlogom predlaga- 
telja po skrajšanem postopku kot zakonski predlog. 

Za poročevalca je odbor določil poslanca Janeza Stera. 

Št.: 421-13/70 
Ljubljana, 22. 12. 1970 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji 39. seji 
dne 23. decembra 1970 obravnavala predlog zakona o republiškem davku od 
prometa blaga na drobno, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni 
svet s predlogom, da ga v smislu 294. in 296. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije obravnava po skrajšanem postopku. 

V načelni razpravi komisija k predlogu zakona ni imela načelnih pripomb. 
V obravnavi po členih pa je komisija sprejela naslednje predloge za spre- 

membe in dopolnitve: 
K 5. členu: Doda se nov drugi odstavek, ki naj se glasi: 
»Temeljni kulturni skupnosti, ustanovljeni za območje mesta Ljubljane, se 

ne glede na določbo prejšnjega odstavka odstopi 0,5-odstotna stopnja republi- 
škega davka od vsega prometa blaga na drobno šele z dnem, ko bo Skupščina 
SR Slovenije sprejela sklep o soglasju k pogodbi o prenosu ustanoviteljskih 
pravic od SR Slovenije na Skupščino mesta Ljubljane za kulturne zavode, ka- 
terih ustanovitelj je SR Slovenija.« 

S to dopolnitvijo se na to mesto prenaša besedilo drugega stavka 11. člena. 
Z njo se precizno izraža odstop navedene stopnje republiškega davka od vsega 
prometa blaga na drobno temeljni kulturni skupnosti, ustanovljeni za območje 
mesta Ljubljane, z dnem, ko bo Skupščina SR Slovenije sprejela ustrezen sklep, 
kar je bolj določno povedano kot v sedanjem besedilu 11. člena, ki veže ta 
odstop sredstev na dan začetka veljave določbe 5. člena. 

K 9. členu: Besedilo v tretji in četrti vrsti: »...z dnem uveljavitve 
določbe, s katero se davek odpravlja . . .« naj se nadomesti z besedilom: ».. . z 
dnem uveljavitve tega zakona . ..« 

Ta sprememba jasneje časovno določa obveznost trgovskih in drugih de- 
lovnih organizacij o sestavi popisa blaga v zalogah v zvezi s prometom blaga 
na drobno, za katerega se odpravlja republiški davek od prometa blaga na 
drobno; z vezanjem te obveznosti na dan uveljavitve tega zakona je določno 
povedano, da je to 1. 1. 1971 kot dan uveljavitve samega zakona. 

Komisija pa se ni strinjala s predlogom odbora za finance in proračun repu- 
bliškega zbora, da naj komisija dopolni 9. člen, ker v besedilu tega člena niso 
predvidene sankcije za trgovske in druge delovne organizacije, ki v prometu 
z blagom na drobno ne bi znižale cen za odpravljeni republiški prometni davek. 
Komisija je namreč smatrala, da taka dopolnitev ni potrebna, ker so tovrstne 
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sankcije predvidene že v drugih predpisih. fako zakon o oblikovanju in druž- 
beni kontroli cen (Uradni list SFRJ, št. 12/67, 23/67, 40/68, 11/69 in 15/70) v 
5. točki 40. člena določa, da se kaznuje z denarno kaznijo delovna organizacija, 
ki se ne drži predpisane marže. Prav tako pa trgovske organizacije ne smejo 
zviševati svojih marž nad raven na dan 29. oktobra 1970, kar določa odlok o 
zadržanju cen za industrijske izdelke na sedanji ravni. Vnašanje enakih sankcij 
še v predlagani zakon bi povzročilo le nejasnost v uporabi predpisov. 

K 11. členu : Besedilo člena se glasi: »Ta zakon začne veljati 1. janu- 
arja 1971«. 

Zaradi dopolnitve 5. člena z novim drugim odstavkom in glede na obrazlo- 
žitev te dopolnitve pri 5. členu se besedilo nekoliko preurejenega drugega stavka 
tega člena prenese v 5. člen kot nov drugi odstavek 5. člena. 

Na seji navzoči predstavnik predlagtelja je soglašal z vsemi amandmaji 
komisije. 

Št.: 421-13/70 
Ljubljana, 23. 12. 1970 

PREDLOG ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih občanov 

1. člen 

V prvem odstavku 1. člena zakona o prispevkih in davkih občanov (Uradni 
list SRS, št. 7-32/69, št. 40-251/69 in št. 26-155/70) se besedilo v oklepaju spre- 
meni tako, da se glasi: »(Uradni list SFRJ, št. 13-141/70)«. 

2. člen 

V 8. členu se na koncu 5. točke pika nadomesti s podpičjem in se doda 
nova 6. točka, ki se glasi: 

»6. minimalni osebni dohodek delavcev pod pogojem, da ga prejemajo 
vsi delavci delovne organizacije oziroma samostojne organizacije združenega 
dela v sestavi delovne organizacije.« 

3. člen 

Za 8. členom se doda nov 8. a člen, ki se glasi: 
»Minimalni osebni dohodek delavcev je dokončno izvzet od prispevka iz 

osebnega dohodka iz delovnega razmerja po 6. točki 8. člena tega zakona, če 
poprečni mesečni osebni dohodek vsakega posameznega delavca po zaključnem 
računu delovne organizacije oziroma samostojne organizacije združenega dela 
v sestavi delovne organizacije ne presega minimalnega osebnega dohodka. 

Ce poprečni mesečni osebni dohodek na delavca po zaključnem računu 
presega minimalni osebni dohodek, je treba pozneje iz osebnega dohodka de- 
lavcev obračunati in plačati prispevek iz osebnega dohodka iz delovnega raz- 
merja tudi od vseh zneskov, ki jih je delavec prejel med letom v višini mini- 
malnega osebnega dohodka. 

42 



658 Priloge 

Določba prejšnjega odstavka velja tudi pri ugotavljanju začasnih poslovnih 
uspehov delovne organizacije oziroma samostojne organizacije združenega dela 
v sestavi delovne organizacije za posamezne dobe med letom. 

Če bi bil prispevek, obračunan po drugem in tretjem odstavku tega člena, 
večji od razlike med minimalnim osebnim dohodkom in pozneje po zaključnem 
računu izplačanim osebnim dohodkom, je prispevek, ki ga je treba plačati, 
enak le tej razliki.« 

4. člen 

V prvem odstavku 26. člena se besedilo v oklepaju dopolni tako, da se 
glasi: »(Uradni list SFRJ, št. 13-253/65, št. 17-244/67 in št. 3-17/69)«. 

5. člen 

V 27. členu se na koncu prvega odstavka pika nadomesti z vejico, nato pa 
se doda naslednje besedilo: »in sicer po stopnji, ki ustreza celotnemu dohodku 
zavezanca, doseženem v letu, za katero se odmerja prispevek«. 

6. člen 

V 29. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Ne glede na določbe prejšnjega odstavka morajo vsi samostojni gostinci 

voditi knjigo evidence o nabayi in prodaji blaga, vsi prevozniki s tovornimi 
avtomobili pa knjigo prometa.« 

Sedanji drugi do peti odstavek postanejo tretji do šesti odstavek. 

7. člen 

V prvem odstavku 39. člena se besedilo v oklepaju dopolni tako, da se glasi: 
»(Uradni list SFRJ, št. 23-345/67, št. 54-694/67, št. 15-186/68, št. 50-552/68 in 
št. 55-650/69)«. 

8. člen 

V 2. točki 46. člena se besede »po 44. členu« nadomestijo z besedami »po 
45. členu«. 

9. člen 

V 48. členu se 7. točka spremeni tako, da se glasi: 
»7. od prejemkov, ki jih izplačujejo svojim delavcem invalidske delavnice,«. 

10. člen 

V prvem odstavku 70. člena se beseda »tretjega« nadomesti z besedo »dru- 
gega«, vejica za številko »10 °/o« se nadomesti s piko, nadaljnje besedilo do 
konca odstavka pa se črta. 

V šestem odstavku se številka 24 nadomesti s številko 25. 

11. člen 

Za 70. členom se doda nov 70. a člen, ki se glasi: 
»Kmetom-borcem narodnoosvobodilne vojne se priznajo naslednje olajšave 

pri odmeri prispevka od kmetijstva: 
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1. kmetom-imetnikom »Partizanskega spominskega znaka 1941« se odmer- 
jeni prispevek od kmetijstva zniža za 50®/«; 

2. kmetom-borcem, ki so bili udeleženci narodnoosvobodilne vojne, pa imajo 
čas udeležbe ali čas aktivnega in organiziranega dela v narodnoosvobodilnem 
boju priznan v dvojnem trajanju s pričetkom pred 9. septembrom 1943 oziroma 
13. oktobrom 1943 do 15. maja 1945, se odmerjeni prispevek od kmetijstva 
zniža za 30*Vo; 

3. kmetom-borcem, ki-so bili udeleženci narodnoosvobodilne vojne, pa imajo 
čas udeležbe ali čas aktivnega organiziranega dela v narodnoosvobodilnem boju 
priznan v dvojnem trajanju najmanj od 1. januarja 1945 pa do 15. maja 1945, se 
odmerjeni prispevek od kmetijstva zniža za 20 %. 

» S kmeti-imetniki »Partizanskega spominskega znaka 1941« iz 1. točke 
prejšnjega odstavka so glede priznanja olajšave izenačeni španski borci in pred- 
vojni revolucionarji. 

S kmeti-borci iz 3. točke prejšnjega odstavka so glede priznanja olajšave 
izenačeni borci za severno mejo iz 1. člena zakona o borcih za severno mejo 
v letih 1918 in 1919 (Uradni list SRS, št. 37-268/68). 

Pravica do olajšave pripada tudi vdovam po umrlih borcih, in to v višini, 
kot bi pripadala umrlemu borcu.« 

12. člen 

V 74. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita: 
»Občinske skupščine lahko predpišejo oprostitve prispevka od kmetijstva 

za zavezance iz takih višinskih krajev, kjer so proizvodni, ekonomski in pro- 
metni pogoji še posebno slabi, če skupni letni katastrski dohodek teh zavezancev 
od nezgodnih površin ne presega zneska, ki ga določi občinska skupščina. 

Zavezancem prispevka od kmetijstva, ki vlagajo sredstva v preusmeritev 
gospodarstva in v preureditev stanovanjskih in gospodarskih prostorov v turi- 
stične namene, se ne glede na višino osebnih dohodkov lahko prizna posebna 
olajšava. Za sredstva, vložena v preusmeritev gospodarstva, se štejejo sredstva, 
vložena v graditev in adaptacijo gospodarskih poslopij, za nabavo strojev in 
kmetijske opreme, sredstva, vložena za preusmerjanje gospodarstva na živino- 
rejsko proizvodnjo (za vzrejo in pitanje živine, za proizvodnjo mesa in mleka), 
za uvedbo pašno-košnega sistema, za izvedbo melioracij in za ureditev zemljišč, 
močvirij in pašnikov, če sredstva za melioracijo vložijo posamezni kmetje. Olaj- 
šava se lahko prizna, če zavarovanec vloži za navedene namene sredstva v višini 
vsaj 50 °/o katastrskega dohodka od svojih zemljišč, vendar najmanj 2000 din. 
Olajšava po tem členu pripada zavezancu tudi, če skupaj z drugimi zavezanci 
nabavlja oziroma vlaga sredstva za take namene, če njegova vloga presega v 
prejšnjem stavku navedeni znesek. Druge pogoje in obseg olajšave določi ob- 
činska skupščina.« 

13. člen 

V tretjem odstavku 88. člena se 6. točka spremeni tako, da se glasi: 
»6. amortizacija in stroški vzdrževanja strojev orodja in inventarja, katerih 

trajanje je daljše kot eno leto, ter stroški vzdrževanja poslovnih prostorov, ki 
niso zavezani davku na dohodke od stavb; stopnje amortizacije predpiše ob- 
činska skupščina; vrednost sredstev, od katerih se priznava amortizacije, se 
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ugotavlja praviloma na podlagi dokumentacije o nabavi, če dokumentacije ni 
ali če odmerni organ dvomi o pravilnosti vrednosti, navedene v dokumentaciji, 
se vrednost teh sredstev oceni;«. 

14. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1971. 

OBRAZLOŽITEV 

Republiški zakon o prispevkih in davkih občanov, ki ga je Skupščina SR 
Slovenije sprejela dne 26. novembra 1964 (Uradni list SRS, št. 37/64) in ki je 
pričel veljati s 1. januarjem 1965, je bil dosedaj že tolikokrat spremenjen in 
dopolnjevan, da sta bili po prvi izdaji zakona izdani že dve prečiščeni besedili, 
in to prečiščeno besedilo, ki je bilo objavljeno v 7. številki Uradnega lista SRS 
iz leta 1967, in pa zadnje prečiščeno besedilo zakona, ki je objavljeno v 7. šte- 
vilki Uradnega lista SRS iz leta 1969. To zadnje besedilo je bilo dosedaj že 
dvakrat spremenjeno s spremembami, ki so bile objavljene v Uradnih listih 
SRS, št. 40/69 in 26/70. 

Ker je republiški zakon sestavljen na principu, da povzema tudi vse določbe 
iz temeljnega zakona, je ob vsakokratni spremembi temeljnega zakona treba 
spreminjati tudi besedilo republiškega zakona. 

Predlagani zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih in 
davkih občanov zato vsebuje tudi nekaj sprememb, ki so posledica sprememb 
zveznih predpisov. Glede na predstoječo revizijo davčnega sistema se v predla- 
ganem zakonu omejujemo le na tiste nujne spremembe, ki jih v izvajanju 
začrtane davčne politike ni mogoče odlašati. 

K posameznim členom predlaganega zakona pojasnjujemo naslednje: 
V 1. členu so spremenjeni podatki o objavi temeljnega zakona o pri- 

spevkih in davkih občanov, ker je biio letos izdano njegovo prečiščeno besedilo. 
V 2. in 3. členu so povzete določbe iz temeljnega zakona o prispevkih 

in davkih občanov glede oprostitve od prispevka iz delovnega razmerja mini- 
malnih osebnih dohodkov v delovnih organizacijah, kjer vsi delavci delovne 
organizacije oziroma samostojne organizacije združenega dela v sestavi delovne 
organizacije prejemajo minimalni osebni dohodek. Povzeta zvezna določba je 
bila objavljena v Uradnem listu SFRJ, št. 55-657/69. 

V 4. členu so dopolnjeni podatki o objavi sprememb zakona o gibanju 
in prebivanju tujcev v Jugoslaviji. 

V 5. členu so dopolnjene določbe, ki se nanašajo na obdavčitev zave- 
zancev prispevka od obrtne dejavnosti, prispevka od intelektualnih storitev 
in davka na tujo delovno silo v primerih, če med letom menjajo poslovni sedež. 
V teh primerih je za odmero prispevkov pristojen organ vsake občine, v kateri 
je imel zavezanec del leta poslovni sedež. Zaradi progresivnih stopenj, mora 
vsak organ, ki le za del leta ugotavlja osnovno, progresivno stopnjo uporabiti 
z ozirom na celoletni letni dohodek, torej je treba prišteti tudi dohodek ustvar- 
jen v drugih občinah. Tozadevno načelo je veljalo že sedaj. Zaradi različnega 
tolmačenja se s predlagano dopolnitvijo to načelo izrecno vnaša v sam zakon. 

6. člen zopet vnaša v 29. člen besedilo, ki je ob spremembi zakona, ob- 
javljeni v Uradnem listu SRS, št. 40-251/69 izpadlo. Z navedeno spremembo 
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29. člena so bile spremenjene določbe o vodenju poslovnih knjig v tem smislu, 
da je bilo v zakonu izpuščeno naštevanje vrst knjig, ki jih morajo voditi 
davčni zavezanci-knjigaši, zato pa zakon pooblašča republiškega sekretarja za 
finance, da predpiše vrste in način vodenja knjig, kar je predpisal s posebnim 
pravilnikom, ki je bil objavljen v Uradnem listu SRS, št. 40-230/70. Ker veljajo 
vse te določbe le za zavezance, ki jim je davčni organ predpisal vodenje knjig 
(ki imajo nad 15 000 din prispevne osnove), ne pa tudi za ostale zavezance, 
je bilo treba določbe o obveznem vodenju evidence o nabavi in prodaji blaga 
za vse gostilničarje in knjige prometa za vse avtoprevoznike, torej tudi za tiste, 
ki ne izpolnjujejo pogoje, da bi se jim naložilo vodenje vseh knjig, ponovno 
vnesti v zakon. Navedene knjige je treba voditi zaradi obračunavanja promet- 
nega davka. 

V 7. členu so dopolnjeni podatki o objavi sprememb zakona o službi 
družbenega knjigovodstva. 

V 8. členu se spreminja številka člena temeljnega zakona o delovnih 
razmerjih, ker je 44. člen tega zakona zaradi prečiščenega besedila postal 
45. člen. 

K 9. členu: S 7. točko 48. člena republiškega zakona o prispevkih in 
davkih občanov so bile invalidske delavnice, ki se ukvarjajo s poklicno reha- 
bilitacijo invalidov oziroma pretežno zaposlujejo invalide, v celoti oproščene 
prispevka iz delovnega razmerja. Ostale invalidske delavnice pa so bile opro- 
ščene 20 % prispevkov iz delovnega razmerja. Z zakonom o dopolnitvi zakona 
o zveznih prispevkih iz osebnega dohodka (Uradni list SFRJ, št. 56-676/69) je 
zveza odstopila zvezni prispevek iz delovnega razmerja oseb, zaposlenih v inva- 
lidskih delavnicah. Odstopljeni prispevek pa morajo invalidske delavnice vložiti 
v svoje sklade. Katere organizacije imajo status invalidskih delavnic pa po 
pooblastilu iz 103. b člena zakona o spremembah in dopolnitvah temeljnega 
zakona o invalidskem zavarovanju določi republiški predpis. To bo določeno 
v posebnem zakonu, katerega osnutek je republiški sekretar za delo že izdelal. 
Po osnutku tega zakona se za invalidske delavnice štejejo tiste organizacije, v 
katerih je od skupnega števila zaposlenih ljudi vsaj polovica invalidov, ki so 
na poklicni rehabilitaciji ali ki so zaposleni. Zaradi enotnega tretmaja invalidskih 
delavnic je s predlagano spremembo poenotena olajšava prispevka iz delovnega 
razmerja za vse invalidske delavnice, izpuščene so pa določbe o tem, katere 
organizacije se štetejo za invalidske delavnice, ker bo to določeno z omenjenim 
zakonom. 

10. člen spreminja nekatere določbe 70. člena, ki določajo socialne olajšave 
za zavezance prispevka od kmetijstva. Po dosedanji določbi zakona je olajšava 
pripadala za vsakega tretjega in nadaljnjega mladoletnega otroka ali za delo 
nezmožnega družinskega člana v višini 10 "/o odmerjenega prispevka. Pri tem 
celotna olajšava ni smela presegati 50 '"/o odmerjenega prispevka. S predlagano 
spremembo se olajšava prizna že za drugega mladoletnega otroka oziroma za 
delo nezmožnega družinskega člana, omejitev, da celotna olajšava ne sme znašati 
več kot 50pa se črta. Pri tem se zaradi skladnosti s predpisi o otroškem 
dodatku zgornja meja starosti za mladoletne otroke, ki se šolajo in se še upo- 
števajo pri priznavanju olajšave, zvišuje od 24 let na 25 let starosti. Premoženjski 
cenzus 1200 din dohodka letno na družinskega člana kot pogoj za priznanje 
olajšave pa ostane nespremenjen. Ta cenzus bi bilo treba spremeniti le tedaj, 
če bi se revalorizirala vrednost katastrskega dohodka. 
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K 11. členu : Niti temeljni niti republiški zakon o prispevkih in davkih 
občanov dosedaj nista predpisovala nobene oprostitve oziroma olajšave za borce. 
Ob sprejemanju zakonov se je sicer o tem govorilo, v zakon pa oprostitve niso 
bile prejete, ker se je, tedaj zastopalo načelo, naj to vprašanje rešujejo občine 
vzporedno z reševanjem vprašanja priznavalnin. Zaradi zelo različne uvedbe 
teh olajšav po občinah menimo, da je primerno to vprašanje enotno urediti 
v republiškem zakonu. 

S predlaganim novim 70. a členom naj bi se kmetje-borci enotno razdelili 
na tri kategorije po času udeležbe v NOB. Olajšava naj bi se priznavala v ob- 
liki znižanja odmerjenega prispevka od kmetijstva, in sicer za prvo skupino 
za 50%, za drugo skupino 30'% in za tretjo skupino 20,0/o. Pri tem je treba 
upoštevati, da se z uzakonitvijo te določbe olajšava priznava tako od zveznega, 
republiškega in občinskega prispevka, vključno s prispevkom od gozda, medtem 
ko so dosedanje občinske olajšave veljale le za občini pripadajoči prispevek 
od kmetijstva. 

S kmeti-borci iz 3. skupine so izenačeni tudi borci za severno mejo. Status 
borca iz 3. točke je usklajen z zakonom o zdravstvenem varstvu kmetov-borcev 
in njihovih družinskih članov (Uradni list SRS, št. 1/67) oziroma z zakonom 
o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva 
(Uradni list št. 26/70), ki priznava pravico do razširjenega obsega zdravstvenega 
varstva le tistim kmetom-borcem, ki imajo čas udeležbe v NOB v dvojnem 
trajanju priznan najmanj od 1. januarja 1945 do 15. maja 1945. Iste olajšave 
kot borcem se v predlogu zakona dajejo tudi vdovam umrlih borcev. 

K 12. členu : Po dosedanjem 74. členu zakona so bili prispevka od kme- 
tijstva oproščeni lastniki zemljišč, od katerih katastrski dohodek ni znašal 
več kot 200 din. Ta oprostitev je utemeljena predvsem s tem, da bi predpiso- 
vanje prispevkov od tako nizkih osnov povzročilo upravnim organom več stro- 
škov kot bi bil učinek odmerjenega prispevka. Zato se za to določbo tudi ne 
predlaga sprememba. Pač pa so bile po drugem odstavku 74. člena občinske 
skupščine pooblaščene, da to absolutno oprostitev prispevka razširijo še na za- 
vezanca prispevka od kmetijstva, ki posedujejo zemljišča z 200 do 500 din 
katastrskega dohodka. Tega pooblastila se je poslužilo precej občin, predvsem 
tistih, katerim prispevek od kmetijstva predstavlja manj pomembni proračun- 
ski dohodek. Ker je zaradi tega prišlo do stvarno neutemeljenih razlik med po- 
sameznimi občinami glede oprostitev že ne povsem nepomebnega dohodka od 
kmetijstva (500 din katastrskega dohodka je lahko tudi že nad 1 ha obdelo- 
valne zemlje), se s predlagano spremembo to pooblastilo občinam črta. 

Splošne oprostitve prispevka od kmetijstva za višinske kmete ostanejo ne- 
spremenjene (2. odstavek 74. člena). Pač pa se v skladu s predlogom republi- 
škega sekretariata za gospodarstvo predlagajo spremembe glede priznavanja 
olajšav za vlaganja sredstev v preusmeritev gospodarstva in v preureditev kmeč- 
kih stanovanjskih in gospodarskih prostorov v turistične namene. Izpuščena 
je omejitev, da se take olajšave lahko priznavajo le kmetom iz hribovitih in 
goratih krajev. Podrobneje je pa v skladu s predlogom republiškega sekreta- 
riata za gospodarstvo določeno, kaj se šteje za vlaganje sredstev za preusmeritev 
gospodarstva in pa minimalni zneski vlaganja. 

K 13. členu : Po 88. členu zakona o prispevkih in davkih občanov je 
osnova za prispevek od obrtnih dejavnosti celotni dohodek od take dejavnosti, 
zmanjšan za stroške, ki so bili zanj potrebni. V navedenem členu zakona so 
nato naštete vrste stroškov, ki se načeloma priznavajo pri ugotavljanju davčne 
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osnove. V 6. točki 88. člena je bila kot strošek našteta ekonomska amortizacija 
strojev, orodja in inventarja. Občinske skupščine so bile pa pooblaščene, da 
predpišejo najvišjo stopnjo ekonomske amortizacije. Ker za »ekonomsko amor- 
tizacijo« ni mogoče maksimirati stopenj, sta si bili navedeni določbi zakona 
v nasprotju. Zato se s predlagano spremembo ekonomska amortizacija nado- 
mešča z amortizacijo, občinske skupščine naj bi pa za posamezne vrste osnovnih 
sredstev predpisovale dejanske stopnje amortizacije. Sedanji zakon tudi ni imel 
nobenih določb o vrednotenju sredstev, od katerih se priznava amortizacija. 
Zato je glede tega vladala na terenu dokajšnja neenotnost. Zato se z dopol- 
nitvijo 6. točke predlaga enotno ugotavljanje vrednosti sredstev, in sicer pravi- 
loma na podlagi nabavnih cen, dokumentiranih z računi, če zavezanec računov 
nima ali če so ti nerealni, pa na podlagi cenitve teh sredstev. 

MNENJA, STALIŠČA IN PREDLOGI DELEGATOV OBClN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnega delegata občine Kam- 
nik, in delegata mesta Ljubljane so na svojem 10. zasedanju dne 25. 12. 1970 
obravnavali predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih 
in davkih občanov. 

V razpravi so sodelovali delegati občin Kranj, ki je govoril tudi v imenu 
občin Jesenice, Radovljica, Škofja Loka in Tržič, Trebnje, Gornja Radgona, Celje 
in Grosuplje. 

Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni 
ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov 
občin v Skupščini SR Slovenije pošilja delovna skupina, izvoljena na zasedanju, 
ta stališča republiškemu in gospodarskemu zboru Skupščine SR Slovenije, da jih 
v smislu omenjenega določila ustavnega amandmaja kot pristojna zbora obrav- 
navata in zavzameta o njih svoje stališče. 

1. Delegati občin, zbrani na zasedanju v Skupščini SR Slovenije, so sprejeli 
naslednje predloge za spremembo oziroma dopolnitev predloga zakona (amand- 
maje): 

K 11. členu: Besedilo tega člena v predlogu zakona se nadomesti z no- 
vim besedilom, ki se glasi: 

»Za 70. členom se doda nov 70. a člen, ki se glasi: 
»Kmetom-borcem narodnoosvobodilne vojne se priznajo naslednje olajšave 

pri odmeri prispevka od kmetijstva od negozdnih površin: 
1. kmetom borcem narodnoosvobodilne vojne, ki so nosilci ,Partizanskega 

spominskega znaka 1941', španskim borcem in predvojnim komunistom-revolu- 
cionarjem oprostitev v višini odmerjenega prispevka; 

2. kmetom-borcem in aktivnim sodelavcem narodnoosvobodilne vojne, ki 
imajo čas udeležbe ali čas aktivnega in organiziranega dela v narodnoosvobo- 
dilnem boju priznan v dvojnem trajanju s pričetkom pred 9. septembrom 1943 
oziroma 13. oktobrom 1943 do 15. maja 1945, Se zniža katastrski dohodek za zne- 
sek 2000 din; 

3. kmetom-borcem in aktivnim sodelavcem narodnoosvobodilne vojne, ki 
imajo čas udeležbe ali čas aktivnega organiziranega dela v narodnoosvobodilnem 
boju priznan v dvojnem trajanju najmanj od 1. januarja 1945 pa do 15. maja 
1945, se zniža katastrski dohodek za 1000 din. 
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S kmeti-borci in aktivnimi sodelavci narodnoosvobodilne vojne iz 3. točke 
prejšnjega odstavka glede priznanja olajšave so izenačeni borci za severno mejo 
iz 1. člena zakona o borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919 (Uradni list SRS, 
št. 37-268/68). 

Pravica do olajšave po kriterijih iz 1. in 3. točke prvega odstavka tega 
člena se prizna tudi zakoncu padlega ali po vojni umrlega, ki je aktivno sodelo- 
val v narodnoosvobodilni vojni in imel priznano posebno delovno dobo v dvoj- 
nem trajanju. 

Olajšava po prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena se prizna na 
podlagi predloženega dokaza o priznanju posebne delovne dobe v dvojnem tra- 
janju. 

Ne glede na izpolnjene pogoje iz 1., 2., 3. odstavka tega člena za priznanje 
olajšave se olajšava pri odmeri prispevka od kmetijstva od negozdnih površin 
v obliki znižanja katastrskega dohodka ne prizna, če zavezartec prispevka ali 
njegov zakonec prejema osebni dohodek iz delovnega razmerja, ali če zakonec 
umrlega borca znova sklene zakonsko zvezo.« 

Za 70. a členom naj se doda nov 70. b člen, ki se glasi: 
»Kmetom-borcem in aktivnim sodelavcem narodnoovobodilne vojne, ki pre- 

bivajo v višinskih krajih, katere določi občinska skupščina, se poleg olajšave 
iz 70. a člena tega zakona prizna tudi olajšava v obliki znižanja prispevka od 
gozdov, in sicer: 

— zavezancem prispevka, ki izpolnjujejo pogoje iz 1. točke prvega odstavka 
70. a člena, za 50'%; 

— zavezancem prispevka, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. točke prvega odstavka 
70. a člena, za 30 '%>; 

— zavezancem prispevka, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. točke prvega odstavka 
in iz drugega odstavka 70. a člena, za 20 '%>.« 

Za predlog tega amandmaja so glasovali delegati občin Celje, Domžale, 
Dravograd, Gornja Radgona, Izola, Jesenice, Koper, Kranj, Lenart, Ljubljana- 
Center, Ljubljana-Siška, Ljubljana-Vič-Rudnik, Ljutomer, Logatec, Maribor, 
Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Ptuj, Radlje ob Dravi, Radovljica, Ravne na 
Koroškem, Ribnica, Sežana, Slovenj Gradec, Skofja Loka, Šmarje pri Jelšah, 
Tolmin in Tržič; 

proti predlogu za spremembe so glasovali delegati občin Ajdovščina, Bre- 
žice, Cerknica, Črnomelj, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Krško, 
Lendava, Metlika, Piran, Postojna, Sevnica, Slovenske Konjice, Trebnje, Za- 
gorje, Žalec in delegat mesta Ljubljane. Pri glasovanju pa so se vzdržali delegati 
občin Laško, Mozirje, Šentjur pri Celju, Trbovlje in Velenje. 

K 13. členu: 13. člen predloga zakona se črta. 
Obrazložitev: 
S predlagano spremembo je odmerni organ vezan, da prizna amortizacijo 

po polni stopnji kot jo je predpisala občinska skupščina, ne glede na obseg po- 
slovanja in dobo trajanja ter dejansko uporabo osnovnega sredstva. Z uvelja- 
vitvijo predlagane spremembe bi zavezanci prispevka, npr. avtoprevozniku pri- 
znali amortizacijo po stopnji npr. 20 % od vrednosti vozila, ne glede na to, ali 
je med letom prevozil 5000 km ali pa 70 000 km. Podobno bi bilo tudi v vseh 
drugih primerih, ko npr. obrtnik uporablja stroj dnevno samo nekaj ur, nekdo 
drug pa 8 ali 10 ur, tretji pa celo v več dnevnih izmenah (avtomatski stroji). 
Amortizacija pa je priznana vsem v enakem odstotku. Zato je bilo sprejeto 
stališče, da predlagana sprememba v predlogu zakona ni ustrezna. 
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Za predlog spremembe 13. člena predloga zakona so glasovali delegati občin 
Brežice, Črnomelj, Domžale, Gornja Radgona, Hrastnik, Idrija, Jesenice, Kranj, 
Krško, Ljubljana-Siška, Ljubljana-Vič-Rudnik, Ljutomer, Logatec, Maribor, 
Metlika, Nova Gorica, Slovenske Konjice, Škofja Loka, Šmarje pri Jelšah, 
Trbovlje, Tržič in Žalec. Zoper predlog so glasovali delegati občin Ajdovščina, 
Celje, Cerknica, Ilirska Bistrica, Ljubljana-Center, Postojna, Sežana, Tolmin, 
Trebnje, Velenje in delegat .mesta Ljubljana. Pri glasovanju pa so se vzdržali 
delegati občin Dravograd, Grosuplje, Izola, Koper, Laško, Lenart, Lendava, 
Ljubljana-Bežigrad, Mozirje, Murska Sobota, Piran, Ptuj, Ravne na Koroškem, 
Sevnica, Šentjur pri Celj-u in Zagorje. 

2. Poleg predlogov za spremembo so delegati občin v razpravi izrazili še 
naslednja mnenja, stališča in predloge: 

V zvezi z amandmajem k 11. členu je bilo omenjeno, da bi bilo ustrezneje, 
če bi se priznale kmetom-borcem olajšave v predvidenih vsotah (1000 oz. 2000 
din) pri višini prispevka, ne pa glede višine katastrskega dohodka. (Grosuplje) 

Glede določila 12. člena predloga zakona, po katerem se ukinja pooblastilo 
občinskim skupščinam, da predpišejo oprostitev plačila prispevkov od kmetij- 
ske iiejavnsti za zavezance, ki imajo od 200 do 500 din katastrskega dohodka, je 
bilo omenjeno, da je bila taka oprostitev v nekaterih občinah uvedena iz prak- 
tičnih razlogov, ker bi bili stroški odmere prispevkov tem zavezancem večji, kot 
odmerjeni prispevek. Zato je bilo predlagano, da pooblastilo ostane še naprej. 
(Trebnje) 

V zvezi z določilom, ki ureja olajšave zaradi vlaganja sredstev v preusme- 
ritev gospodarstva je bilo opozorjeno, da se pojem vlaganja v občinah različno 
tretira. Zato bi bilo potrebno, če že ne v samem zakonu, pa vsaj z dodatnimi 
tolmačenji ta pojem bolj precizirati, če je hkrati rečeno, da pogoje in obseg 
olajšave določi občinska skupščina, ne bi bilo prav, da bi prišlo pri posameznih 
občinah do različnih tolmačenj. (Celje) 

K 12. členu je bilo predlagano, da se sedanje besedilo nadomesti z nasled- 
njim besedilom: 

»Zavezancem prispevka od kmetijstva, ki jim je kmetijstvo glavni poklic 
in vložijo sredstva za preusmeritev in izboljšanje gospodarstva ali preureditev 
objektov v turistične namene, se prizna posebna olajšava v višini 20®/» od zne- 
ska vloženih sredstev v tem, da olajšava ne more znašati več kot znaša triletna 
odmera prispevka od kmetijstva. 

Olajšava se prizna na posebno zavezančevo vlogo, ki ji je treba priložiti 
ureditveni program, katerega potrdi strokovna služba pristojnega občinskega 
upravnega organa, in dokazila o višini vloženih sredstev. 

Olajšave za vlaganje v preusmeritev in izboljšanje gospodarstva in v turi- 
stične objekte se priznajo po ureditvenem programu, če znaša višina vloženih 
sredstev več kot 5000 dinarjev, in sicer za: 

— agro- in hidromelioracije kmetijskih zemljišč, 
— naložbe v gospodarske objekte, 
— naložbe v turistične objekte, 
— nakup plemenske živine, 
— nakup zemljišč za kmetijsko proizvodnjo, 
— nakup kmetijske mehanizacije, 
— ureditev poti. 
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Olajšava se prizna v letu, v katerem je bila naložba po potrjenem uredit- 
venem programu izvršena ter se obračuna glede na višino priznane olajšave 
v tem in v naslednjih dveh letih. 

Ne glede na določila prejšnjega odstavka se olajšave priznajo tudi za leti 
1969 in 1970, če so-za to izpolnjeni pogoji iz tega člena. 

Natančnejše pogoje in obseg olajšav določi občinska skupščina.« (Celje, 
Črnomelj, Dravograd, Gornja Radgona, Hrastnik, Idrija, Izola, Jesenice, Koper, 
Kranj, Ljubljana-Siška, Ljubljana-Vič-Rudnik, Logatec, Radlje ob Dravi, Ra- 
dovljica, Ravne na Koroškem, Ribnica, Sežana, Slovenj Gradec, Slovenske Ko- 
njice, Skofja Loka, Šmarje pri Jelšah, Tržič, Velenje in Žalec). 

V zvezi s 13. členom predloga zakona je bilo izraženo tudi mnenje, da naj 
bi stopnjo ekonomske amortizacije določala občinska skupščina. Če pa predlaga- 
telj zakona vztraja na predlogu, pa je treba dati zakonito pooblastilo občin- 
skemu upravnemu organu, da lahko v izjemnih primerih, ko je to upravičeno, 
spremeni enotno določeno stopnjo. (Gornja Radgona) 

Št.: 422-5/70 
Ljubljana, 25. 12. 1970 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 33. seji 22. decembra 
1970 obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pri- 
spevkih in davkih občanov, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni 
svet s predlogom, da ga v smislu 294. in 296. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije obravnava po skrajšanem postopku. 

V načelni razpravi odbor ni imel pripomb. Seznanjen je bil s predlogom 
odvetniške zbornice Slovenije za začasno ureditev prispevkov iz osebnega do- 
hodka od intelektualnih storitev pri opravljanju odvetništva. Ugotovljeno je 
bilo, da je o tem predlogu odbor že razpravljal februarja 1970 in bil mnenja, 
da ni primerno sprejeti prehodnih rešitev, ker bo predvidoma v letu 1971 revi- 
dirana davčna zakonodaja in bo ob tem tudi proučeno, ali je potrebno na tem 
področju uveljaviti določene spremembe. 

V podrobni razpravi so se poslanci strinjali s spremembo 11. člena, ki jo 
predlaga odbor za finance gospodarskega zbora in ki se glasi: 

K 11. členu: V novem 70. a členu se za četrtim odstavkom doda na- 
slednji odstavek: 

»Olajšava po tem členu se ne prizna, če prejema zavezanec oziroma njegov 
zakonec poleg dohodkov od kmetijstva tudi še dohodek iz delovnega razmerja, 
pokojnino ali pa ima dohodke od obrtne in druge samostojne dejavnosti, od ka- 
terih se odmerja prispevek od letnih osnov oziroma v letnem znesku.« 

Odbor predlaga dopolnitev z namenom, da se glede na podobno prakso, ki že 
obstoja v nekaterih občinah, doseže poenotenje postopka v vseh občinah. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme zakon s predlagano dopol- 
nitvijo in skladno s predlogom predlagatelja po skrajšanem postopku. 

Za poročevalca'je odbor določil poslanca Poldeta Mačka. 

St.: 422-5/70 
Ljubljana, 23. 12. 1970 
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O predlogu zakona je odbor za finance gospodarskega zbora razpravljal na 
20. seji dne 21. decembra 1970. 

V načelni razpravi se je odbor strinjal z besedilom predloženega zakona, 
ki se glede na predstoječo revizijo davčnega sistema omejuje le na tiste nujne 
spremembe, ki jih v izvajanju začrtane davčne politike ni mogoče odlašati. 

Odbor se je seznanil tudi s predlogom odvetniške zbornice Slovenije za za- 
časno ureditev prispevkov od osebnega dohodka iz intelektualnih storitev pri 
opravljanju odvetništva. Po tem predlogu ureditve obdavčevanja osebnih do- 
hodkov od umetniške dejavnosti naj bi bili odvetniki davčno izenačeni z ose- 
bami v delovnem razmerju, podrejeno pa naj bi se sprejela prehodna rešitev, 
po kateri bi bili osebni dohodki od odvetniške dejavnosti do višine poprečnih 
osebnih dohodkov pravnikov v pravosodju davčno izenačeni z osebnimi dohodki 
oseb v delovnem razmerju, iznad te višine pa naj bi se uveljavila blaga pro- 
gresija. 

Po zaslišanju mnenja republiškega sekretariata za finance je odbor ugo- 
tovil, da osnovni predlog odvetniške zbornice predstavlja sistemsko rešitev in 
je zato menil, da se ne bi bilo primerno zatekati k nekim prehodnim rešitvam, 
še posebej zato, ker je realno pričakovati, da bodo izhodišča za revizijo davčne 
zakonodaje razjasnjena v nekaj mesecih. Prav tako je ugotovil, da se o proble- 
mih ostrine obdavčitve razpravlja pod vtisom, da je velik del odvetnikov bi- 
stveno močneje davčno obremenjen kot zaposleni pravniki. Nasprotno pa po- 
datki odmerne statistike kažejo, da je od 217 odvetnikov, obdavčenih po letnih 
osnovah, bil prispevek odmerjen do osnov 40 000 din kar 143 zavezancem. Pri 
teh skupinah zavezancev skupna obremenitev letnega dohodka še ni višja kot 
je obremenitev zaposlenih. Po osnovah med 40 in 50 000 din, kjer gre za neko- 
liko višjo obremenitev, je bilo obdavčenih 50 zavezancev, 18 zavezancev je pla- 
čalo prispevek od osnov med 50 000 in 60 000 din in le 6 zavezancem je bil ugo- 
tovljen čisti dohodek nad 60 000 din. 

Glede na že omenjeno revizijo davčne zakonodaje in glede na okolnost, da 
bo predvidoma v letu 1971 spremenjena ureditev socialnega zavarovanja odvet- 
nikov, bo v letu 1971 prišlo do razprave o bodoči obdavčitvi dohodkov od od- 
vetništva. Kolikor bo v teh razpravah ugotovljeno, da je potrebno na področju 
obdavčenja odvetništva uveljaviti določene spremembe, jih bo v primeru, da 
bi delovale ugodneje, če bo to ocenjeno kot primerno in potrebno, itak možno 
uveljaviti za nazaj, torej tudi za leto 1971. 

V podrobni razpravi je odbor sklenil predlagati naslednjo spremembo in 
dopolnitev: 

k 11. č 1 e n u : V novem 70. a členu se za četrtim odstavkom doda naslednji 
odstavek: 

»Olajšava po tem členu se ne prizna, če prejema zavezanec oziroma njegov 
zakonec poleg dohodkov od kmetijstva tudi še dohodek iz delovnega razmerja, 
pokojnino ali pa ima dohodke od obrtne in druge samostojne dejavnosti, od 
katerih se odmerja prispevek od letnih osnov oziroma v letnem znesku.« 

Odbor predlaga dopolnitev z namenom, da se glede na slično prakso, ki že 
danes obstoja v nekaterih občinah, doseže poenotenje postopka v vseh občinah. 

Odbor predlaga zboru, da zakon obravnava skladno s predlogom predlaga- 
telja po skrajšanem postopku kot zakonski predlog. 

Za poročevalca je odbor določil poslanko Maro Žlebnik. 

St.: 422-5/70 
Ljubljana, 22. 12. 1970 
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Zakonođajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji 39. seji 
dne 23. decembra 1970 obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnit^ 
vah zakona o prispevkih in davkih občanov, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil izvršni svet s predlogom, da ga v smislu 294. in 296. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije obravnava po skrajšanem postopku. 

V načelni razpravi komisija k predlogu zakona ni imela načelnih pripomb. 
V obravnavi po členih pa je komisija sprejela naslednje predloge za spre- 

membe in dopolnitve: 
K 6. členu: Doda se nov drugi odstavek tega člena, ki se glasi: 
»V sedanjem tretjem odstavku se besede: ,po prvem in drugem odstavku 

tega člena' nadomestijo z besedami: ,po prvem in tretjem odstavku tega člena'.« 
Zaradi tega naj drugi odstavek tega člena postane tretji odstavek. 
Ta dopolnitev je bila potrebna iz zakonodajno-tehničnih razlogov, ker se 

sedanji tretji odstavek 29. člena tega zakona (ki postane četrti odstavek) v bese- 
dilu sklicuje na sedanji drugi odstavek 29. člena, ki postane tretji odstavek. 

K 11. členu: Zadnji odstavek novega 70. a člena naj se 
spremeni tako, da se glasi: 

»Pravica do olajšave pripada tudi zakoncu umrlega borca, in to v višini, 
kot bi pripadala umrlemu borcu.« 

Ta sprememba je potrebna, da se pravica do olajšave veže na zakonca umr- 
lega borca (ki je lahko tudi vdovec) in ne samo na vdovo po umrlem borcu, kot 
to precizira sedanje besedilo. 

Komisija pa ni imela pripomb k amandmaju odbora za finance in proračun 
republiškega zbora, s katerim se dopolnjuje 70. a člen. 

Na seji navzoči predstavnik predlagatelja se je strinjal z vsemi amandmaji 
komisije. 

St.: 422-5/70 
Ljubljana, 23. 12. 1970 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembi zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic 

1. člen 

2. člen in prvi odstavek 3. člena zakona o spremebah in dopolnitvah zakona 
o prometnem davku od nepremičnin in pravic (Uradni list SRS, št. 33-204/70) 
se črtata. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1971. 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je na sejah republiškega zbora dne 23. 9. 1970 
in gospodarskega zbora dne 24. 9. 1970 po hitrem postopku sprejela zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o prometnem davku od nepremičnin in pra- 
vic. Predlog zakona je bil poslan občinskim skupščinam 18. 6. 1970, ni pa bil 
obravnavna na zasedanju delegatov občin. V svojem 2. členu ta zakon določa 
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nove stopnje-prometnega davka od .nepremičnin in pravic, ki so — v primerjavi 
z dosedanjimi — precej znižane. V prvem odstavku 3. člena pa je določeno, da 
se določbe 2. člena uporabljajo od 1. januarja 1971. 

Ker bo, kot se predvideva, zaradi uveljavitve tega zakona prišlo do pre- 
cejšnjega zmanjšanja proračunskih sredstev občin, je svet gorenjskih občin v 
smislu 249. člena poslovnika poslal zasedanju delegatov občin v Skupščini SR 
Slovenije inciativo za spremembo omenjenega zakona- s predlogom, da se za- 
konski predlog obravnava po hitrem postopku. Zakonska iniciativa sveta go- 
renjskih občin je bila vključena v dnevni red 10. zasedanja delegatov občin, 
ki je bilo dne 25. 12. 1970. 

Iz obrazložitve predlagatelja zakonske iniciative in iz razprave na zasedanju 
delegatov občin, v kateri so sodelovali delegati občin Radovljica, Gornja Rad- 
gona, Nova Gorica, Celje, Ljubljana-Šiška in Ljubljana-Vič-Rudnik, izhaja, da 
gre — mimo že omenjenih finančnih učinkov zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o prometnem davku — tudi za to, da se osnovnega namena pred- 
lagatelja tega zakona, ki naj bi bil v tem, da se predpisane stopnje v posamez- 
nih občinah izenačijo in da se znižajo cene nepremičnin, ne bi dalo doseči. 
Razmere v posameznih občinah so namreč zelo različne in se teh razlik ne da 
brez škode zmanjšati. Razen tega znižanje prometnega davka ne more vplivati 
na ceno zemljišča, ker se višina davka vselej vkalkulira v ceno, ki jo plača 
kupec. V zakonu določene nižje stopnje prometnega davka pa vplivajo tudi na 
favoriziranje zasebne gradnje, ker ne more biti povsod niti upravičeno, niti 
družbeno koristno, zlasti če gre za počitniške hišice. Sicer pa zasebna gradnja 
stanovanj uživa še druge olajšave in je ne kaže posebej podpirati še z nižjim 
prometnim davkom od nepremičnin. 

V razpravi je bilo opozorjeno tudi na bistveno kršitev samoupravnih pravic 
občine kot družbeno-politične skupnosti, ki bi morala samostojno določati ma- 
terialno osnovo za zadovoljevanje svojih potreb. Razen tega gre pri prometnem 
davku od nepremičnin za enega od redkih pomembnejših dohodkov občin, ki ne 
bremeni gospodarstva. V razpravi je bilo opozorjeno tudi na to, da zakonsko 
določanje stopnje tega davka pomeni nezaupanje občinam, da same oblikujejo 
svojo davčno politiko, v skladu s specifičnimi pogoji in potrebami na svojem 
območju. Opozorjeno je bilo tudi na nevarnost, da sprejete stopnje prometnega 
davka vplivajo na nadaljnjo drobitev kmetijske posesti in da pretirano pospešu- 
jejo promet z nepremičninami, da torej onemogočajo smotrno zemljiško politiko. 

Zaradi vseh teh razlogov so delegati občin, zbrani na 10. zasedanju v Skup- 
ščini SR Slovenije, sprejeli zakonsko iniciativo sveta gorenjskih občin in poši- 
ljajo predlog zakona v obravnavo pristojnima zboroma. 

Za predlog zakona so na zasedanju glasovali vsi prisotni delegati občin, 
razen delegata občine Ljubljana-Center, ki se je pri glasovanju vzdržal. 

Delegati občin, zbrani na 10. zasedanju hkrati predlagajo, da pristojna zbora 
Skupščine SR Slovenije obravnavata predlagani predlog zakona o spremembi 
zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic po določbah 298. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije o hitrem postopku za izdajo zakona. Hitri po- 
stopek je bil predlagan zato, ker se začnejo določbe 2. člena zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic 
uporabljati od 1. januarja 1971. S sprejetjem predlaganega zakona pred 1. 1. 1971 
bi odpadle obveznosti vseh občinskih skupščin, da prilagodijo svoje odloke 
2. člena zakona, ki je bil sprejet na sejah zborov septembra letos, odpadle pa bi 
tudi finančne posledice za občine. 
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PREDLOG ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških 

prispevkov, davkov in taks 

1. člen 
V prvem odstavku 2. člena zakona o uvedbi in stopnjah republiških pri- 

spevkov, davkov in taks (Uradni list SRS, št. 5-14/68, št. 40-292/68, št. 3-7/69 in 
št. 40-252/69) se stopnja »1,51'%« nadomesti s stopnjo »1,07'%«. 

2. člen 
V prvem odstavku 3. člena se stopnja »8'°/o« nadomesti s stopnjo »12 "/o«. 
Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki se glasi: 
»Republiškega prispevka iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti iz 

prejšnjega odstavka ne plačujejo zavezanci, ki se jim odmerja prispevek za 
zdravstveno zavarovanje kmetov.« 

Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

3. člen 
Na koncu 5. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»S tem prispevkom nabrana sredstva se v celoti odstopijo temeljni kulturni 

skupnosti, na katere območju ima zavezanec stalno prebivališče.« 

4. člen 

V prvem odstavku 5. a člena se znesek »20 000 din« nadomesti z zneskom 
»25 000 din«. 

5. člen 
5. b člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Republiški prispevek iz skupnega dohodka občanov se plačuje po tehle 

stopnjah: 

Če znaša letna 
osnova din 

nad do 
znaša prispevek 

5 000 2 «/o 
5 000— 10 000 100 din + 3'% od presežka nad 5 000 

10 000— 15 000 250 din + 4 *>/o od presežka nad 10 000 
15 000— 20 000 450 din + 6 '%> od presežka nad 15 000 
20 000— 25 000 750 din + 8 % od presežka nad 20 000 
25 000— 30 000 1 150 din + 10 % od presežka nad 25 000 
30 000— 40 000 1 650 din + 16 od presežka nad 30 000 
40 000— 50 000 3 250 din + 22'% od presežka nad 40 000 
50 000— 60 000 5 450 din + 29 l0/o od presežka nad 50 000 
60 000— 70 000 8 350 din + 38l0/o od presežka nad 60 000 
70 000— 80 000 12 150 din + 48'°/o od presežka nad 70 000 
80 000— 90 000 16 950 din + 58 l0/o od presežka nad 80 000 
90 000—100 000 22 750 din + 69'% od presežka nad 90 000 

100 000 29 650 din + 80 °/o od presežka nad 100 000« 
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6. člen 

6. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Republiški davek na dediščine in darila se plačuje po tehle progresivnih 

stopnjah: 

Od vrednosti 
dinarjev 

Sorodstveno razmerje, 
ki ustreza drugemu 

dednemu redu (starši, 
bratje, sestre ter 
njihovi potomci) 

Sorodstveno 
razmerje, 
ki ustreza 
tretjemu 

dednemu redu 
(dedi, babice) 

Vsi 
drugi 

nad do <Vo «/o 

100 000 
150 000 
200 000 
300 000 
400 000 
500 000 

100 000 
150 000 
200 000 
300 000 
400 000 
500 000 

2 
3 
4 
5 
7 

10 
14 

3 
4 
5 
7 

10 
13 
17 

4 
5 
6 
8 

12 
17 
20« 

7. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1971, določbe 4. in 5. člena tega zakona 
pa se bodo uporabljale že pri odmeri prispevka iz skupnega dohodka občanov 
za leto 1970. 

Določbe glede odstopa sredstev po 3. členu tega zakona se za temeljno 
kulturno skupnost, ustanovljeno za območje mesta Ljubljane, začnejo uporab- 
ljati z dnem, ko bo Skupščina SR Slovenije sprejela sklep o soglasju k pogodbi 
o prenosu ustanoviteljskih pravic od SR Slovenije na skupščino mesta Ljubljane 
za kulturne zavode, katerih ustanovitelj je SR Slovenija. 

OBRAZLOŽITEV 

Skladno z izhodišči za oblikovanje ekonomske politike in politike splošne 
porabe v letu 1971, po katerih se za leto 1971 v davčno politiko ne vnaša bist- 
venih, temveč le nekatere najnujnejše dopolnitve, se v predlogu zakona ome- 
jujemo le na naslednje: 

K 1. členu: Po predlogu se stopnja prispevka iz osebnega dohodka 
iz delovnega razmerja za leto 1971 znižuje od lanskoletnih 1,51'%» na 1,07®/». Od 
znižane stopnje 0,44®/» pride 0,18'°/» na zvišanje stopnje republiškega prispevka 
za izobraževanje. S tem bodo republiški izobraževalni skupnosti nadomeščena 
sredstva, ki jih je v preteklem letu prejela od skupnosti otroškega varstva 
(22,6 milijona din) in kot dotacijo iz republiškega proračuna (12,4 milijona 
din), za ostanek v stopnji 0,26 l0/» pa bo razbremenjeno gospodarstvo. 

K 2. členu: V zvezi s spremembami v financiranju zdravstvenega zava- 
rovanja kmetov se stopnja republiškega prispevka od kmetijske dejavnosti, 
ki se odstopa komunalnim skupnostim zdravstvenega zavarovanja kmetov, zviša 
od dosedanjih 8 lo/o na 12 '%>. Na ta način se povečuje prispevek republike tem 
skladom, ki so ob nespremenjeni opredelitvi upravičencev do zdravstvenega 
zavarovanja zadržali med zavarovanci tudi tiste, ki sami ne morejo v celoti 
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pokrivati stroškov zdravstvenega varstva. Republiški prispevek od kmetijstva 
naj bi v bodoče plačevali le kmetje-delavci, medtem ko bodo kmetje-za va- 
rovanci plačevali ustrezno višji prispevek za zdravstveno zavarovanje. V tej 
zvezi je v predlogu nova določba, po kateri so kmetje-zavarovanci oproščeni 
republiškega prispevka od kmetijstva. 

K 3. členu: Za ureditev materialne osnove financiranja kulturne dejav- 
nosti se kulturnim skupnostim prepuščajo avtonomni viri dohodkov. V ta namen 
se tem skupnostim iz republiškega proračuna odstopa določen odstotek repu- 
bliškega prometnega davka in republiški prispevek od avtorskih pravic. V 
predlogu tega zakona je zato določba, po kateri se sredstva, zbrana z republi- 
škim prispevkom od avtorskih pravic, v celoti odstopajo temeljni kulturni 
skupnosti, na katerem območju ima zavezanec prispevka stalno prebivališče. 
Ureditev, da prispevek pripada občini po prebivališču zavezanca, velja za vse 
prispevke po odbitku, med katere spada tudi prispevek od avtorskih pravic, ker 
bi se v nasprotnem primeru ta sredstva zadrževala le v mestnih občinah, v 
katerih je običajno sedež izplačevalcev. 

K 4. in 5. členu: Skladno z izhodišči za vodenje davčne politike naj 
bi osnovno načelo obdavčenja skupnega dohodka veljalo še naprej. Da se 
torej ustrezno visoko obdavčijo le izjemno visoki dohodki, predlagamo spre- 
membo zadevnih določb zakona v obsegu, ki načeloma ohranja sedanji značaj 
te davščine. To terja, da se neobdavčeni del osebnih dohodkov ustrezno zviša, 
ker bi sicer v obdavčitev vključevali zelo širok krog novih zavezancev (po grobi 
oceni okrog 30 000). Ob veljavnem cenzusu 20 000 din so podvrženi obdavčitvi 
že osebni dohodki nad 1666 din mesečno. Ob 20*% povečanju osebnih dohodkov, 
kot jih beležimo v letu 1970, se ta znesek zviša na 2000 din mesečno. Ker se 
v teh mejah večinoma gibljejo osebni dohodki kvalificiranih delavcev, bi zadr- 
žanje sedanje obdavčitve lahko med drugim vplivalo na zmanjšanje razlik med 
osebnimi dohodki kvalificiranih in nekvalificiranih delavcev. 

Glede na to predlagamo, da se neobdavčeni del skupnega dohodka zviša 
od 20 000 na 25 000 din. Vzporedno s tem naj bi se ublažila progresija davčne 
lestvice, ki znaša za začetnih 5000 din osnove 2 % (doslej 3'%) in narašča do 
80 '°/o za presežke nad 100 000 din (doslej 78 '°/o za presežke nad 70 000 din). 
Ob taki ureditvi ocenjujemo, da bi krog zavezancev ostal približno enak kot 
v preteklem letu (v letu 1969 je 63 917 zavezancev doseglo nad 20 000 din oseb- 
nega dohodka, upoštevaje olajšave za vzdrževane družinske člane pa je bil 
prispevek odmerjen 34 050 zavezancem). Ublažitev progresije pa bi delovala 
takole: 

1969 1970 

Odmerna _ . 
osnova Prispevek 

Odmerna 
osnova Prispevek 

Cisti 
doh. 

25 000 
35 000 
50 000 
70 000 
90 000 

120 000 
150 000 

5 000 
15 000 
30 000 
50 000 
70 000 

100 000 
130 000 

150 
650 

2500 
8 600 

19 900 
43 300 
66 700 

°/o na 
čisti 

dohodek 

0,60 
1,86 
5,00 

12.29 
28,43 
43.30 
44,47 

za 20 % 
poviš. 

čisti 
dohodek 

30 000 
42 000 
60 000 
84 000 

108 000 
144 000 
180 000 

5 000 
17 000 
35 000 
59 000 
83 000 

119 000 
155 000 

100 
570 

2 450 
8 060 

18 600 
44 850 
73 650 

»/o na 
čisti 

dohodek 

0,33 
1,36 
4,08 
9,60 

22,52 
37,69 
40,92 
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Če predpostavljamo 20% zvišanje osebnih dohodkov, bi tudi znesek pri- 
spevka na zavezanca ostal približno enak kot v preteklem letu. 

Predlagani spremembi v ureditvi skupnega dohodka občanov naj bi, se 
uporabljali že pri odmeri prispevka za lefto 1970, ki bo v prvih mesecih leta 
1971. 

K 6. členu: V zvezi z že sprejetim, znižanjem stopenj prometnega darvka 
od nepremičnin in pravic predlagamo ustrezno znižanje stopenj davka na 
dediščine in darila. Sodimo, da je tudi v bodoče potrebno zadržati stopnje 
davka na dediščine in darila za dediče nad tretjim dednim redom iin dediče, 
ki niso v sorodstvu z zapustnikom na nivoju stopenj prometnega davka od 
nepremičnin, ker se sicer zavezanci zatekajo k fiktivnim pogodbam. Ustrezno 
temu je bilo treba prilagoditi tudi stopnje za ožje sorodnike, ker je treba 
zadržati načelo, da je obremenitev odvisna od vrednosti zapuščine in od stopnje 
sorodstva. 

MNENJA, STALIŠČA IN PREDLOGI DELEGATOV OBČIN 

Delegati vseh občki v SR Sloveniji, razen odstotnega delegata občine Kamnik, 
in delegat mesta Ljubljane so na svojem 10. zasedanju dne 25. 12. 1970 obrav- 
navah predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnji 
republiških prispevkov, 'davkov in taks. 

V razpravi so sodelovali delegati občin Brežice, Kranj, Lendava, Ljubljana- 
Šiška, Radovljica in mesta Ljubljane. 

Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni 
ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov 
občin v Skupščini SR Slovenije pošilja delovna skupina, izvoljena na zasedanju, 
ta stališča republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, da jih v smislu omenje^- 
nega določila ustavnega amandmaja kot pristojni zbor obravnava in zavzame 
o njih svoje stališče. 

V zvezi s prvim odstavkom 12. člena je bilo omenj eno, da s tem, ko izločamo 
kmete iz obveznosti plačevanja enotnega republiškega prispevka, nekoliko odsto- 
pamo tudi od enotne prispevne politike. Namesto tega bi bilo treba to zadevo 
proučiti. Morda bi kazalo določiti, d!a prispevka iz dohodka od kmetijske 
dejavnosti iz tega odstavka, ne plačujejo zavezanci, ki se jim odmerja prispevek 
za zdravstveno zavarovanje kmetov, in torej potem ne bi veljal enotni repu- 
bliški prispevek v višini 12'%>, za zdravstveno zavarovanje kmetov pa bi se 
plačevala razlika, kot je bilo to uvedeno v lanskem letu. S tem bi namreč zelo 
problematično stanje večine malih kmetov olajšali in tudi delež neizterjanih 
dajatev ne bi, bil tako velik. (Leindava.) 

O višini neobdavčenega dela skupnega dohodka občanov (4. člen) je bilo 
izraženo mnenje, da te vsote ne bi bilo potrebno spreminjati, če /namreč pri 
tem upoštevamo višino poprečnih osebnih dohodkov kvalificiranih delavcev, ki 
prav gotovo ne bodo še dolgo dosegli 25 000 oziroma 20 000 dinarjev. Zato naj 
bi ostal znesek 20 000 še naprej kot osnova za obdavčenje. (Brežice.) 

Glede določb 5. člena je bilo opozorjeno na to, da rast stopenj v smislu 
progresivnega obdavčenja ni enakomerna oziroma, da so za kategorijo obve- 
zancev, ki dosežejo 44 000 din, stopnja obdavčitve najvišja, za višje dohodke 
pa je nižja. (Ljubljana^Šiška.) 

43 
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Na predlog delegatov občin Kranj in Radovljica je zasedanje delegatov spre- 
jelo priporočila, da pristojna zbora določila 6. člena predloga zakona posebej 
proučita v povezavi z obravnavo predloga zakona o spremembi zakona o pro^ 
metnem davku od nepremičnin in pravic, ki ga je zasedanje sprejelo in ga 
pošilja pristojnima zboroma v obravnavo, oziroma, da se kolikor bi bil predlog 
omenjenega zakona sprejeit — poskuša uskladiti z njegovimi določili tudi določbo 
6. člena- tega zakona, ker bi,naj bile stopnje za obdavčevanja v obeh zakonih 
usklajene. 

V zvezi s 7. členom je bilo predlagano, da se črta drugi odstavek tega člena, 
ki določa izjemo glede financiranja temeljne kulturne skupnosti za območje 
mesta Ljubljane. (Delegat mesta Ljubljana.) 

St.: 422-10/70 
Ljubljana, 25. 12. 1970 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 33. seji 22. decembra 
1970 obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi 
in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks, ki ga je Skupščini SR Slo- 
veniji predložil izvršni svet s predlogom, da ga v smislu 294. in 296. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije obravnava po skrajšanem postopku. 

Po obrazložitvi, dla se s povečanjem neobdavčenega čistega dohodka obča- 
nov in s korekturo stopenj prispevka obdrži zaradi povečanja osebnih dohodkov 
skoraj isti finančni efekt kot preteklo leto, odbor ni imel pripomb niti v načelu 
niti v podrobni razpravi. 

Hkrati je odbor glede na sorodno problematiko obravnaval zakonsko ini- 
ciativo za spremembo zakona o prometnem davku od nepremičnin iin pravic, 
ki jo je predsedniku skupščine poslal svet gorenjskih občin. Odbor je ugotovil, 
da je predlog zakona o prometnem davku od nepremičnin in pravic obravnaval 
na 25. seji 1. julija 1970 in da je zakon bil sprejet na seji republiškega zbora 
v septembru 1970 in da se bodo določila zakona uporabljala pri določanju davka 
od 1. januarja 1971 dalje. 

Ugotovljeno je bilo dalje, da je odbor o problematiki davka na dohodke 
od premoženja in premoženjskih pravic razpravljal tudi že prej in sicer na 
6. seji 19. septembra, ko je ugotovil, da je treba zakon dopolniti tako, da bi 
obdavčevali le spekulativne dohodke, ne pa. vsakega, ki je prisiljen prodati 
stvar večje vrednosti, na primer stanovanje ali hišo ali kaj drugega zaradi smrti, 
preselitve ah iz drugega tehtnega razloga. 

Tedaj je odbor tudi ugotovil, da se s predlaganim, zakonom v dokajšnji 
meri posega v sedanjo samostojnost občin glede stopenj prometnega davka od 
nepremičnin, vendar je tu tudi dejsitvo, da nobena od občin mi poslala pripomb 
in da tudi zbor delegatov občin ni obravnaval predloga zakona. 

Odbor do zakonske iniciative ni zavzel dokončnega stališča, ker je mnenja, 
da je predvsem zbor delegatov občin tisti, ki lahko da najbolj meritorno mnenje. 
Zato bo odbor o tem ponovno razpravljal, če bo to potrebno, ko bo dobil 
mnenja in stališča zbora delegatov občin. 

Glede predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in 
stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks pa odbor predlaga republi- 
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škemu zboru, da ga sprejme po predlaganem postopku iz razlogov, ki jih navaja 
predlagatelj. 

Za poročevalca je bil določen poslanec Polde Maček. 

Št.: 422-10/70 
Ljubljana, 23. 12. 1970 

Odbor za finance gospodarskega zbora je obravnaval predlog zakona na 
20. seji dne 21. decembra; 1970. 

V načelni razpravi odbor ni imel pripomb k izhodiščem, sprememb in dopol- 
nitev zakona. Odbor se je tudi strinjal s spremembo cenzusa, to je neobdavče- 
nega dela skupnega dohodka občanov in z ublažitvijo progresije davčne lestvice 
za rte prispevke. Nastale spremembe bodo namreč zagotovile, da ne bo zajet 
širši krog zavezancev z nižjimi osebnimi dohodki, prav tako pa ni mogoče trditi, 
da se načelo obdavčenja skupnega dohodka ne sklada z deklarirano politiko 
Stimuliranja visoko kvalificiranih strokovnjakov, ker s to davščino bistveno 
ne omejujemo stimulativnega nagrajevanja le-teh. V zvezi s predlagano spre- 
membno znižanja stopnje davka na dediščine in darila se je odbor strinjal z 
uskladitvijo te davščine z že svoječasno sprejetim znižanjem stopenj prometnega 
davka od nepremičnin in pravic. 

Ob obravnavi določil 6. člena predloga zakona se je odbor seznanil tudi 
s predlogom zakona o spremembi zakona o prometnem davku od nepremičnin 
in pravic, ki ga predlaga svet gorenjskih občin. Odbor je predlog zakona sveta 
gorenjskih občin obravnaval le kot zakonsko iniciativo za spremembo omenje- 
nega zakona, keir je ocenil, da ne gre za kršitev postopka pri sprejemanju 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prometu in davku od nepre- 
mičnin in pravic. Nesporna je namreč pristojnost gospodarskega in republiškega 
zbora za sprejemanje tovrstnih zakonov, ker pri njih uveljavitvi, ne gre niti, za 
temeljna vprašanja niti za sistemske rešitve. Nadalje je odbor ugotovil, da 
je bil izpodbijani zakonski predlog v skladu z določili poslovnika 18. julija 
1970 poslan v mnenje vsem, občinskim skupščinam, ki pa vse do obravnave in 
sprejema tega zakona na gospodarskem zboru dne 24. 9. 1970 niso predložile 
nikakršnih pripomb k predlogu zakona. 

Razen proceduralnih pripomb k zakonski iniciativi sveta gorenjskih občin 
pa odbor meni, da razen izrazito fiskalnih razlogov nd mogoče odstopiti od 
takrat sprejetega načela, da se prometni davek od nepremičnin in prarvic uredi 
tako, da se odmerja od realne prometne vrednosti nepremičnin ne pa da se s pre- 
visokimi stopnjami stimulira občane, da se izogibajo plačilu prometnega davka 
tako, da kupoprodajnih pogodb sploh ne izpeljujejo v zemljiških knjigah. Odbor 
se je takrat zavzel za to, da je promet z nepremičninami normalen pojav in ga 
je zato treba obremeniti z normalnimi davčnimi stopnjami,. Skladno s tem. sta- 
liščem je odbor podprl v 6. članu predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in itaks predlagane 
spremembe republiškega davka na dediščine in darila. Odbor meni, da to zni- 
žanje predstavlja samo realizacijo stališča, ki je bilo sprejeto ob spremembi 
stopnje prometnega davka od nepremičnin. 

Odbor je sklenil, da bo zakonsko iniciativo gorenjskih občin ponovno obrav- 
naval potem, ko bo seznanjen s, stališči, ki ga bodo do te iniciative zavzeli dele^ 
gati občinskih skupščin, zbrani na zasedanju v Skupščini SR Slovenije. 

43* 
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V podobni razpravi odbor ni imel pripomb k posameznim členom predloga 
zakona, ter zato predlaga zboru, da naj zakon sprejme po skrajšanem postopku 
itn v besedilu kot ga predlaga predlagatelj zakona. 

Odbor je določil za poročevalca na seji zbora poslanko Maro Žlebnik. 

St.: 422-10/70 
Ljubljana, 22. 12. 1970 

Odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje socialno-zdravstvenega 
zbora — mnenje z dne 18. 12. 1970, št. 422-10/70. 

Zakonodajno-praviia komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji 39. seji 
dne 23. decembra 1970 obravnavala predlog zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet s predlogom, da ga 
v smislu 294. in 296. Člena poslovnika Skupščine SR Slovenije obravnava po 
skrajšanem postopku. 

Komisija k predlogu tega zakona v načelini razpravi ni imela načelnih 
pripomb. 

V obravnavi po členih pa je komisija prejela le predlog za spremembo 
7. člena: 

Drugi odstavek tega člena naj se spremeni tako, da se glasi: 
»Sredstva po 3. členu tega zakona se odstopijo temeljni kulturni skupnosti, 

ustanovljeni za območje mesta Ljubljane, šele z dnem, ko bo Skupščina SR 
Slovenije sprejela sklep O soglasju k pogodbi o prenosu ustanoviteljskih pravic 
od SR Slovenije na skupščino mesta Ljubljane za kulturne zavode, katerih usta- 
novitelj je SR Slovenija.« 

Ta sprememba je bila potrebna le zaradi večje jasnosti določbe o vezanju 
odstopa teh sredstev temeljni kulturni skupnosti, ustanovljeni za območje mesta 
Ljubljane, na dan ko bo Skupščina SR Slovenije sprejela ustrezen sklep 
o soglasju. 

Na seji navzoči predstavnik predlagatelja je soglašal s tem amandmajem 
komisije. 

St.: 422-10/70 
Ljubljana, 23. 12. 1970 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembi zakona o stopnji republiškega prispevka iz osebnega dohodka 
iz delovnega razmerja za izobraževanje in o delu republiškega davka od prometa 

blaga na drobno, ki se steka med sredstva za izobraževanje 

1. člen 

V prvem odstavku 1. člena zakona o stopnji republiškega, prispevka iz oseb- 
nega dohodka iz delovnega razmerja za izobraževanje in o delu republiškega 
davka od prometa blaga na drobno, ki se steka med sredstva za izobraževanje 
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(Uradni list SRS, št. 5-17/68, št. 40-296/68 in št. 40-258/69) se stopnja »3,26%« 
nadomesti s stopnjo »3,44 %«. 

V drugem odstavku se odstotek »80 %« nadomesti s »53 Vo*<. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1971. 

OBRAZLOŽITEV 

Republiški izobraževalni skupnosti so bili za leto 1970 določeni naslednji 
vairi: 

— 3,26% stopnja prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja; 
— 80% udeležba na republiškem prometnem davku; 
— sredstva, ki jih je prispevala skupnost otroškega varstva; 
— dotacija iz republiškega proračuna; 
— presežek iz preteklega leta. 
V letu 1971 odpade možnost financiranja iz sredstev otroškega varstva, prav 

tako tudi v republiškem proračunu, ne bodo predvidena sredstva za izobraže- 
vanje, zato je nujino zvišati sedanjo stopnjo iz osebnega dohodka iz delovnega 
razmerja od 3,26 na 3,44 %. 

Sprememba udeležbe na republiškem davku od prometa blaga na drobno 
od 80 % na 53% je le posledica tega, da se v letu 1971 vključuje s stopnjo 
republiškega davka od prometa blaga na drobno tudi stopnja dodatnega davka, 
ki v. letu 1970 ni bila vključena v proračun, temveč se je le^ta zbiral na poseb- 
nem računu. Predlagana sprememba udeležbe na davku od prometa blaga na 
drobno na 53 i0/o bo dala republiški izobraževalni skupnosti za 18% višja sred- 
stva, to je toliko, kot je planiran porast prometnega davka. 

S predlaganimi viri sredstev bo republiška izobraževalna skupnost razpo- 
lagala z naslednjimi sredstvi: 

Predvideno Ocena Ocena 
za 1970 1970 1971 % 

3:2 3:1 

Prispevek iz OD iz delov- 
nega razmerja 380,8 406,8 493,1 121,2 139 
Udeležba na republiškem 
davku od prometa blaga 
na drobno 117,6 128,7 151,9 118 129 
Presežek iz preteklega 
leta 30,3 30,3 37,1 122 122 
Sredstva otroškega 
varstva 22,6 22,6 :— 
Dotacija republiškega 
proračuna 12,4 12,4 — 

SKUPAJ: 563,7 600,8 682,1 113,5 121 

V okviru sredstev, s katerimi razpolaga republiška izobraževalna skupnost, 
bodo zagotovljena tudi dopolnilna sredstva za temeljne izobraževalne skupnosti 
in sredstva za gradnjo1 osnovnih šol na ravni iz leta 1970, povečana za odstotek 
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povečanja sredstev republiške izobraževalne skupnosti. Republiška izobraže- 
valna skupnost bo predložila Skupščini SRS merila za dopolnjevanje temeljnih 
izobraževalnih skupnosti. 

Z zveznim zakonom je sprejet limit za prispevke in prometne daivke, in 
sicer, da se presežek prii teh oblikah, ki bo dosežen nad 10,8% na leto 1970, 
obvezno odvaja v posebno rezervo. 

Republiški izobraževalni skupnosti bodo' iz prispevka iz osebnega dohodka 
iz delovnega razmerja v letu 1971 omogočeni dohodki do zneska 493,1 mili- 
jona dinarjev. Morebitni dohodki nad tem zneskom bodo odvedeni v posebno 
rezervo. V tem znesku je že upoštevan limit 10,8'"/o ter povečana sredstva kot 
nadomestilo za sredstva iz otroškega varstva in republiškega proračuna v 1. 1970. 
Zato je limitni indeks za prispevek iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja 
ugotovljen v visini 121 na realizaciji 'dohodkov iz prispevka iz osebnega dohodka 
iz delovnega razmerja v letu 1970. 

Predvideni presežek nad 10,8% pri prometnem davku znaša 9,3 milijo- 
na din (leto 1970 — 128,7, povečano za 10,8 = 142,6, v oceni za leto 1971 pa je 
znesek 151,9 milijona din). Republiška izobraževalna skupnost tega presežka 
ne bo izločala, temveč je to obveznost prevzel republiški proračun. Izločanje 
pri republiški izobraževalni skupnosti pa bo nastopilo šele, če bo prometni davek 
dosežen nad zneskom 151,9 milijona din ali 18% na leto 1970. 

MNENJA DELEGATOV OBČIN 

Delegati vse občin v SR Sloveniji, razen odsotnega delegata občine Kamnik, 
in delegat mesta Ljubljane, so na svojem 10. zasedanju dne 25. 12. 1970 obrav- 
navali predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stopnji republi- 
škega prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja za izobraževanje 
in o delu republiškega davka od prometa blaga na drobno, ki se steka med 
sredstva za izobraževanje. 

Delegati občin niso imeli pripomb k obravnavanemu predlogu zakona. 

Št.: 420-21/70 
Ljubljana, 25. 12. 1970 

POROČILA 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji dne 21. de- 
cembra 1970 obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o stopnji republiškega prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja 
za izobraževanje in o delu republiškega davka od prometa blaga na dirobno, 
ki. se steka med sredstva za izobraževanje. 

V načelni obravnavi predloga zakona je odbor ugotovil, da s tem zakonom 
zbrana sredstva ne bodo zadoščala za pokritje potreb, ki jih je ugotovila izobrai- 
ževalna skupnost SR Slovenije na podlagi osnovnih kriterijev, da bi se v pri- 
hodnjem letu povečali osebni dohodki učiteljev za 18'%, materialni izdatki pa 
za 30 %. Poleg pomanjkanja sredstev za pokritje teh potreb, ki so nedvomno 
realne in izhajajo iz zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje 
in izobraževanja in iz sanacijskega programa, ki ga je sprejela Skupščina SR 
Slovenije, ne bo moč uspešno izboljševati kadrovske strukture v šolstvu, ker 
še zmeraj ni zadosti usposobljenih učiteljev za osnovne predmete, primerno 
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usposobiti za delo nove oddelke srednjih in osnovnih šol zaradi večjega števila 
otrok, predvsem, pa bo ostal nerešen problem investicij za potrebe srednjega 
šolstva. Soočenje teh in še drugih ugotovitev navaja zaključek v novem zaosta- 
janju šolsrtva v prihodnjem letu, oziroma na nevarnost razvrednotenja že dose- 
ženih uspehov sanacije sodstva. 

Kljub vsem tem problemom na področju šolstva je bilo ugotovljeno, da je 
izvršni svet v okviru vseh razpoložljivih sredstev in glede na potrebe drugih 
področij predlagal realno rešitev. Ti predlogi hkrati zahtevajo, da izvršni svet, 
izobraževalna skupnost in upravni organi zagotovijo čimbolj racionalno porabo 
teh sredstev in brez odlašanja predlagajo ali izvedejo vse možne ukrepe, ki bodo 
zagotavljali večjo učinkovitost šolstva. 

Odklanja pa odbor tolmačenja, da ima to področje v sedanji situaciji več 
kot upravičeno prednost pri delitvi sredstev v primerjavi z drugimi področji. 
Upoštevati je namreč treba stanje, v katerem se je nahajalo šolstvo, zlasti 
osnovno pred začetkom sanacije. V zadnjih letih povečana sredstva republike 
so bila usmerjena predvsem v razvoj sodstva na nerazvitih območjih, s čimer 
je republika posredno prispevala k razvoju teh območij v širšem smislu. Zato 
relativno visoki indeksi, ki pa so že sedaj močno razvrednoteni, ne prikazujejo 
realnega stanja. 30'% zvišanje sredstev za materialne izdatke je bilo predlagano 
predvsem zaradi podražitev. 

V zvezi s financiranjem šolstva je bilo izraženo tudi mnenje, da povzroča 
precejšnje nejasnosti in tudi spore metoda zbiranja sredstev. Morda bi bilo bolj 
primemo, da bi se določala sredstva v odstotku od narodnega dohodka, ki bi se 
glede na potrebe občasno spreminjal. Takšna metoda zbiranja sredstev je uve- 
dena že za nekatera druga področja, ki pa niso toliko kot šolstvo vzajemno pove- 
zana z gospodarstvom. 

Opozorjeno je bilo še na problem dopolnjevanja osnovnega šolstva na 
nerazvitih območjih, ki se bo v nekaterih občinah zelo močno zaostril, predvsem 
zaradi obveznosti teh občin na drugih področjih. Te obveznosti se namreč 
s strani republike oblikujejo na enak način kot za osnovno šolstvo. 2e sedaj se 
kaže potreba po posebnih parcialnih rešitvah, ki ne bodo v okviru rednega 
sistema dopolnjevanja, 

V podrobni obravnavi predloga zakona odbor ni imel spreminjevalnih ozi- 
roma dopolnilnih predlogov. 

Odbor je za poročevalca na, seji republiškega zbora določil poslanca, Ceneta 
Matičiča. 

St.: 420-21/70 
Ljubljana, 21. 12. 1970 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 23. de- 
cembra 1970, št. 420-21/70. 

Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 22. 12. 1970, 
št. 420-21/70. 

Skupina poslancev prosvetno-kulturnega zbora — mnenje z dne 23. 12. 1970, 
št. 420-21/70. 

Zakonodajno-pravna komisija — poročilo z dne 23. 12. 1970, št. 420-21/70. 
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PREDLOG ZAKONA 

o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1971 

1. člen 

Stopnje prispevkov za otroško varstvo zavezancev po 4. in 6. členu zakona 
o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega var- 
stva v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 43-335/67) določijo za leto 1971 Skup- 
ščina SR Slovenije in občinske skupščine. 

2. člen 

Stopnja prispevka za otroško varstvo, ki se steka v sklad republiške skup- 
nosti otroškega varstva za otroški dodatek in za dopolnjevanje potreb varstva 
otrok, se plačuje po stopnji 1,35'% od sredstev, namenjenih za osebne dohodke 
in po stopnji 1,2 %' od čistega mesečnega zneska pokojnin. 

3. člen 

Stopnjo prispevka za dnevno varstvo otrok za potrebe temeljnih skupnosti 
otroškega varstva iz 4. in 6. člena zakona o skupnostih otroškega varstva in 
o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v SR Sloveniji določijo občin- 
ske skupščine, in sicer najpozneje do 31. januarja 1971. 

Obveznost plačevanja prispevka po prejšnjem odstavku velja od 1. janu- 
arja 1971. 

4. člen 

Prispevek za dnevno varstvo otrok po 5. členu zakona o skupnostih otro- 
škega varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v SR Sloveniji 
se v letu 1971 plačuje po stopnji 0,25!(l/o. 

5. člen 

Prispevki iz 2. člena tega zakona se odvajajo v sklad republiške skupnosti 
otroškega varstva, prispevki iz 3. in 4. člena tega zakona pa v sklade temeljnih 
skupnosti otroškega varstva oziroma na poseben račun temeljnih izobraževalnih 
skupnosti, če opravljajo naloge skupnosti otroškega varstva, in sicer ob vsakem 
izplačilu osebnih dohodkov pri banki oziroma ob izplačilu pokojnin in invalid- 
skih prejemkov pri republiški skupnosti socialnega zavarovanja delavcev. 

Prispevki za otroško varstvo, ki jih plačujejo zasebni delodajalci in pogod- 
beni zavarovanci, se plačujejo hkrati s plačilom prispevkov za socialno zava- 
rovanje. . 

6. člen 

S 1. januarjem 1971 prenehajo veljati določbe 1. odstavka 10. člena in 1. od- 
stavka 13. člena zakona o skupnostih otroškega varstva in o financiranju neka- 
terih oblik otroškega varstva v SR Sloveniji. 

i. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1971. 
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OBRAZLOŽITEV 

I. 

Zakon o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1971 izhaja iz predr- 
loga ekonomske politike in izhodišč za zbiranje ter porabo sredstev za kritje 
splošno družbenih potreb za leto 1971, ki predvideva, da bi v republiki v pri- 
hodnje zadržali le sredstva, ki so potrebna za finaincirainje denarnih dajatev in 
kot intervencijska sredstva za pospeševanje raznih oblik otroškega varstva, 
zlasti na manj razvitih območjih. Glede na ito predpiše republika stopnjo pri- 
spevka za otroško varstvo le v višini 1,35 % od sredstev namenjenih za osebne 
dohodke in 1,2 lo/o od čistega mesečnega zneska pokojnin. Tako je omogočeno 
občinam, da v ustrezni višini do 0,45'% same predpišejo prispevek za razvoj 
neposrednega otroškega varstva na svojem območju od dohodka iz delovnega 
razmerja ter pokojnin in invalidnin in da. uporabijo 12. člen zakona o skupnostih 
otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v SR Sk>- 
veniji ter predpišejo prispevek tudi drugim zavezancem. 

V letu 1971 naj bi se na tem področju nadaljevala osnovna usmeritev, ki je 
bila začrtana ob sprejetju zakona o skupnostih otroškega varstva in o financi- 
ranju nekaterih oblik otroškega varstva v SR Sloveniji. Osredotočili naj bi se 
na razvoj tistih oblik otroškega vanstva, ki zajemajo največ otrok; denarne 
dajatve družini kot pomembno obliko pomoči, zlasti družinam z več otroki in 
nižjimi osebnimi dohodki pa bi uskladili s splošnimi gibanji kot predvideva 
predlog ekonomske politike in izhodišč za zbiranje ter porabo sredstev za 
kritje splošno družbenih potreb za leto 1971. Tako naj bi se otroški dodatek 
v letu 1971 povečal za prvega otroka od dosedanjih 60 na 70 din, za drugega 
otroka in naslednje otroke pa od 80 na 95 din. 

Zato je za leto 1971 predlagana talkšna stopnja prispevka od osebnega 
dohodka, da se bo z njo zbralo le 10,8'% več sredstev kot leta 1970. Glede na 
to ne bo potrebno izločati dela dohodkov iz prispevkov od osebnega dohodka na 
poseben račun kot določa zakon o izločanju dela dohodkov od prispevka iz 
delovnega razmerja, prometnega davka, carin in sodnih taks v letu 1971 na 
posebne račune (Uradni list SFRJ, št. 53/70). 

V primeru, da se bo skupna obremenitev osebnega dohodka od letošnjih 
32,44 %» zmanjšala, s čimer se bodo zmanjšali tudi dohodki iz prispevka, pa bo 
potrebno delitveno razmerje med denarnimi dajatvami in dnevnim varstvom 
otrok spremeniti, in sicer v korist denarnih dajatev. 

S predlagano 1,35 % oziroma 1,2'% prispevno stopnjo bi v letu 1971 zbrali: 

II. 

v 000 din 

1. od osebnih dohodkov (1,35 °/o) 
2. od izplačanih pokojnin (1,2 ^/o) 

196100 
23 100 

Skupaj: , . . 219 200 



682 Priloge 

MNENJA, STALISCA IN PREDLOGI DELEGATOV OBČIN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnega delegata občine Kam- 
nik, in delegat mesta Ljubljane so na svojem 10. zasedanju dne 25. 12. 1970 
obravnavali predlog zakona o stopnjah prispevka za otroško varstvo vi. 1971. 

V razpravi je sodeloval delegat mesta Ljubljana. 
Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni 

ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov 
občin v Skupščini SR Slovenije pošilja delovna skupina, izvoljena na zasedanju, 
ta stališča republiškemu in gospodarskemu zboru Skupščine SR Slovenije, da 
jih v smislu omenjenega določila ustavnega amandmaja kot pristojna zbora 
obravnavata in zavzemata o njih svoje /stališče. 

V razpravi je bilo poudarjeno, da pomeni predvideno znižanje republiške 
stopnje dohodka za otroško varstvo zgolj formalen korak k načelni usmeritvi 
financiranja splošno družbenih potreb na tisti nivo, kjer se najbolj smotrno 
lahko ocenjuje potrebe in racionalno uporabljajo sredstva. Občine bodo namreč 
nujno morale z neposrednimi dogovori in delovnimi organizacijami povečati 
materialno osnovo za otroško varstvo ter verjetno predpisati stopnjo najmanj 
0,45 % za te namene. Pri tem pa je bilo ugotovljeno, da je področje otroškega 
varstva tako pomembno, da bi ga morali pospešeno reševati. To pa onemogoča 
dejstvo, da področje otroškega varstva v zveznih ukrepih za omejitev splošne 
potrošnje ni posebej obravnavano, kot na primer invalidsko in pokojninsko 
zavarovanje in zaposlovanje, čeprav ne obstajajo za tako obravnavanje uteme^ 
ljeni razlogi. Predlagano je bilo, da republiški organi prenesejo federaciji zahte- 
vek, naj se zakon o izločanju dela dohodka od prispevka iz osebnega dohodka 
iz delovnega razmerja, prometnega davka, carin in sodnih taks v letu 1971 na 
posebne račune dopolni tako, da se v 3. točki 3. člena dodajo besede: »in 
otroškega varstva«. To se praivi, da bi bili ti računi izvzeti iz limita. 

Glede na to, da ima urejeno otroško varstvo pomemben delež v dviganju 
produktivnosti dela v gospodarstvu, in v drugih dejavnostih, še posebno pa 
v tistih panogah, kjer je zaposleno veliko število žena, je bila v razpravi o tem 
predlogu dana tudi pobuda za dopolnitev zakona o republiškem, prispevku od 
sredstev skupne porabe. Ker se vedno bolj širi sfera družbenega dogovarjanja 
in oži obseg zbiranja sredstev za splošne potrebe na osnovi oblastnih odločitev, 
postaja namireč določba 3. člena tega zakona, ki navaja izdatke, ki so oproščeni 
prispevka, preozka. Zato je bilo predlagano, da se v ta obseg oprostitev zajemajo 
vsi izdatki delovnih organizacij iz sklada skupne porabe za potrebe šolstva, otro- 
škega varstva in socialnega varstva, ki so dokumentirani s sklenjenim družbe^ 
nim dogovorom. 

Št.: 420-23/70 
Ljubljana, 25. 12. 1970 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 33. seji 22. de- 
cembra 1970 obravnaval predlog zakona o stopnjah prispevkov za otroško var- 
stvo v letu 1971, ki ga je predložil Skupščini SR Slovenije izvršni svet s predlo- 
gom, 'da ga v ismislu 294. in 296. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
obravnava po skrajšanem postopku. 

/ 
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V načelni razpravi odbor ni imel pripomb, v razpravi v podrobnostih pa 
so se poslanci strinjali s pripombo odbora za zdravstvo in socialno politiko 
republiškega zbora k 2. členu, ki se glasi: 

K 2. členu: V prvi vrsti se črtata besedi: »Stopnja prispevka« in nado- 
mestita z besedo »Prispevek«. 

Sprememba je redakcijske narave. 
Odbor predlaga republiškemu zboru, da skladno s predlogom predlagatelja 

sprejme zakon po skrajšanem, postopku. 
Za poročevalca je bil določen poslanec Polde Maček. 

Št.: 420-23/70' 
Ljubljana, 23. 12. 1970 

Odbor za socialno in otroško varstvo socialno-zdravstvenega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije je na seji dne 18. decembra 1970 obravnaval predlog zakona 
o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1971, ki ga je skupščini predložil 
izvršni svet. 

Odbor se je strinjal s predlogom zakona, ki je v skladu s sprejetimi izho- 
dišči za zbiranje in porabo sredstev za kritje splošno družbenih potreb za 
leto 1971. 

V razpravi je bilo poudarjeno, da bo prenos določanja prispevkov za nepo- 
sredno otroško varstvo na občine terjal večje angažiranje vseh odgovornih in 
zainteresiranih dejavnikov v občini. Poslanci so ponovno kritično ocenili dejstvo, 
da le v 5 občinah delujejo samostojne skupnosti otroškega varstva, drugod pa 
s sredstvi za neposredno otroško varstvo upravljajo številčno razmeroma šibki 
organi v okviru temeljnih izobraževalnih skupnosti. Po mnenju odbora se bo 
v tistih občinah, kjer niso bile ustanovljene samostojne skupnosti otroškega 
varstva, sedaj še bolj pokazala potreba po njihovi ustanovitvi. V teh občinah 
bi bilo treba ponovno skrbno proučiti možnosti za ustanovitev samostojnih skup- 
nosti otroškega varstva. 

Ugotavljeno je bilo, da so doslej že v 45 občinah sprejeli programe razvoja 
otroškega varstva. Odbor je to pozitivno ocenil, menil pa je, da bi v drugih 
občinah morali pospešiti pripravo teh programov, saj bo le na osnovi solidnih 
in realnih programov mogoče racionalno gospodariti ter angažirati tudi dodatna 
sredstva za realizacijo teh programov. 

Kar zadeva stopnje prispevkov, je odbor opozoril, da znižana republiška 
stopnja prispevka omogoča občinam, da predpišejo prispevek za dnevno varstvo 
otrok in sicer: 

— do 45 %> od sredstev, namenjenih za osebne dohodke in 
— do 0,40'%» od čistega mesečnega zneska pokojnin. 
Razen tega naj bi občine (večina tega še ni storila) na podlagi 12. člena 

zakona o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otro- 
škega varstva v SR Sloveniji določile višino sredstev za dnevno varstvo otrok 
kmetov in pripadnikov samostojnih poklicev. 

Po mnenju odbora bi morali za realizacijo programov otroškega varstva 
v večji meri angažirati delovne organizacije. Sredstva skladov skupne porabe 
delovnih organizacij bi morala postati vse pomembnejši dodatni vir sredstev 
za potrebo dnevnega varstva otrok. 

K posameznim določbam predloga zakona odbor ni imel pripomb, 
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Odibor je predlagal, naj se tudi predlog tega zakona vključi v dnevni red 
seje socialno-zdravstvenega zbora, čeprav zbor po poslovniku ni pristojen za nje- 
gov sprejem. Po mnenju odbora naj bi socialno-zdravstveni zbor opozoril občine 
na nekatere aktualne naloge, ki jih pogojuje sprejem tega zakona. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanko dr. Ireno Ivančič. 

Št.: 420-23/70 
Ljubljana, 18. 12. 1970 

Odbor za socialno politiko in zdravstvo republiškega zbora — mnenje z dne 
21. 12. 1970, št. 420-23/70. 

Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 22. 12. 1970, 
št. 420-23/70. 

Zakonodajno-pravna komisija — poročilo z dne 24. 12. 1970, št. 420-23/70. 

PREDLOG ZAKONA 

o določitvi premoženjskega cenzusa kot pogoja za pravico do otroškega dodatka 
in višine otroškega dodatka v letu 1971 

1. člen 

V letu 1971 znaša cenzus po 51. členu zakona o skupnostih otroškega va.rs.tva 
in o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v SR Sloveniji (Uradni list 
SRS, št. 43-335/67): 

— 760 din mesečno na člana gospodinjstva, če gre za osebni dohodek iz 
delovnega razmerja ali drug dohodek, razen če gre za dohodek iz druge ali 
tretje alinee tega odstavka; 

— 137 dinarjev letno na člana gospodinjstva, če gre za dohodek iz kmetijske 
dejavnosti; 

— 137 dinarjev mesečno na člana gospodinjstva, če gre za dohodek od samo- 
stojnega opravljanja obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti ter intelektual- 
nih storitev. 

Ce imajo upravičenci in člani njihovega gospodinjstva hkrati dohodek iz 
dveh ali več osnov iz prejšnjega odstavka, se cenzus skupnega dohodka ugotovi 
tako, da se dohodki iz prve alinee delijo s 7,6, iz druge oziroma tretje alinee 
pa z 1,37. Otroški dodatek gre upravičencu, če vsota z deljenjem dobljenih izidov 
(količnikov) ne presega 100. 

2. člen • • • . •> 
Otroški dodatek v letu 1971 znaša mesečno: 
— za enega otroka 70 dinarjev; 
— za vsakega naslednjega otroka, pa po 95 dinarjev. 

3. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1971. 
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OBRAZLOŽITEV 

Otroški dodatek je pomembna oblika družbene pomoči družinam z otroki. 
Pri nas prejemajo otroški dodatek zaposleni kot pravico iz dela za svoje otroke 
(z nekaterimi premoženjskimi omejitvami, predhodna zaposlitev 6 mesecev). 

Ta oblika denarne pomoči družinam je potrebna tudi zato, ker številnih 
problemov vzgoje in vzreje otrok ni in še dolgo ne bo možno rešiti z varstvom 
v vžgojno-varstvenih zavodih, osnovnih šolah in drugje; posebno še, ker je le 
manjši, del naših otrok zajetih v varstvo in še to večinoma otroci socialno 
bolje situiranih staršev. 

Z zakonom o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik 
otroškega varstva v SR Sloveniji je bil spremenjen sistem otroškega dodatka, 
ki postaja vse bolj socialna pravica, čeprav ga prejemajo samo zaposleni starši 
— in sicer najprej tako, da se je ob upoštevanju cenzusa (550 din dohodka na 
družinskega člana) izplačeval enak znesek za vsakega otroka (50 din). Z valori- 
zacijo cenzusa (na 640 din) in višine otroškega dodatka (na 60 oziroma 80 din), 
ki je bila opravljena s 1. 1. 1970, so se ti zneski povečevali glede na porast oseb- 
nih dohodkov in življenjskih stroškov v zadnjih dveh letih; vpeljana pa je bila 
tudi progresija v tem smislu, da se za drugega in vsakega naslednjega otroka 
izplačuje za 2000 din višji dodatek (80 din) kot za prvega otroka. 

Kljuib temu, da je uvedba cenzusa izločila četrtino upravičencev do otro- 
škega dodatka, je ta oblika pomoči družini še vedno zelo množična, saj prejema 
otroški dodatek v Sloveniji 106 700 upravičencev za 204 000 otrok, kar je 50 '°/o 
<Strok starih do 15 let oziroma 35'°/» družin. V večini so to družine z nizkimi 
dohodki, saj je četrtina od teh družin imela v letu 1969 dohodek na družinskega 
člana nižji od 250 din, skoraj polovico družin dohodek pod 350 din na družin- 
skega člana, in le 12,7 '% družin je imelo dohodek med 501 in 640 din. 

Med upravičenci do tega dodatka je 50 000 oziroma skoraj polovica takih, 
kjer je zaposlen samo eden od staršev, več kot 14 000 je samohranilcev, 
82 000 upravičencev pa. se preživlja samo s sredstvi iz delovnega razmerja. Iz 
tega izhaja, da je treba to obliko pomoči družini še nadalje izpopolnjevati in 
jo tudi prilagajati potrebam otroka in družine. Pri tem se kaže ta potreba zlasti 
v tem, da se okrepi pomoč družinam z nizkimi osebnimi dohodki in večjim 
številom otrok ter se vsaj bistveno ne zmanjšuje krog uživalcev. 

Zato je premoženjski cenzus kot pogoj, za pravico do otroškega dodatka 
valorizirata s poprečnim povečanjem osebnih dohodkov (za 18'%), in sicer tako, 
da se poveča cenzus za osebni dohodek iz delovnega razmerja na člana gospo- 
dinjstva od sedanjih 640 na 760 din, cenzus na dohodek iz, kmetijske, obrtne in 
drugih gospodarskih dejavnosti ter intelektualnih storitev pa .od 116 na 137 din, 
pri čemer ostanejo razmerja med vrednotenjem posameznih dohodkov nespre- 
menjena, .čeprav so bila tudi le-ta predmet kritike, zlasti zaradi ostrine pri 
dohodku iz kmetijske dejavnosti. 

Otroški dodatek pa se bo predvidoma valoriziral v skladu z ekonomsko poli- 
tiko in izhodišči za zbiranje ter porabo sredstev za kritje splošno družbenih 
potreb za leto 1971 (povečanje za življenjske stroške in rahla progresija) tako, 
da se bo povečal za prvega otroka od sedanjih 60 na 70 din — torej za 16,7 %, 
za vsakega naslednjega otroka pa od sedanjih 80 na 95 din oziroma za 18,8 %>. 

Predvidevamo, da se bo kljub valorizaciji premoženjskega cenzusa v prihod- 
njem letu število upravičencev in število otrok, ki prejema, otroški dodatek, rahlo 
zmanjšalo, ker bo zaradi porasta osebnih dohodkov odpadlo več upravičencev 
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oziroma otrok, kot pa bo znašal naravni prirastek in povečane zaposlitve. Tako 
ocenjujemo, da bo prejemalo v letu 1971 otroški dodatek 102 000 upravičencev 
za 200 000 otrok. 

Otroški dodatek je znašal letos za enega otroka 4,4'% za vsakega nasled- 
njega otroka pa 5,8 % poprečnega osebnega dohodka v SR Slovenije. S predlo- 
ženo valorizacijo osebnega dohodka predvidevamo, da bo ostalo to razmerje 
v glavnem nespremenjeno. 

Finančni prikaz predlagane valorizacije premoženjskega cenzusa in otro- 
škega dodatka je razviden iz obrazložitve k predlogu zakona o stopnjah prispev- 
kov za otroško varstvo v letu 1971. 

POROČILA 

Odbor republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo je na seji dne 
21. decembra 1970 obravnaval predlog zakona o določitvi premoženjskega cen- 
zusa kot pogoja za pravico do otroškega dodatka in višine otroškega dodatka 
V letu 1971. Predlog zakona je Skuipščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Odbor se je strinjal s predlogom, da se zakon obravnava po skrajšanem 
postopku iz razlogov, ki jih navaja predlagatelj zakona. 

Odbor je podprl predlog zakona. Ugotovil je, da zakon zagotavlja z valori- 
zacijo cenzusa, da se kljub povečanju osebnih dohodkov bistveno ne bo zmanj- 
šalo število upravičencev in otrok, ki prejemajo otroški dodatek. Valorizacijo 
otroškega dodatka pa ohranja dosedanje razmerje med otroškim dodatkom in 
poprečnim osebnim dohodkom v SR Sloveniji. 

V razpravi :so poslanci soglasno ugotovili, da je cenzus za dohodek iz kme- 
tijske dejavnosti preoster. Izrazih so dvom, če so res upravičene tako velike 
razlike med cenzusom 760 dinarjev (za osebni dohodek iz delovnega razmerja) 
in 137 dinarjev (za dohodek iz kmetijske dejavnosti). Poudarili so, da je že za 
letos tako velika razlika in da bodo tudi v prihodnjem letu kljub temu, da so 
že pred letom dni predlagali, da bi bilo treba nujno proučiti upravičenost ali 
neupravičenost te precejšnje razlike in tudi višine posameznega cenzusa. Sedaj 
predlagani cenzusi za dohodek iz kmetijstva spet močno prizadenejo predvsem 
revnejše kmečke družine in tiste delavske družine, ki so prisiljene živeti v skup- 
nem gospodinjstvu s sorodniki (starši), ki posedujejo nekaj zemlje. 

Ker torej predlagani cenzusi ne ustrezajo, predvsm je oster cenzus za 
dohodek iz kmetijske dejavnosti, je odbor priporočil izvršnemu svetu, da v pri- 
hodnjem letu do aprila meseca temeljito prouči upravičenost nakazanih cen- 
zusov. Hkrati naj pripravi tudi predlog za izdajo zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik 
otroškega varstva v SR Sloveniji. Novelirani zakon naj zajame vso problema- 
tiko s področja otroškega varstva. Pri sestavi predloga za izdajo tega zakona 
naj izvršni svet še posebej prouči določilo sedanjega 51. in 55. člena, ki govorita 
o pravicah do otroškega dodatka in o pravicah tistega upravičenca do tega 
dodatka, ki živi tria posestvu sorodnika. Prav tako naj prouči, če je cenzus za 
dohodek od samostojnega opravljanja obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti 
ter intelektualnih storitev res realen. 

Predstavnik izvršnega sveta je to priporočilo odbora vzel na znanje, ter 
zagotovil, da bo izvršni svet v prvi polovici prihodnjega leta predložil skupščini 
predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnostih 
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otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v SR Slo- 
veniji ter tudi temeljito proučil politiko cenzusov. 

V podrobni obravnavi posameznih členov predloga zakona odbor ni imel 
predlogov za spremembe in dopolnitve. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da predlog zakona sprejme. 
Za poročevalca na seji republiškega zbora je odbor določil poslanko 

dr. Majdo Benedik. 

Št.: 193-5/70 
Ljubljana, 21. 12. 1970 

Odbor za socialno in otroško varstvo socialno-zdravstenega zbora Skupščine 
SR Slovenije, je na seji dne 18. decembra 1970 obravnaval predlog zakona o 
določitvi premoženjskega cenzusa kot pogoja za pravico do otroškega dodatka 
in višine otroškega dodatka v letu 1971, ki ga je skupščini predložil izvršni svet. 

Odbor se je strinjal s predlogom, da se zakoin obravnava po skrajšanem 
postopku iz razloga, ki ga navaja predlagatelj zakona. 

Odbor je podprl predlog zakona. Le-ta z valorizacijo cenzusa zagotavlja, da 
se kljub povečanju osebnih dohodkov bistveno ne bo zmanjšalo število upravi- 
čencev in število otrok, ki prejema otroški dodatek; z valorizacijo otroškega 
dodatka pa bo ohranjeno dosedanje razmerje med otroškim dodatkom in popreč- 
nim osebnim dohodkom v Sloveniji, 

V razpravi je bilo poudarjeno, da je cenzus za dohodek iz kmetijske dejav- 
nosti zelo oster. Postavljeno je bilo vprašanje, zakaj ni ta cenzus izenačen z onim 
iz zakona o denarni pomoči za opremo novorojenega otroka (1500 din letno na 
člana gospodinjstva). Predstavnik izvršnega sveta je pojasnil, da ta cenzusa nista 
primerljiva. Do otroškega dodatka imajo' namreč pravico le osebe v delovnem 
razmerju pod določenimi pogoji. Pri teh se poleg osebnega dohodka iz delovnega 
razmerja upošteva tudi dohodek iz; kmetijske oziroma samostojne obrtne dejav- 
nosti. Gre torej za dodatni cenzus, kar pa ni primer v drugem, zakonu. Pri tem 
gre za povsem samostojne cenzuse, ker imajo pravico do denarne pomoči za 
opremo ne1 le otroci delavcev, pač pa tudi otroci kmetov in pripadnikov samo- 
stojnih poklicev. 

Pri podrobni obravnavi predloga zakona odbor ni imel predlogov za spre- 
membe ali dopolnitve. 

Odbor predlaga zboru, da sprejme predlog zakona. 
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanko dr. Ireno Ivančič. 

St.: 193-5/70 
Ljubljana, 18. 12. 1970 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora — mnenje z dne 
23. 12. 1970, št. 193-5/70. 

Zakonodajno-pravna komisija — poročilo z dne 24. 12. 1970, št. 193-5/70. 
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PREDLOG ZAKONA 

o denarni pomoči za opremo novorojenega otroka 

1. člen. 

Denarna pomoč po tem. zakonu je posebna oblika družbene pomoči za 
opremo novorojenega otroka. 

2. člen 

Pravico do denarne pomoči po tem zakonu ima otrok,, katerega mati ima 
stalno prebivališče oziroma katerega roditelj je stalno zaposlen na območju SR 
Slovenije, če gre za otroke: 

— oseb v delovnem razmerju, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice 
do otroškega dodatka; 

— oseb, ki imajo dohodek samo iz kmetijske dejavnosti, če ta dohodek ne 
presega 1500 dinarjev letno na člana gospodinjstva; 

— oseb, ki imajo dohodek samo od samostojnega opravljanja obrtnih in 
drugih gospodarskih dejavnosti ter intelektualnih storitev, če ta dohodek ne pre- 
sega 137 dinarjev mesečno na člana gospodinjstva. 

Če ima gospodinjstvo hkrati dohodek iz druge in tretje alinee prejšnjega 
odstavka, se cenzus skupnega dohodka ugotovi tako, da se dohodki iz druge 
alinee delijo s 15, iz tretje alinee pa. z 1,37. Denarna pomoč gre, če vsota z delje- 
njem dobljenih izidov (količnikov) ne presega 100. 

3. člen 

Denarna pomoč za opremo novorojenega otroka zinaša 250 din. 

4. člen 

Pravica do denarne pomoči po tem zakonu se uveljavlja z vložitvijo zahteve 
in s predložitvijo ustreznih dokazil. 

5. člen 

Denarna pomoč po tem zakonu gre in se izplačuje praviloma naprej na 
podlagi mnenja zdravnika, da bo porod verjetno nastopil v enem mesecu, za 
otroke, rojene zunaj območja SR Slovenije, pa na podlagi dokazila o rojstvu 
otroka. 

6. člen 

Zahtevo, s katero se uveljavlja pravica do denarne pomoči, je mogoče vložiti 
v treh mesecih od dneva rojstva otroka. 

7. člen 

Sredstva za denarno pomoč po tem zakonu zagotavlja republiška skupnost 
otroškega varstva. 

8. člen 

O pravici do denarne pomoči odloča organ, ki opravlja službo otroškega 
dodatka. 
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9. člen 

V postopku za odločanje o upravičenosti do denarne pomoči se primerno 
uporabljajo določbe zakona o Splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ 
št. 18-379/65). 

10. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1971. 

OBRAZLOŽITEV 

Denarna pomoč za opremo novorojenega otroka je bila doslej pravica zapo- 
slenih staršev iz dela. Ta pravica je izvirala iz 81. člena temeljnega zakona 
o zdravstvenem zavarovanju (Uradni list SFRJ, št. 22/62 in 15/65), višino pomoči 
pa so določale komunalne skupnosti socialnega zavarovanja delavcev. 

Zakon o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega 
varstva (Ur. list SRS, št. 26/70) pa te pravice ne vsebuje več, zato je tuidi komu- 
nalne skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev v svojih statutih ne pred- 
videvajo več. Že v razpravi o zakonu o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih 
oblikah zdravstvenega varstva je bilo izraženo načelno stališče, ,da gre pri 
denarni pomoči za novorojene otroke za socialno dajatev, zato jo je treba urediti 
v okviru otroškega varstva in socialne pomoči družini. Predlog izhaja iz ugo- 
tovitve, da gre za dejansko nastali izdatek ob rojstvu otroka in večinoma za 
mlade družine, ki si komaj ustvarjajo svoj dom in za pozitiven odnos družbene 
skupnosti do rojstva otroka. Zato je predvidena ureditev te socialne pravice 
tokrat v samostojnem zakonu. V prihodnjem letu, ko bomo novelirali zakon 
o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega var- 
stva v SR Sloveniji, bomo to pravico vnesli v ta novelirani zakon. 

Po predlogu zakona naj ima pravico do denarne pomoči otrok, katerega 
mati ima stalno prebivališče oziroma katerega roditelj je stalno zaposlen na 
območju SR Slovenije. Torej to ne bi bila več zgolj pravica iz dela, temveč 
tudi socialna pravica, ki pripada otroku, če le dohodki na člana gospodinjstva 
ne presegajo določenega cenzusa., Tako naj bi šla denarna pomoč otrokom oseb 
v delovnem razmerju, če izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do otroškega 
dodatka, dalje otrokom oseb, ki imajo dohodek samo iz kmetijske dejavnosti, 
če ta dohodek ne presega 1500 din letno na člana gospodinjstva, in otrokom 
oseb, ki imajo dohodek samo od samostojnega opravljanja obrtnih in drugih 
gospodarskih dejavnosti ter intelektualnih storitev, če ta dohodek ne presega 
137 mesečno na člana gospodinjstva. Cenzus za osebe, ki imajo dohodek samo 
iz kmetijske dejavnosti, je določen taJko, da denarne pomoči ne bi prejel pri- 
bližno enak odstotek otrok, kot se je zmanjšalo število otrok, ki so prejemali 
otroški dodatek, z uveljavitvijo dohodkovnih cenzusov (okoli 25'%). 

Na podlagi teh cenzusov bi biLa izplačana denarna pomoč letno za okoli 
22 000 otrok, od tega za približno 2700 kmečkih (od okoli 3800 novorojenih kmeč- 
kih otrok letno) in nekaj sto otrok staršev, ki opravljajo samostojno dejavnost. 
Ob predlagam višini pomoči 250 din bi za to potrebovali v Sloveniji letno 
5,5 milijona din. V letu 1969 je bila v Sloveniji izplačana denarna pomoč za 
novorojenega otroka za 25 793 otrok od skupno 28 740 novorojenčkov; višina 
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izplačane denarne pomoči pa se je gibala do 250 din. Približno enaka pa so 
gibanja tudi letos. 

O pravici do denarne pomoči naj bi odločal isti organ, ki opravlja službo 
otroškega dodatka, to so zavodi za socialno zavarovanje. 

POROČILA 

Odbor republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo je na seji dne 
21. decembra 1970 obravnaval predlog zakona o denarni pomoči za opremo novo- 
rojenega otroka. Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni 
svet. 

Odbor se je strinjal s predlogom predlagatelja, da se zakon obravnava po 
sikrajšanem postopku. 

Odbor je podprl predlog zakona o denarni pomoči za opremo novorojenega 
otroka, vendar s tem, da naj ima pravico do denarne pomoči vsak novorojen 
otrok, katerega mati ima stalno prebivališče oziroma katerega roditelj je stalno 
zaposlen na območju SR Slovenije. Ta denarna pomoč za opremo vsakega novo- 
rojenega otroka naj znaša 200 din. 

Glede na zgoraj navedeno načelno stališče odbora je odbor sprejel nasled- 
nja spreminjevalna predlbga: 

K 2. členu : Besedilo tega člena naj se glasi: 
»Pravico do denarne pomoči po tem zakonu ima otrok, katerega mati ima 

stalno prebivališče oziroma katerega roditelj je stalno zaposlen na območju 
SR Slovenije.« 

Vse ostalo besedilo tega člena naj se črta. 
Odbor je zgoraj navedeni spreminjevalni predlog sprejel iz naslednjih 

razlogov: 
— v sprejeti ekonomski politiki in izhodiščih za zbiranje ter porabo sred- 

stev za kritje splošno družbenih potreb za leto 1971 je bilo med drugimi sprejeto 
tuidi stališče, »da bo v denarne dajatve družini vključena tudi pomoč za opremo 
novorojenčka. Ta pomoč bo izplačana za vsakega otroka.«; 

— to enkratno denarno pomoč bodo deležne predvsem mlade družine, 
katerih osebni dohodiki niso visoki; 

— enkratno denarnoi pomoč bi izgubili, če bi sprejeli predloženi zakonski 
predlog, vsi tisti, ki so že prejemali to pomoč. Denarno pomoč so doslej izpla- 
čevale komunalne skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev brez kakršnih- 
koli cenzusov, vendar v različnih zneskih, po posameznih komunalnih skup- 
nostih ; 

—- s sprejemom spreminjevalnega predloga bi omogočili, da bodo to en- 
kratno pomoč ob rojstvu otroka prejeli tudi tisti starši, ki pozneje ne bodo 
upravičeni do otroškega dodatka; 

— s tem, da se prizna enkratna denarna pomoč za vsakega novorojenega 
otroka, se močno poenostavi administracija, ki bi bila v primeru, če bi bil 
sprejet predloženi predlog zakona, zaradi predvidenih cenzusov, zelo zamotana, 
kar bi povzročilo tudi večje administrativne stroške. 

K 3. členu: V drugi vrsti naj se nadomesti številka »250,— din« s 
številko »200,— din«. 

Glede na spreminjevalni predlog k 2. členu naj se enkratna denarna pomoč 
zmanjša za 50,— dinarjev, ker končno obe številki predstavljata le nekakšno 
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simboliko. Z zajetjem vseh novorojenih otrok v to enkratno pomoč bi potrebovali 
v SR Sloveniji na leto približno 100 000,— din več, kot je predvideno sredstev, 
če bi bil sprejet predloženi zakonski predlog. 100 000,— din več sredstev pa po 
mnenju odbora in tudi predstavnika izvršnega sveta ne pomeni pravzaprav 
nikakršne večje obremenitve. 

Predstavnik izvršnega sveta se o sprejetih spreminjevalnih predlogih ni 
izjasnil. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona z zgoraj 
navedenima spreminjevalnima predlogoma. 

Za poročevalca na seji republiškega zbora je odbor določil poslanko dr. 
Majdo Benedik. 

Št.: 554-2/70 
Ljubljana, 21. 12. 1970 

Odbor za socialno in otroško varstvo socialno-zdravstvenega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije je na seji dne 18. decembra 1970 obravnaval predlog zakona 
o denarni pomoči za opremo novorojenega otroka, ki ga je skupščini predložil 
izvršni svet. 

Odbor se je strinjal s predlogom, da se zakon obravnava po skrajšanem 
postopku kot predlog zakona. 

V načelni razpravi je odbor podprl predlagano rešitev, naj bo pravica do 
denarne pomoči za opremo novorojenega otroka zagotovljena vsem otrokom 
pod določenimi pogoji. Ker je ukinjena zadevna dajatev zdravstvenega zava- 
rovanja, je prav, da se uveljavi družbena pomoč za otroke socialno šibkih 
staršev —- delavcev, kmetov in pripadnikov samostojnih poklicev. 

Odbor ni imel pripomb k posameznim členom predloga zakona. 
Odbor predlaga zboru, da sprejme predlog zakona. 
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanko dr. Ireno Ivančič. 

5t.: 554-2/70 
Ljubljana, 18. 12. 1970 

Odbor za socialno in otroško varstvo socialno-zdravstvenega zbora je na 
seji dne 28. decembra 1970 obravnaval amandmaje, ki jih je k 2. in 3. členu 
predloga omenjenega zakona sprejel odbor za socialno politiko in zdravstvo 
republiškega zbora. Po teh amandmajih naj bi imel pravico do denarne pomoči 
v višini 200 din vsak otrok, katerega mati ima stalno prebivališče oziroma 
katerega roditelj je stalno zaposlen na območju SR Slovenije. Cenzusi naj se 
torej ne bi uveljavili. 

Te amandmaje, s katerimi se strinja tudi odbor za finance in proračun reput- 
bliškega zbora ter skupščina republiške skupnosti otroškega varstva, je pristojni 
odbor republiškega zbora sprejel iz naslednjih razlogov: 

— v sprejeti ekonomski politiki in izhodiščih za zbiranje ter porabo sred- 
stev za kritje splošno družbenih potreb za leto 1971 je bilo med drugim sprejeto 
tudi stališče, »da bo v denarne dajatve družini vključena tudi pomoč za opremo 
novorojenčka. Ta pomoč bo izplačana za vsakega otroka«; 

— enkratno denarno pomoč bodo deležne predvsem mlade družine, katerih 
osebni dohodki niso visoki; 
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— enkratno denarno pomoč bi izgubili, če bi sprejeli predloženi zakonski 
predlog, vsi tisti,' ki so že prejemali to' pomoč. Denarno pomoč so doslej izpla- 
čevale komunalne skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev brez kakršnih- 
koli cenzusov, vendar v različnih zneskih, po posameznih komunalnih skup- 
nostih ; 

— š sprejemom spreminjevalnega predloga bi omogočili, da bodoi to en- 
kratno pomoč ob rojstvu otroka prejeli tudi tisti starši, ki pozneje ne bodo 
upravičeni do otroškega dodatka; • 

— s tem, da se prizna enkratna denarna pomoč za vsakega novorojenega 
otroka, se močno poenostavi administracija, ki bi bila v primeru, če bi bil 
sprejet predloženi predlog zakona, zaradi predvidenih cenzusov zelo zamotana, 
kar bi povzročilo tudi večje administrativne stroške. 

Kljub navedenim razlogom, ki govore za družbeno pomoč vsem otrokom ob 
rojstvu, je odbor vztrajal pri svojem prvotnem stališču, naj bo pravica do 
denarne pomoči za opremo novorojenega otroka zagotovljena otrokom delavcev, 
kmetov in pripadnikov samostojnih poklicev pod določenimi pogoji (cenzusi). 
Svoje stališče je odbor utemeljil z naslednjim: 

— novi zakon o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdrav- 
stvenega varstva ter na njegovi osnovi sprejeti statuti skupnosti zdravstve- 
nega zavarovanja ne predvidevajo več pravice zavarovancev do denarnega 
nadomestila za opremo novorojenega otroka. Stvar družbe je torej, da oceni, 
ali je in iz kakšnih razlogov je potrebna družbena intervencija. Spričo močno 
omejenih družbenih sredstev in skrajno zaostrenega varčevanja, zlasti pa še 
zaradi povečane socialne diferenciacije v naši družbi, ne bi bila v sedanjih 
pogojih umestna linearna intervencija družbe v korist vseh otrok. Denarno 
pomoč družbe naj zato dobi le tisti, ki jo je najbolj potreben; 

— predlagani znesek denarne pomoči (250 din) je razmeroma nizek in ga 
nikakor ne bi smeli še znižati zaradi priznanja pravice otrokom staršev, ki 
imajo zadovoljiv standard. V prihodnje bi morali težiti, da bi se znesek denarne 
pomoči (ob primernih cenzusih) bistveno povečal. V primeru višjega zneska 
denarne pomoči bo toliko bolj potreben selektiven pristop ob upoštevanju 
socialnega položaja staršev. Če bi sedaj priznali pravico do pomoči vsem otrokom, 
bi kasneje to pravico težko- priznali le socialno šibkim, drugim pa jo odvzeli; 

— nikakor ni mogoče pričakovati, da bi denarna pomoč za opremo, ki bi 
bila priznana vsem otrokom, vplivala na porast rojstev, pa četudi bi bila ta 
pomoč precej višja. Ob bistveno različnem gmotnem položaju staršev bi imela 
tudi bistveno različen učinek. Nekomu bi pokrila polovico dejanskih stroškov 
za najnujnejšo opremo, dobro situiranim staršem pa bi — kot je bilo rečeno 
v odboru — ta pomoč pokrila le potne stroške v inozemstvo, kamor bi šli po 
najmodernejši otroški voziček; 

— priznanje denarne pomoči vsem otrokom (brez cenzusov) v višini 200 din 
bi terjalo ca. 6,8 mio din. Ni torej točna domneva odbora republiškega zbora 
za socialno politiko in zdravstvo, da bi pomoč vsem otrokom v taki višini terjala 
le ca. 100 000 din več sredstev kot za rešitve, predvidene v predlogu zakona 
(5,5 mio din). Razlika 1,3 mio din je kar pomembna. Ob že določenih stopnjah 
prispevka sicer ne bi bilo prizadeto izplačevanje otroškega dodatka, za to 
razliko pa bi se zmanjšala sredstva, namenjena za pomoč nerazvitim občinam pri 
razvoju dnevnega varstva otrok. 

Glede na navedeno odbor predlaga zboru, da sprejme v zakonu predlagane 
rešitve. Predstavnik izvršnega sveta je na seji odbora izjavil, da izvršni svet 
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ne sprejema amandmajev odbora! republiškega zbora za socialno politiko in 
zdravstvo ter odbora za finance in proračun k 2. in ,3. členu predloga zakona. 

Odbor se je strinjal z amandmajem zakonodajno-pravne komisije k 4. in 
6. členu predloga zakona. S tema amandmajema se strinja tudi izvršni svet. 

Št,: 554-2/70 
Ljubljana, 28. 12. 1970 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora — mnenje z dne 23. 12. 
1970, št. 554-2/70. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
23. decembra 1970 obravnavala predlog zakona o denarni pomoči za opremo 
novorojenega otroka, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni obravnavi k zakonskem predlogu ni bilo pripomb. 
V podrobni obravnavi posameznih določb zakonskega predloga je komisija 

predlagala naslednje spremembe: 
K 4. č 1 e n u : 
V drugi vrsti se črta besedilo »z vložitvijo zahteve iin«. 
Komisija meni, da ni potrebe za vlaganje formalnih zahtevkov, ker je 

mogoče odločati o tej pravici že na podlagi predloženih dokazil. Vlaganje posebne 
zahteve, reševanje te zahteve in izdajanje ustrezne odločbe bi. brez potrebe 
močno obremenjevalo službo otroškega dodatka, ki naj bi prevzela tudi te 
zadeve — vse to administriranje pa bi bilo združeno z nepotrebnimi velikimi 
stroški. Že sedaj namreč služba socialnega zavarovanja rešuje te zadeve brez 
formalne zahteve na podlagi predloženih potrdil in ne izdaja formalne odločbe, 
če je rešitev ugodna. 

S predloženim amandmajem naj bi se torej iz gornjih razlogov poslovanje 
v zvezi z uveljavljanjem pravice do denarne pomoči po tem zakonu primerno 
poenostavilo in pocenilo. 

K 6. členu: 
Besedilo te določbe se preuredi tako, da se glasi: 
»Pravico do denarne pomoči je mogoče uveljaviti v treh mesecih od dneva 

rojstva otroka.« 
Sprememba besedila je potrebna zaradi uskladitve s predloženo spremembo 

besedila 4. člena. 
Predstavnik predlagatelja se o predlaganih spremembah ni izjavil. 
Komisija je bila na seji seznanjena tudi z amandmajema odbora za socialno 

politiko in zdravstvo republiškega zbora k 2. in 3. členu zakonskega predloga 
ter k njima ni imela pripomb. 

St.: 554-2/70 
Ljubljana, 23. 12. 1970 
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PREDLOG ZAKONA 

o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev 

1. člen 

Da se zagotovijo sredstva za sanacijo samostojnih organizacij združenega 
dela in za kritje minimalnih osebnih dohodkov delavcev, se ustanovijo republiški 
sklad skupnih rezerv in občinski skladi skupnih rezerv (v nadaljnjem besedilu: 
skladi). 

2. člen 

Samostojne organizacije združenega dela, ki so pravne osebe, odvajajo v 
republiški sklad najmanj 3 °/o in v občinski sklad najmanj 2 °/o od dohodka, 
namenjenega za sklade. 

Za druge samostojne organizacije združenega dela, ki niso pravne osebe, 
vplačuje sredstva v sklad iz njihovega dohodka organizacija, v katere sestavi so. 

3. člen 

Sredstva dohodka iz prejšnjega člena se štejejo za sredstva poslovnega 
sklada, ki so začasno izločena v posebne namene, in so toliko časa, dokler so 
izločena, izvzeta iz osnove za plačevanje obveznosti od sredstev poslovnega 
sklada. 

4. člen 

Samostojna organizacija združenega dela vplačuje sredstva v sklad v občini, 
v kateri ima sedež. 

Ce ima organizacija v svoji sestavi samostojno organizacijo združenega dela 
s sedežem zunaj občine, v kateri je njen sedež, se izločajo sredstva v sklad, po 
stopnji, ki velja v občini, v katera ima sedež taka samostojna organizacija, in 
se v tej občini tudi vplačujejo. 

Sredstva v sklade se vplačujejo v rokih, ki so predpisani za predložitev za- 
ključnega računa. 

5. člen 

V sklade niso dolžne vplačevati sredstev samostojne organizacije združe- 
nega dela, ki opravljajo dejavnosti s področja zdravstva, izobraževanja, vzgoje, 
kulture in socialnega varstva ter s področja drugih družbenih služib, za katera 
so jim sredstva zagotovljena iz prispevkov, na podlagi zakona oziroma za katere 
je ustanovitelj na podlagi zakona dolžan prevzeti njihovo sanacijo. 

6. člen 

Vlagatelji imajo pravioo do povračila sredstev, ki so jih iz svojega dohodka 
odvedli v sklad. 

Vračanje sredstev se začne po preteku štirih let od vplačila. 
Skupščina sklada določi način odplačila ter obrestno mero za vplačana 

sredstva. 
Vlagatelji so v sorazmerju s sredstvi, ki so jih vplačali v sklad, udeleženi 

pri delitvi sredstev, ki jih sklad dosega s svojim poslovanjem. 
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7. član 

Sredstva sklada se dajejo v uporabo samo vlagateljem v obliki kredita, 
lahko pa tudi brez obveznosti vračanja. 

8. člen 

Sredstva, ki se dajejo brez obveznosti vračanja, se krijejo najprej iz skupnih 
rezerv gospodarskih organizacij, ki se prenesejo v sklad po 15. členu tega 
zakona, ter iz sredstev po 10. členu tega zakona. 

Za znesek, ki je bil dan brez obveznosti vračanja nad sredstvi po prejšnjem 
odstavku, se zmanjša obveznost sklada do organizacij združenega dela, da jim 
vrne ta sredstva, in sicer v razmerju s sredstvi, ki so jih organizacije iz dohodka 
odvedle v sklad. 

9. člen 

Sklad odobri sanacijski kredit le na podlagi sanacijskega programa prosilca, 
ki je sestavljen tako, kot to določa skupščina sklada. 

10. člen 

Poleg sredstev iz 2. člena tega zakona se lahko stekajo v sklade tudi druga 
sredstva, ki jih določajo posebni predpisi. 

Sredstva iz prejšnjega odstavka se v skladu s posebnimi predpisi iz prejš- 
njega odstavka lahko dajejo kot kredit ah brez obveznosti vračila v uporabo 
za namene iz 1. člena tega zakona ter se lahko uporabljajo tudi za preventivne 
sanacije ter za modernizacijo infrastrukturnih in drugih gospodarskih objektov. 

Za sredstva iz prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo določbe 6. člena 
tega zakona. 

11. člen 
Sklad je pravna oseba. 

12. člen 

Skupščina sklada sprejme statut sklada. 
Statut sklada določa organe sklada in njihovo delovno področje, način 

oblikovanja teh organov ter udeležbo pri skladu zaposlenih delavcev v uprav- 
ljanju določenih zadev sklada ter način in pogoje, pod katerimi se dajejo v 
uporabo sredstva iz 7. člena tega zakona. 

13. člen 

Republiški sklad upravlja skupščina sklada. 
Skupščino republiškega sklada sestavlja osemdeset predstavnikov, ki jih 

izvoli skupščina gospodarske zbornice SR Slovenije, in dvajset predstavnikov, 
ki jih izvolita republiški zbor in gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije. 

14. člen 

Način upravljanja občinskega sklada in sestavo skupščine občinskega 
sklada predpiše občinska skupščina. 
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15. člen 

Pravice in obveznosti sedanjih občinskih in republištkih skupnih rezerv 
gospodarskih organizacij. ter njihova sredstva se prenesejo na sklade s. 1. ja- 
nuarjem 1971. 

Ce so sredstva iz prejšnjega odstavka večja od obveznosti, se smejo ta 
sredstva uporabljati kot kredit z ugodnejšimi kreditnimi pogoji za sanacijo 
delovnih organizacij in kot sredstva brež obveznosti vračanja, kadar gre za 
minimalne osebne dohodke delavcev ali ža izravnave v gospodarstvu. 

16. člen 

Dokler ne bodo izvedena zasedanja ustanovnih skupščin skladov in izvo- 
ljeni novi upravni odbori, poslujejo* s prenesenimi sredstvi skupnih rezerv 
gospodarskih organizacij dosedanji upravni, odbori skupnih rezerv gospodarskih 
organizacij. 

Dosedanji upravni odbori pripravijo konstituiranje skupščin skladov v treh 
mesecih po tem, ko začne veljati ta zakon. 

17. člen 

Dokler ne bodo skupščine skladov določile višino sredstev, ki so jih samo- 
stojne organizacije, združenega dela dolžne odvajati v sklade, odvajajo, samo- 
stojne organizacije združenega dela začenši s 1. januarjem 1971 v republiški 
sklad 3v občinski sklad pa 2 %> od dohodka, določenega v 2. členu tega 
zakona. 

18. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati zakon o gospodarjenju 
in razpolaganju s skupnimi rezervami gospodarskih organizacij (Uradni list SRS, 
št. 4-19/66), zakon o določitvi prispevka, ki ga plačujejo gospodarske organiza- 
cije v skupne rezerve gospodarskih organizacij v SR Sloveniji (Uradni list SRS, 
št. 5-22/68 in št. 5-25/69) in zakon o gospodarjenju in razpolaganju z dopolnil- 
nimi sredstvi skupnih rezerv gospodarskih organizacij (Uradni list SRS, št. 
4-20/66). 

19. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1971. 

OBRAZLOŽITEV 

I. 

' Različne finančne težave posameznih samostojnih organizacij združenega 
dela, nastale s prodajo v pogojih tržnega gospodarstva in menjanjem instru- 
mentov kreditne politike, pogojene s pospešeno dinamiko gospodarskih gibanj 
ter zaostrenih pogojev gospodarjenja, so povzročile, da je bila že v letu 1961 
v naš gospodarski sistem uvedena institucija skupnih rezerv gospodarskih orga- 
nizacij. Ta institucija se je z razvojem tržnosti v našem gospodarstvu pokazala 
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kot nujna in koristna ter jo je treba še nadalje razvijati kot samoupravno 
institucijo v smeri solidarnosti in medsebojne pomoči samostojnih organizacij 
združenega dela, v smeri upravljanja s strani vplačnikov sredstev in v smeri 
neodtujivosti vplačanih sredstev. 

V skladu z gornjo ugotovitvijo in načeli ustave SFRJ kakor tudi z zvezno 
resolucijo o osnovah 'družbenoekonomske politike v letu 1970 je Zvezna skup- 
ščina v začetku letošnjega leta sprejela splošni zakon o skladih skupnih rezerv 
in d uporabi njihovih sredstev (Uradni list SFRJ, št. 15^163/70)1 Bistvo sprememb, 
ki jih prinaša novi splošni zakon, je v naslednjem: 

— obveznost vplačevanja v sklade skupnih rezerv in pravica uporabe teh 
sredstev se razširjata tudi na zavode, pri čemer lahko republiški zakon oprosti 
obveznosti vplačevanja samostojne organizacije družbenega dela, ki opravljajo 
dejavnosti družbenih služb in katerim so sredstva za delo zagotovljena iz 
prispevka na podlagi zakona. Tako lahko republiški zakon oprosti plačevanja 
prispevka zavode s področja zdravstva, izobraževanja, vzgoje, kulture in social- 
nega varstva ter s področja drugih družbenih služb, za katerih dejavnost so 
sredstva iz prispevkov na podlagi zakona; 

— vplačana sredstva vplačnikov v sklad so neodtujiva in morajo biti v 
določenem času vrnjena. Obveznost vračila doslej ni obstajala; 

— sredstva sklada se lahko uporabljajo za izplačevanje minimalnih osebnih 
dohodkov in za sanacijo, v okviru sanacije pa tudi za prekvalifikacijo in druga 
nujna vlaganja zaposlitev odvečnih delavcev, kot je predvideno v sanacijskem 
programu. Tako je namen uporabe zožen nasproti določbi starega zakona, ki je 
dopuščal uporabo tudi za druge potrebe, s katerimi se pospešuje dejavnost gospo- 
darskih organizacij; 

— sklade upravljajo samostojne organizacije združenega dela, ki vanj vpla- 
čujejo sredstva iz svojega dohodka, ustrezne gospodarske zbornice in določene 
asociacije delovnih organizacij in družbeno-političnih organizacij; po starem 
republiškem zakonu je upravni odbor imenovala skupščina družbeno-političnih 
skupnosti; 

— sredstva iz sklada se lahko dajejo le kot kredit, izjemoma pa tudi 
neodplačno; 

— določitev osnove, od katere se vplačujejo sredstva v sklad in višina 
stopnje sta prepuščena v odločanje republikam. Po starem zakonu se je pri- 
spevek plačeval od ustvarjenega: dohodka delovne organizacije1, znižanega za 
izplačane osebne dohodke, vsebovane v tem dohodku, zakonske in pogodbene 
obveznosti, ki se plačujejo ali nadomeščajo iz, dohodka, ter za znesek, ki se 
obvezno izloča v rezervni sklad. Višina stopnje pa je znašala lahko največ 5 % 
od gornje osnove; 

— z republiškim zakonom je treba določiti način in pogoje vračanja sredstev 
vplačnikov. Ta določba je popolnoma nova, ker doslej ta obveznost in obstajala; 

— republike morajo sprejeti svoj zakon o skladih skupnih rezerv in o 
uporabi njihovih sredstev do 31. 12. 1970. 

II. 

Na podlagi načel splošnega zakona o skladih skupnih rezerv in široke 
razprave v Skupščini SR Slovenije in v njenih organih je bil sestavljen predlog 
republiškega zakona. 

Obrazložitev k posameznim členom predloga zakona je naslednja: 
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K členu 2: Obvezniki naj bi vplačevali sredstva v sklad skupnih rezerv 
od sredstev za sklade, ki jih ustvarijo po zaključnem računu. Izbira te osnove 
je utemeljena s tem, da je v bistvu skoraj enaka dosedanji osnovi (po starem, 
zveznem, zakonu), da je tak sistem zajemanja sredstev že utečen in da je tehnično 
enostaven. Ekonomska utemeljitev za to izbiro pa je v tem. da so obveznosti 
vlagateljev proporcionalne njihovemu ostanku akumulacije. Seveda ta predlog 
ne upošteva morebitne neracionalne delitve dohodka na osebne dohodke in 
sklade v škodo skladov in bolj prizadene tiste organizacije, ki pri delitvi upo- 
števajo potrebe svojega razvoja. 

V predlogu navedeni stopnji zagotavljata približno enak letni dotok sredstev 
v sklade skupnih rezerv kot doslej. Po starem zakonu je bila maksimalna 
skupna stopnja v republiki 5'%, ki je bila v SR Sloveniji določena za prispevke 
v republiški sklad v višini 3 l0/o, v občinske sklade pa v višini največ do 2®/#. 
S predlaganim besedilom bi zagotovili najmanj dosedanji dotok sredstev, vla- 
gatelji pa bi lahko na skupščini sklada ta odstotek še povečali. 

Kot osnovo za izračun višine stopenj smo vzeli podatke zaključnih računov 
delovnih organizacij s področja gospodarstva SR Slovenije za leto 1969, po 
katerih so v tem letu znašala skupna sredstva za sklade 2909 milijonov dinarjev, 
od tega za obvezni del rezervnega sklada 249 milijonov dinarjev. Osnova za 
obračun 5'%» prispevka v skupne rezerve gospodarskih organizacij so bila skup- 
na sredstva za sklade, zmanjšana za vlaganje v obvezni del rezervnega sklada, 
tj. 2660 milijonov dinarjev, in je prispevek znašal 133 milijonov dinarjev. Ker 
so bili medtem spremenjeni predpisi glede rezervnega sklada, v katerega vla- 
ganja niso več predpisana, predlagamo kot osnovo vsa sredstva, za sklade, 
tj. 2909 milijonov dinarjev, od česar bi organizacije vlagale 5% ali 145 mili- 
jonov dinarjev v sklade skupnih rezerv. 

K členu 5: Splošni zakon omogoča, da se z republiškim zakonom opro- 
stijo organizacije, ki opravljajo dejavnosti s področja družbenih služb, za katera 
so jim sredstva zagotovljena iz prispevkov na podlagi zakona, obveznosti vla- 
ganja v sklad skupnih rezerv, Menimo, da ne bi bilo upravičeno vključevati teh 
zavodov v sklade skupnih rezerv, ker so jim sredstva za sanacije in kritje mini- 
malnih osebnih dohodkov zagotovljena iz drugih virov. Zato predlagamo, da se 
izkoristi možnost, da se ti zavodi oprostijo obveznosti vlaganja v sklad. 

K členu 6: Zakon bi določal le najkrajši rok moratorija, po katerem 
bi se vložena sredstva vračala vlagateljem. Določitev tega roka bi bila potrebna, 
da bi se omogočilo skladu dodelj-evanje sanacijskih kreditov vsaj na štiriletno 
viračilno dobo ob upoštevanju prenesenih sredstev iz ukinjenih skupnih rezerv 
gospodarskih organizacij in drugih dohodkov pa bi to omogočalo dodeljevanje 
kreditov po znosnih pogojih glede rokov vračanja. 

Vlagateljem bi bilo prepuščeno, da moratorij podaljšajo in da saini skle- 
nejo, kako bi potekalo odplačevanje po izteku moratorija — ah v enkratnem 
znesku ah v določenem številu letnih anuitet. 

Po novem zakonu skladi skupnih rezerv ugotavljajo dohodek v svojem 
poslovanju, vlagatelji pa so udeleženi na dohodku sklada v sorazmerju s svojimi 
vlogami. 

Višino obrestne mere na vloge naj bi določali vlagatelji sami na skupščini 
sklada. To obrestno mero bi lahko določili vnaprej ah za nazaj. Z obrestno 
mero, ki bi bila določena vnaprej, bi bil upravni odbor sklada zavezan, da 
v svojem poslovanju doseže donosnost naložb, ki bo v skladu z zahtevanim 
obrestovanjem vlog. Pozitivna plat vnaprej določene obrestne mere bi bila 
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v tem, da bi silila upravni odbor k selektivnemu obravnavanju sanacijskih 
kreditov. Z določanjem obrestne mere za nazaj pa bi bilo lažje ravnovesiti 
aktivne in pasivne obresti, lahko pa bi se zgodilo, da se pri selekciji prošnjikov 
za sanacijske kredite ne (bi dovolj upoštevali nujni ekonomski kriteriji. 

K členu 7: Izhajajoč s stališča, da je sklad skupnih rezerv samoupraven 
solidarnostni sklad samostojnih organizacij združenega dela, je razumljivo, da 
sredstva iz sklada lahko dobijo le tisti, ki so po zakonu obvezani vanj vlagati. 

K členu 8: Za sredstva, ki bi jih sklad dal brez obveznosti vračanja, bi 
se najprej zmanjšala prenesena sredstva iz skupnih rezerv gospodarskih orga- 
nizacij, nato sredstva, ki bi bila usmerjena v sklad „po posebnih predpisih, in 
šele po' izčrpanju le-teh bi se zmanjšale vloge v sklad, ki so jih vplačale samo- 
stojne organizacije združenega dela od dohodka, namenjenega za sklade. Na ta 
način bi lahko le izjemoma prišlo do primera, da bi se zmanjšala sredstva 
vlagateljev v sklad oziroma da vlagatelji ne bi dobili vplačanih sredstev 
vrnjenih. 

K členu 9: Menimo, da ni ovir, da ne bi vezali odobritve sredstev za 
predložitev programa, ki bi bil sestavljen tako, kot to določa statut sklada. 
S tem bi omogočili tudi dodeljevanje kreditov za izvajanje preventivnih sanacij, 
tj. v primerih, ko organizacije še niso v dejanski izgubi, so pa na poti, da jo 
bodo imele. 

K členu 10: V tem členu smo predvideli, da se v sklad lahko stekajo 
tudi druga sredstva, ki jih določajo posebni predpisi. Kot taka sredstva bi npr. 
lahko prišla v poštev prispevek od presežnih sredstev za zadovoljevanje osebnih 
in skupnih potreb delavcev, kar predvideva osnutek zakona o samoupravnem 
sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za usmerjanje delitve 
dohodka in osebnih dohodkov, in letni presežki proračunov. 

Tako zbrana sredstva .se ne bi vračala organizacijam-vplačnikom, uporaba 
teh sredstev pa bi bila možna tudi za preventivne sanacije ter za modernizacijo 
infrastrukturnih in drugih gospodarskih objektov. 

K členu 12: Splošni zakon določa, da statut sklada skupnih rezerv v 
skladu z republiškim zakonom določi organe sklada in njihovo delovno področje, 
način formiranja teh organov ter udeležbo pri skladu zaposlenih delavcev v 
upravljanju določenih zadev sklada. Ker je sklad samoupravna institucija samih 
vlagateljev, menimo, da ne bi bilo treba z republiškim zakonom določiti organov 
sklada in drugo, temveč da bi republiški zakon vso to ureditev prepustil skup- 
ščini sklada v odločanje. 

K členu 13: V predlogu je upoštevano načelo, da so pri upravljanju 
sklada udeležene tudi asociacije izven gospodarstva. 

Glede na osnovna izhodišča in na vlogo, ki jo bo sklad imel, menimo, da bi 
morala biti zagotovljena neposredna pravica vsakega vlagatelja posebej pri 
izbiri predstavnikov v skupščino tega sklada. Zagotovitev te pravice pa bi zahte- 
vala veliko priprav in stroškov, saj računamo, da bo vseh vlagateljev okoli 
2500 Zato predlagamo iž praktičnih razlogov, da bi skupščino sklada predstav- 
ljalo 80 predstavnikov, ki bi jih izvolila skupščina gospodarske zbornice SR 
Slovenije, in 20 predstavnikov, ki bi jih izvolila republiški in gospodarski zbor 
Skupščine SR Slovenije. 

S predstavniki, ki bi bili izvoljeni na skupščini gospodarske zbornice SRS, 
bi bil zagotovljen vpliv vlagateljev — članov zbornice na poslovanje sklada, 
s predstavniki, ki bi jih izvolila zbora Skupščine SRS, pa bi bil zagotovljen 
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vpliv vlagateljev, ki niso člani zbornice, in splošen družbeni vpliv na poslovanje 
sklada. 

K členu 14: Način upravljanja in sestavo skupščine občinskega sklada 
naj bi predpisala občinska skupščina. 

K členu 15: Dosedanje premoženje republiškega sklada skupnih rezerv 
znaša okoli 600 milijonov dinarjev. Glede na kreditne pogoje, pod katerimi je 
ta denar naložen, bo predvidoma znašal njegov vsakoletni likvidni del okrog 
60 do 70 milijonov dinarjev. Ta sredstva so zbrana s fiskalnimi metodami in so 
po svojem značaju republiški državni kapital. V skladu s stališči Skupščine SR 
Slovenije o likvidaciji republiškega državnega kapitala ostanejo ta sredstva 
v upravljanju republiškega sklada skupnih rezerv, pri čemer republika določi 
njihov splošni namen uporabe. 

V skladu s tem predlagamo v tem členu predloga, zakona, da se okvirno 
določi namen teh sredstev. Predlagana namembnost teh sredstev za sanacije 
v gospodarstvu ni posebnost, ki jo je treba še posebej obrazložiti, ker se bodo 
tudi vsa druga sredstva sklada v glavnem uporabljala za, tak namen. Pač pa 
je pomembno novo določilo, da se1 smejo sredstva tudi brez obveznega vračanja 
uporabiti za izravnavo. v gospodarstvu. Mišljeni so preventivni ali represivni 
ukrepi, da se neka gospodarska dejavnost izvršuje, čeprav v pogojih trga ni 
mogoče začasno ali trajneje doseči popolne izravnave. Gre na primer za inter- 
vencije na področju živinoreje, da se zaradi občasnih kriznih situacij zadrži 
živalski fond ali da se kljub nerentabilnosti začasno še ohrani promet na neka- 
terih železniških progah. Neposredne koristi glede takih ukrepov ni mogoče 
opredeliti pri posameznih delovnih organizacijah, možno pa jih je ugotoviti za 
širša področja ali celo za celotno gospodarstvo republike. 

Upravni odbor republiških skupnih rezerv bo sam preverjal posamezne 
predloge, sam bo opredeljeval svojo materialno udeležbo, pogoje in druge 
kriterije pomembne za take odločitve. Zato v zakonu ne bi bilo" potrebno tega 
podrobneje določati. 

K členu 16: Z uveljavitvijo tega zakona bo nastalo vprašanje, kdo in 
kateri organ bi bil začetni nosilec priprav za delo ustanovnih skupščin skladov. 
Glede na to, da sedaj obstajajo upravni odbori republiških in občinskih skupnih 
rezerv gospodarskih organizacij, ki so sicer imenovani, ne pa voljeni, mislimo, 
da bi bilo najenostavnejše, da ti prevzamejo iniciativo in izvršijo pripravljalna 
dela za sklice ustanovnih skupščin skladov, ki morajo biti najkasneje v roku 
3 mesecev po uveljavitvi tega zakona, tj. do konca, marca 1971. 

Zaradi kontinuitete poslovanja skladov predlagamo, da do konstituiranja 
skupščin skladov začasno poslujejo dosedanji upravni odbori skupnih rezerv 
gospodarskih organizacij s prenesenimi sredstvi skupnih rezerv v sklade. 

MNENJA, STALIŠČA IN PREDLOGI DELEGATOV OBČIN 

Delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnega delegata občine Kamnik, 
in delegat ipesta Ljubljane so na svojem 10. zasedanju dne 25. 12. 1970 obrav- 
navali predlog zakona o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev. 

V razpravi so sodelovali delegati občin Brežice, Celje, Krško in Škofja Loka. 
Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o začasni 

ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja dele- 
gatov občin v Skupščini SR Slovenije pošilja delovna skupina, izvoljena na 
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zasedanju, ta stališča republiškemu in gospodarskemu zboru Skupščine SR 
Slovenije, da jih v. smislu omenjenega, določila ustavnega amandmaja kot pri- 
stojna zbora obravnavata in zavzameta, o njih svoje stališče. 

V načelni razpravi je,bilo poudarjeno, da v občinah podpirajo potrebo po 
sprejemu zakona, ki je zdaj predložen skupščini. Pri tem je bilo poudarjeno, 
dejstvo, da se prispevki v ta sklad ne odtujujejo gospodarstvu, zlasti pa težnja, 
da se upravljanje sklada po tem predlogu demokratizira. V razpravi pa je bila 
izražena podpora tudi amandmajem, ki so jih predložili odbori republiškega 
in gospodarskega zbora k predlogu zakona. 

Ob tćm pa so bili izraženi nekateri predlogi za spremembo in dopolnitev 
predloga zakona. Tako je bil dan predlog za dopolnitev 5. člena v tem smislu, 
da naj bi v sklade skupnih rezerv ne bile dolžne plačevati prispevkov — razen 
samostojnih organizacij združenega dela, ki so v tem členu naštete — tudi 
stanovanjske gospodarske organizacije od sredstev presežne stanarine. 

Po predlogu zakona bi morale namreč stanovanjske gospodarske organiza- 
cije odvajati sredstva v sklade skupnih rezerv tudi od presežne stanarine, ki 
se uporablja za gradnjo novih stanovanj, kar -ni povsem logično, dokler obrav- 
navamo stanovanje kot socialno kategorijo. (Brežice) 

Zakon o podjetjih pojmuje kot organizacije združenega dela tako samostojne 
organizacije združenega dela, ki imajo status pravne osebe, kot organizacije, ki 
samostojno pridobivajo in delijo dohodek, pa niso pravne osebe in organizacije 
združenega dela v podjetju z drugačnim, statusom ali v pogodbi na podlagi 
statuta, določenim obsegom samoupravnih pravic. V 4. členu predloga zakona 
pa je določeno, da le samostojne organizacije združenega dela plačujejo sredstva 
v sklad v občini, v kateri imajo sedež. Take obveznosti pa ne bi imele organi- 
zacije združenega dela v podjetju z drugačnim statusom ali v pogodbi na 
podlagi statuta določenim obsegom samoupravnih pravic do občine, v kateri 
imajo sedež. Na območju občine Krško je npr. 27 delovnih obratov drugih 
delovnih organizacij, ki imajo svoj sedež izven občine, od tega pa sta le dve 
taki organizaciji, ki sta pravni osebi, druge pa so organizacije združenega dela 
v podjetju, ki nimajo samostojnih pravic, čeravno nekatere izmed njih zapo- 
slujejo- do 300 delavcev. Zato je bilo predlagano, da se v ustreznih členih pred- 
loga termin: »samostojne organizacije združenega dela« spremeni v termin: 
»organizacije združenega dela«. Taka rešitev bi prispevala k nadaljnjim inte- 
gracijskim procesom, pa tudi k temu, da bi bil odnos matičnih delovnih orga- 
nizacij do svojih enot na drugih območjih drugačen. (Krško) 

Po drugem mnenju v razpravi pa takega predloga sploh ni mogoče reali- 
zirati. Sklad skupnih rezerv je namreč solidarnostni sklad, in plačujejo in upo- 
rabljajo ga nosilci poslovnega rizika. Nesamostojna organizacija združenega 
dela pa ni nosilec poslovnega rizika in ne bi bilo pravzaprav nobene logike, da 
bi bila plačevalec solidarnostnega sklada. Občine, ki imajo na svojem teritoriju 
veliko samostojnih organizacij združenega dela, se morajo pač zavzeti, da te 
organizacije postanejo samostojne v tem smislu, da imajo pravico samostojne 
delitve dohodka. (Skofja Loka) 

V zvezi z nadaljnjim razvojem zakonodaje na področju solidarnostnih skla- 
dov je bila poudarjena potreba, da pride do ločitve skladov, ki naj pokrivajo 
poslovne rizike in solidarnostnega sklada za minimalne osebne dohodke. Za to 
drugo bo verjetno treba najti vire pri obdavčitvi neprimernih osebnih dohodkov, 
kar je edino logično. (Škofja Loka) 
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V zvezi z 9. členom, je bilo v razpravi opozorjeno, da bi bilo ustrezneje, če 
bi statut, ne pa skupščina sklada, določal, kako naj bo sestavljen sanacijski 
program nosilca. (Celje) 

Predlagano je bilo, da bi v 10. členu vendarle omogočili, da bi se izjemoma 
lahko tudi sredstva, ki so namensko opredeljena, mogla uporabiti za kratko- 
ročne premostitvene kredite za obratna sredstva, ker se včasih da na ta način 
urediti stanje podjetja tudi brez sanacijskega programa.. (Celje) 

Opozorjeno je bilo tudi na to, da so v dosedanji praksi večkrat nastale 
nejasnosti ali spori o tem, ah gre za določeno delovno organizacijo repubhškega 
pomena. Zvezni zakon o sredstvih delovnih organizacij namreč nič ne govori, 
da bi lahko republike sprejele preciznejša določila, kdaj se potem sanacijski 
programi direktno predlagajo republiškim skupnim rezervam. Vprašanje je, 
kakšna bo v zvezi s tem, bodoča praksa: ali se bodo taki sanacijski programi 
daj ah direktno občinskim rezervnim skladom ali republiškemu skladu. Dose^- 
danja praksa je bila, da so se ti programi dajali občinskim tudi za republiški 
sklad skupnih rezerv. (Celje) 

Št.: 400-41/70 
Ljubljana, 25. 12. 1970 

POROČILA 

Odbor republiškega zbora za družbenoekonomske odnose je na seji dne 
23. 12. 1970 obravnaval predlog zakona o skladih skupnih rezerv in o uporabi 
njihovih sredstev, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. Obenem 
je odbor obravanaval tudi mnenja, ki sta mu jih predložila odbora repubhškega 
zbora za finanoe in proračun in odbor republiškega zbora za proizvodnjo in 
blagovni promet. Mnenje odbora gospodarskega zbora za družbenoekonomske 
i>dnose pa je predložil njegov predstavnik. 

Odbor je ugotovil, da je predlog zakona izdelan na podlagi sklepa 21. seje 
repubhškega zbora z dne 4. 12. 1970 in na podlagi sklepa 19. seje gospodarskega 
zbora z dne 10. 12. 1970, ko sta zbora obravnavala osnutek ter da je predlagatelj 
upošteval večino njegovih predlogov, ki jih je dal k osnutku zakona. 

V načelni obravnavi je odbor zavzel enotno stališče, da se v republiškem 
zakonu ni treba togo držati določil zveznega zakona glede namena uporabe 
sredstev. Svoje stališče utemeljuje odbor s tem: 

— formalno-pravno je zvezni zakon splošni zakon; 
— sklad skupnih rezerv je samoupraven sklad samostojnih organizacij 

združenega dela in zato morajo imeti organi sklada vso pravico do določanja 
namena in načina uporabe sredstev. Zato je prav, da je namembnost uporabe 
sredstev čim širša in ne tako ozko določena, kot to določa splošni zakon. 

Posebno pozornost je odbor posvetil trem virom sredstev, s katerimi bo 
sklad upravljal. Menil je, da z enotno in širšo namembnostjo uporabe sredstev 
sklada pride do polne veljave tudi integralnost sredstev, kakor tudi način 
upravljanja z njimi. 

Ta načela so vodila odbor tudi pri sprejemanju posameznih dopolnilnih 
in spreminjevalnih predlogov: 

K 1. členu : se spremeni tako, da se glasi: 
»Ustanovijo se republiški sklad skupnih rezerv in občinski skladi skupnih 

rezerv (v nadaljnjem besedilu: skladi). 
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Sredstva skladov se uporabljajo za sanacijo samostojnih organizacij zdru- 
ženega dela, s katero se odpravljajo vzroki in posledice izgub in prepreči njihovo 
nastajanje, za kritje minimalnih osebnih dohodkov delavcev in za druge gospo- 
darske namene, ki so v zvezi s sanacijo.« 

S to spremembo se bistveno razširja namembnost uporabe sredstev, ki 
daje možnost skupščini sklada, da sredstva uporabi tudi za druge namene in 
ne le za kritje izgub in minimalnih osebnih dohodkov. Taka formulacija pa 
omogoča tudi integralnost vseh treh virov sredstev, s katerimi bo sklad 
upravljal. 

K 7. členu : se spremeni tako, da se glaisi: 
»Sredstva sklada se dajejo v uporabo samo samostojnim organizacijam 

združenega dela, ki so po tem zakonu obvezane plačevati sredstva v sklad, in 
sicer v obliki kredita, lahko pa tudi brez obveznosti vračanja, po pogojih, ki 
jih v skladu s tem zakonom določi skupščinaj sklada.« 

S spremembo tega člena lahko dobijo sredstva iz sklada le tisti, ki so po 
zakonu obvezani vlagati vanj; skupščini sklada pa je omogočeno, da določi 
pogoje, pod katerimi bo dala sredstva za uporabo posameznim organizacijam 
združenega dela. 

K 10. členu: Prvi odstavek se dopolni tako, da se glasi: 
»Poleg sredstev iz 2. člena tega zakona se lahko stekajo v sklade tudi druga 

sredstva, ki jih določajo posebni predpisi, s katerimi se lahko določi tudi namen 
in način uporabe.« 

Drugi odstavek se črta. 
Z dopolnitvijo prvega odstavka se omogoča, da za druga sredstva, ki se 

stekajo v sklad po posebnih predpisih, že ti določijo način in namen njihove 
uporabe. 

Crtanje drugega odstavka je potrebno zaradi razširitve namembnosti v 
1. členu predloga. 

K 13. členu: drugi odstavek naj se spremeni tako, da se glasi: 
»Skupščino republiškega sklada sestavlja 40 predstavnikov, ki jih izvoli 

skupščina gospodarske zbornice SR Slovenije in 20 predstavnikov, ki jih izvoli 
Skupščina SR Slovenije.« 

Po obširni razpravi o načinu upravljanja sklada je večina članov odbora 
menila, da je od številnih variant predlagana varianta najbolj enostavna in 
prav gotovo dovolj reprezentativna, da bo določila primerno politiko sklada. 

Proti večinskemu mnenju glede načina upravljanja sklada je bilo zavzeto 
tudi nasprotno stališče, po katerem naj bi skupščino sklada sestavljalo 50 pred- 
stavnikov gospodarstva, ki jih izvolijo skupščine občinskih skladov skupnih 
rezerv in 10 predstavnikov, ki jih izvoli skupščina gospodarske zbornice. Skup- 
ščine občinskih skladov skupnih rezerv bi volile svoje predstavnike v skupščino 
republiškega sklada v razmerju z deležem, ki ga vplačajo gospodarske orga- 
nizacije tiste občine v republiški sklad po zaključnih računih za preteklo leto. 
Če gospodarstvo katere od občin ne vplača v republiški sklad zneska, ki bi 
zadoščal za pravico izvolitve člana v skupščino republiškega sklada, lahko dve 
ali več skupščin občinskih rezervnih skladov izvolijo skupnega predstavnika. 

Po tem stališču bi bil s tako sestavo skupščine republiškega sklada skupnih 
rezerv zagotovljen istočasno vpliv vlagateljev posameznih območij, kakor tudi 
gospodarske1 zbornice SR Slovenije. 

K 15. členu: Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
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»Če so sredstva iz prejšnjega odstavka večja od obveznosti, se tudi ta 
sredstva uporabljajo za namene iz 1. člena tega zakona.« 

Doda se nov 3. odstavek, ki se glasi: 
»Ža sredstva iz prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo določbe 

6. člena tega zakona.« 
Sprememba je v zvezi z razširitvijo namembnosti uporabe sredstev iz 

1. člena zakona. 
Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona z upošte- 

vanjem predlaganih sprememb in dopolnitev. 
Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Andreja Smrekarja. 

St.: 400-41/70 
Ljubljana, 23. 12. 1970 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora — mnenje z dne 23. 12. 
1970, št. 400-41/70. 

Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora je na svoji 
25. seji dne 18. decembra 1970 obravnaval predlog zakona o skladih skupnih 
rezerv in o uporabi njihovih sredstev, ki ga je Skupščini SR Slovenije poslal 
v obravnavo izvršni svet. 

Odbor je ugotovil, da je predlog zakona izdelan na podlagi sklepa 19. seje 
gospodarskega zbora ter da je predlagatelj pri tem upošteval predloge in pri- 
pombe, dane pri obravnavi osnutka zakona na sejah v odborih in zborih 
skupščine. 

V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno, da je možnost za izdelavo tega 
zakona dokaj ozika, saj je zvezini splošni zakon o skladih skupnih rezerv in o 
uporabi njihovih sredstev, ki ga je zvezna skupščina sprejela v začetku letoš- 
njega leta, dokaj tog in ne dopušča celo vrsto rešitev, ki bi prispevale k temu, 
da se to področje v znatno večji meri prepusti odločanju republikam. Pred- 
loženi zakonski predlog je zaradi tega prehodni zakon, ki začasno urejuje pod- 
ročje skladov skupnih rezerv, ker bodo ta vprašanja po dokončni razmejitvi 
ekonomskih funkcij med federacijo in republikami v naši republiki, kompleks- 
neje urejena. 

Poslanci so menili, da bi do tedaj bilo realnejše, da republiška skupščina 
določi letno stopnjo prispevkov za republiške in občinske sklade skupnih rezerv 
na podlagi predloženih ji programov. Člani odbora so tudi menili, da bi se 
v večji meri kot doslej dal poudarek javnosti potrošnje sredstev skladov skupnih 
rezerv. 

V razpravi po členih so bile sprejete naslednje pripombe in dopolnitve: 
k 1. členu: odbor predlaga, da se člen dopolni tako, da se glasi: 
»Da se zagotovijo sredstva za sanacijo samostojnih organizacij združenega 

dela, s katero se odpravljajo vzroki in posledice izgub in prepreči njihovo 
nastajanje ter za kritje minimalnih osebnih dohodkov delavcev, se ustanovijo 
republiški sklad skupnih rezerv in občinski skladi skupnih rezerv (v nadaljnjem 
besedilu: skladi).« 

Odbor utemeljuje to dopolnitev s tem, da se tako natančneje določi, kaj 
pomeni sanacija samostojnih organizacij združenega dela, ker bi sioer lahko 
prišlo do prevelike zožitve dosedanje namembnosti skladov skupnih rezerv; 
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k 2. členu: odbor predlaga, da se v prvem odstavku črta besedica »naj- 
manj« (dvakrat) in sicer pred številko 3 in pred število 2 "/o. 

Predlog, da se ta odstavek popravi tako, da se z njim fiksno določi višina 
stopenj, izhaja iz mnenja, sprejetega v načelni razpravi o predlogu zakona. 
Odbor je namreč sprejel stališče, da je V prehodnem obdobju; oportuno zago- 
toviti taka sredstva za sklade skupnih rezerv kot so bila doslej zagotovljena 
za te sklade. Glede na znane stabilizacijske ukrepe se odbor ni opredelil na 
možnost, da se z zakonom dopusti eventualno povečanje stopenj za. te sklade; 

k 4. členu : odbor predlaga, da se zadnji (tretji) odstavek menja tako, 
da se glasi: 

»Sredstva v sklade se vplačujejo najkasneje v šestdesetih dneh po predlo- 
žitvi zaključnega računa.« 

Odbor je menil, da je nujno sprejeti tako spremembo, ker so samostojne 
organizacije združenega dela o predložitvi zaključnih računov doslej morale 
izločati znatna sredstva za razne namene, tako da je bilo mnogo težav za 
izplačilo osebnih dohodkov po predložitvi zaključnih računov. Podaljšanje roka 
za dva meseca po zaključnem, računu pa bi prispevalo k ublažitvi teh držav; 

k 7. členu: odbor predlaga, da se besedilo dopolni tako, da se glasi: 
»Sredstva sklada se dajejo v uporabo samo vlagateljem v obliki kredita, 

lahko pa tud.i brez obveznosti vračanja, pod pogoji, ki jih .v skladu s tem 
zakonom določi skupščina sklada.-« 

Odbor je menil, da je potrebno z zakonom predvideti, pod katerimi pogoji 
se lahko vlagateljem dajejo v uporabo sredstva brez obveznosti vračanja, da 
to ne bi nekaterim samostojnim organizacijam združenega dela bil izgovor 
za neupravičene zahteve do dotacij iz sredstev skladov skupnih rezerv; 

k 10. členu : odbor predlaga, da se zadnji del drugega odstavka tega 
člena menja, tako da se glasi: 

».. . ter se uporabljajo predvsem za preventivne sanacije ter za moderni- 
zacijo infrastrukturnih in drugih gospodarskih objektov.« 

Odbor meni, da je potrebno poudariti izključno namembnost teh sredstev, 
ki se po posebnih predpisih stekajo v sklade skupnih rezerv za financiranje pre^ 
ventivnih sanacij ter za modernizacijo infrastrukturnih in drugih gospodarskih 
objektov. Tako bi se za preventivno saniranje ter za modernizacijo infra- 
strukturnih in drugih gospodarskih objektov uporabila tudi sredstva, ki bodo 
prenesena na sklad republiških skupnih rezerv po zakonu o prenosu presežkov 
republiškega proračuna za leto 1970. 

k 13. členu: večina članov odbora predlaga, da se drugi odstavek menja 
tako, da se glasi: 

»Skupščino republiškega sklada sestavlja 40 predstavnikov, ki jih izvoli 
skupščina gospodarske zbornice SR Slovenije in 20 predstavnikov, ki jih izvoli 
Skupščina SR Slovenije.« 

Večina članov odbora je bila namreč mnenja, da bi na ta način, kakor je 
predložen, najbolj poenostavili volitve v skupščino republiškega sklada skupnih 
rezerv, saj je skupščina gospodarske zbornice izbrana iz predstavnikov vsega 
gospodarstva ter ne bi zastopala le interese nekaterih občin, kar bi se zgodilo, 
kolikor bi se v skupščino republiškega sklada izvolili predstavniki skupščin 
občinskih skupnih rezerv v razmerju z deležem, ki ga vplačujejo gospodarske 
organizacije posamezne občine. Na ta način bi odločujočo večino imeli pred- 
stavniki le šestih skupščin občinskih skupnih rezerv (Ljubljana-Center, Ljub- 
ljana-Šiška, Ljubljana-Bežigrad, Maribor, Celje in Kranj). 

45 
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Večina članov odbora je menila, da bi se število skupščine republiškega 
sklada moralo precej zmanjšati, ker tako številna skupščina ne bi zagptavljala 
tudi gospodarnejše in kvalitetnejše poslovanje republiškega sklada skupnih 
rezerv. 

Glede na odlok o delovnem področju zborov Skupščine SR Slovenije (člen 7, 
šesta alinea) pa republiški zbor Skupščine SR Slovenije samostojno imenuje 
tudi »... člane organov upravljanja, ki jih po ustavi, zakonu ali drugem aktu 
Skupščine SR Slovenije voli Skupščina SR Slovenije;«, zato odbor predlaga, 
da se črta določilo, da republiški in gospodarski zbor izvolita 20 predstavnikov. 

Nekateri člani odbora pa so se zavzemali, da se v skupščino republiškega 
sklada izvoli (60) predstavnikof gospodarstva iz skupščin občinskih skladov 
skupnih rezerv, v razmerju z deležem, ki ga vplačajo gospodarske organizacije 
posamezne občine v republiški sklad skupnih rezerv. 

Bilo je tudi predloženo, da bi skupščino sklada republiških skupnih rezerv 
predstavljal gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije, kar pa ni bilo sprejeto. 

Vsi Sani odbora so se strinjali s tem, da je nujno potrebno, da se v večji 
meri kot je predloženo, poudari vloga vlagateljev. 

k 15. členu : Drugi odstavek se menja tako, da se glasi: 
»Ce so sredstva iz prejšnjega odstavka večja od obveznosti, se smejo ta 

sredstva uporabljati kot krediti za sanacijo delovnih organizacij in za moder- 
nizacijo infrastrukturnih in drugih gospodarskih objektov, ter za izplačilo mini- 
malnih osebnih dohodkov delavcev.« 

Člen se dopolni s tretjim odstavkom, ki se glasi: 
»Za sredstva iz prvega Odstavka tega člena se ne uporablja določbe 6. člena 

tega zakona.« 
Odbor je menil, da je potrebno poudariti, da se omenjena sredstva lahko 

uporabljajo za sanacijo delovnih organizacij in za modernizacijo infrastruk- 
turnih in drugih gospodarskih objektov. Z novim tretjim odstavkom pa je 
predvideno, da se določila 6. člena ne uporabljajo; 

k 17. členu: odbor predlaga, da se 17. člen črta. 
Glede na predložene spremembe v drugem členu bi spremenjena določila 

zakona začela delovati že s 1. januarjem 1971 in ne bi bila potrebna določila 
17. člena, kjer je predvidena "začasna ureditev vprašanja višine stopenj v skupne 
rezerve. 

Odbor predlaga gospodarskemu zboru, da sprejme predlog zakona v bese- 
dilu, kot ga je predložil izvršni svet in s spremembami, ki jih predlaga odbor. 

Odbor je za svojega poročevalca na seji zbora določil poslanca Janka 
Kolariča. 

Št.: 400-41/70 
Ljubljana, 21. 12. 1970 

Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora je na svoji 
26. seji dne 25. decembra 1970 ponovno obravnaval predlog zakona o skladih 
skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev ter razpravljal o stališčih odbora 
za finance, gospodarskega zbora, amandmajih odbora za družbenoekonomske 
odnose republiškega zbora in zakonodajno-pravne komisije. 

Amandmaje, ki jih je odbor predložil gospodarskemu zboru s svojim poro- 
čilom dne 21. 12. 1970, sedaj umika in predlaga gospodarskemu zboru, da 
sprejme predlog zakona o skladih skupnih rezerv in uporabi njihovih sredstev 
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v besedilu, kot ga je predložil izvršni svet ter da pri tem upošteva le amand- 
maje, ki jih predlaga odbor v tem dodatnem poročilu. 

k 1. členu: Odbor je sprejel amandma zakonodaj no-pravne komisije, 
da se 1. člen spremeni tako, da se glasi: 

»Ustanovijo se republiški sklad skupnih rezerv in občinski skladi skupnih 
rezerv (v nadaljnjem besedilu: sMadi). 

Sredstva skladov se uporabljajo za sanacije samostojnih organizacij zdru-. 
ženega dela, s katero se odpravljajo vzroki in posledice izgub in prepreči njihovo 
nastajanje ter za kritje minimalnih osebnih dohodkov delavcev.« 

Odbor je menil, da je taka formulacija sprejemljiva, ker vsebuje prvotno 
predlagani amandma odbora k temu členu. 

K 2. členu: Odbor predlaga, da se v prvem odstavku črta beseda »naj- 
manj« in sicer pred številko »3'%« in pred številko »2 ®/o«. 

Odbor je menil, da je njegova formulacija v skladu s stabilizacijskim pro- 
gramom in proklamiranimi cilji ekonomske politike, ravno tako pa tudi v skladu 
s politiko razbremenitve gospodarstva. 

K 4. členu: Odbor predlaga, da se zadnji (tretji) odstavek menja tako, 
da se glasi: 

»Sredstva v sklade se vplačujejo najkasneje v šestdesetih dneh po pred- 
ložitvi zaključnega računa.« 

Samostojne organizacije združenega dela so ob predložitvi zaključnih raču- 
nov morale izločati znatna sredstva za razne namene. Podaljšanje roka za vpla- 
čevanje v sklade skupnih rezerv pa bi prispevalo k ublažitvi težav, ki jih imajo 
samostojne organizacije združenega dela pri izplačilu osebnih dohodkov po 
predložitvi zaključnih računov zaradi obračuna raznih prispevkov in dajatev. 

K 7. členu : Odbor se je strinjal z amandmajem zakonodajno-pravne 
komisije in predlaga, da se 7. člen dopolni tako, da bi se glasil: 

»Sredstva sklada se dajejo v uporabo samo samostojnim organizacijam 
združenega dela, ki so po tem zakonu obvezne plačevati sredstva v sklad, in 
sicer v obliki kredita, za minimalne osebne dohodke delavcev pa lahko tudi brez 
obveznosti vračanja po pogojih, ki jih v skladu s tem zakonom določi skup- 
ščina sklada.« 

Odbor je menil, da je taka formulacija v skladu z določbami 5. člena sploš- 
nega zakona o skladih skupnih rezerv in uporabi njihovih sredstev in da je 
zato potrebno dopolniti tako besedilo tega člena. 

K 10. členu : Odbor predlaga, da se drugi odstavek tega člena menja 
tako, da se glasi: 

»Sredstva iz prejšnjega odstavka se v skladu s posebnimi predpisi iz prejš- 
njega odstavka lahko dajejo kot kredit ali brez obveznosti vračila v uporabo za 
namene iz 1. člena tega zakona ter se uporabljajo predvsem za preventivne 
sanacije ter za modernizacijo infrastrukturnih in drugih gospodarskih objek- 
tov.« 

Odbor meni, da je v tem členu potrebno poudariti, da naj se sredstva, ki 
se bodo po posebnih predpisih stekala v sklade skupnih rezerv, uporabijo pred- 
vsem za preventivne sanacije ter za modernizacijo infrastrukturnih in drugih 
gospodarskih objektov. 

K 13. členu: Odbor predlaga, da se drugi odstavek 13. člena menja 
tako, da se glasi: 

»Skupščino republiškega sklada sestavlja 40 predstavnikov, ki jih izvoli 
skupščina, gospodarske zbornice SR Slovenije in 20 predstavnikov, ki jih izvoli 
Skupščina SR Slovenije.^ 

45* 
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Odbor meni, da je predlagana oblika upravljanja najbolj enostavna, dovolj 
reprezentativna, da bo zastopala interese celega gospodarstva in ne le nekaterih 
občin. To bi se lahko zgodilo, kolikor bi se v skupščino republiškega sklada 
izvolili predstavniki skupščin občinskih skupnih rezerv v razmerju z deležem, 
ki ga vplačujejo gospodarske organizacije posamezne občine. 

Stališče odbora so podprli tudi člani odbora za finance gospodarskega 
zbora. 

K 15. členu : Odbor predlaga, da se drugi odstavek tega člena menja 
tako, da se glasi: 

»Ce so sredstva iz prejšnjega odstavka večja od obveznosti, se smejo ta 
sredstva uporabljati kot krediti za sanacijo delovnih organizacij in za moderni- 
zacijo infrastrukturnih in drugih gospodarskih objektov, ter za izplačilo mini- 
malnih osebnih dohodkov delavcev.« 

Člen se. dopolni z novim tretjim odstavkom, ki se glasi: 
»Za sredstva iz prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo določbe 

6. člena tega zakona.« 
Odbor je menil, da je potrebno poudariti, da se omenjena sredstva lahko 

uporabljajo za sanacijo delovnih organizacij in za modernizacijo infrastruktur- 
nih in drugih gospodarskih objektov. 

Mnenju odbora za družbenoekonomske odnose so se pridružili tudi člani 
odbora za finance gospodarskega zbora. 

K 17. čle nu : Odbor predlaga, da se 17. člen črta. 
Glede na predložene spremembe v 2. členu bi spremenjena določila zakona 

začela delovati že s 1. januarjem 1971. Zaradi tega niso potrebna določila 
17. člena, v katerih je predvidena začasna ureditev vprašanja višine stopenj, ki 
naj veljajo za republiške oziroma občinske skupne rezerve. 

St.: 400-41/70 
Ljubljana, 25. 12. 1970 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
23. decembra 1970 obravnavala predlog zakona o skladih skupnih rezerv in 
o uporabi njihovih sredstev, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni 
svet. 

Komisija je uvodoma ugotovila, da je predlagatelj pri sestavi zakonskega 
predloga upošteval njene pripombe, dane k osnutku zakona. V načelni obrav- 
navi predloženega zakona komisija ni imela pripomb. 

Komisija je v razpravi o posameznih določilih zakonskega predloga obrav- 
navala tudi amandmaje odbora republiškega zbora za družbenoekonomske 
odnose k 1., 7., 10., 13. in 15. členu predloženega zakona. 

K posameznim amandmajem odbora je komisija sprejela naslednja stališča 
oziroma spreminjevalne predloge: 

K 1. členu : Komisija se je z amandmajem odbora le delno strinjala. 
Predlagala je, naj se besedilo na koncu drugega odstavka predlaganega amand- 
maja: »in za druge gospodarske namene-, ki so v zvezi s sanacijo.«, črta tako, 
da bi se spremenjeni 1. člen glasil:, 

»Ustanovijo se republiški sklad skupnih rezerv in občinski skladi skupnih 
rezerv (v nadaljnjem besedilu: skladi). 

Sredstva skladov se uporabljajo za sanacijo samostojnih organizacij zdru^ 
ženega dela, s katero se odpravljajo vzroki in posledice izgub in prepreči nji- 
hovo nastajanje ter za kritje minimalnih osebnih dohodkov delavcev.« 
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V razpravi o amandmaju odbora k 1. členu je bilo postavljeno načelno vpra- 
šanje, ali bi lahko republiški zakon mimo splošnega zakona o skladih skupnih 
rezerv in o uporabi njihovih sredstev (Uradni list SFRJ, št. 15/70) razširil upo- 
rabo teh sredstev še na »druge gospodarske namene, ki so v zvezi s sanacijo«. 
Citirani splošni zakon namreč v 1. odstavku 1. člena določa, da se sredstva iz 
skladov skupnih rezerv lahko uporabijo samo za minimalne osebne dohodke 
in za sanacijo samostojnih organizacij združenega dela. Komisija je poudarila, 
da bi se z določbo v republiškem zakonu, da se sredstva skladov skupnih rezerv 
lahko uporabljajo tudi za gospodarske namene, ki so v zvezi s sanacijo, kršila 
načela splošnega zakona in. se zato z amandmajem odbora, kolikor zadeva to 
razširitev namena uporabe sredstev skladov skupnih rezerv, ni strinjala. 

Glede preostalega besedila amandmaja, s katerim se natančneje opredeljuje 
pojem sanacije samostojne organizacije združenega dela, pa je komisija menila, 
da amandma odbora smiselno ne prekoračuje okvirov, ki jih glede uporabe 
sredstev skladov skupnih rezerv gospodarskih organizacij postavlja splošni 
zakon in zato v tem delu k amandmaju odbora ni imela pripomb. 

K 7. členu : Komisija se je z amandmajem odbora k 7. členu le delno 
strinjala. Predlagala je, naj se 7. člen dopolni tako, da bi se glasil: 

»Sredstva sklada se dajejo v uporabo samo samostojnim organizacijam 
združenega dela, ki so po tem zakonu obvezne plačevati sredstva v sklad, in 
sicer v obliki kredita, za minimalne osebne dohodke delavcev pa lahko tudi 
brez obveznosti vračanja po pogojih, ki jih v skladu s tem zakonom določi 
skupščina sklada.« 

Po prvem odstavku 5. člena splošnega zakona o skladih skupnih rezerv in 
o uporabi njihovih sredstev se sredstva sklada skupnih rezerv dajejo v uporabo 
v obliki kredita. Drugi odstavek 5. člena citiranega zakona pa dovoljuje izjemo 
od pravila, zapisanega v prvem odstavku 5. člena, in določa, da se sredstva 
skladov skupnih rezerv dajejo izjemoma tudi brez obveznosti vračanja, »toda 
samo za minimalne osebne dohodke delavcev«. Zaradi upoštevanja te načelne 
določbe splošnega zakona je treba besedilo predlaganega amandmaja v tem 
smislu dopolniti. 

K ostalim amandmajem odbora komisija ni imela pripomb. 

Št.: 400-41/70 
Ljubljana, 24. 12. 1970 

PREDLOG ZAKONA 

o prenosu presežkov republiškega proračuna za leto 1970 
v republiške skupne rezerve gospodarskih organizacij 

1. člen 

Presežki dohodkov republiškega proračuna, za leto 1970,, izločeni na račun 
posebne rezerve pii službi družbenega knjigovodstva po določbah zakona o ob- 
veznem izločanju dela proračunskih dohodkov v letu 1970 v posebno rezervo 
(Uradni list SFRJ, št. 32-372/70 in 53-596/70, se prenesejo v republiške skupne 
rezerve gospodarskih organizacij. 

Republiške skupne rezerve gospodarskih organizacij vodijo ta sredstva 
ločeno od drugih svojih sredstev. 
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2. člen 

Sredstva, ki se po prejšnjem členu prenašajo na republiške skupne rezerve 
gospodarskih organizacij, se smejo v skladu s pogodbo iz 3. člena tega zakona 
uporabiti le za sanacijo delovnih organizacij. 

3. člen 

Natančnejši pogoji in način za uporabo sredstev, ki se po 1. členu tega 
zakona prenašajo na republiške skupne rezerve gospodarskih organizacij, se 
določijo s pogodbo med SR Slovenijo in republiškimi skupnimi rezervami gospo- 
darskih organizacij. 

Pogodbo iz prejšnjega odstavka sklene za SR Slovenijo republiški sekre- 
tariat za finance s pritrditvijo izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem, listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Po zakonu o obveznem izločanju dela proračunskih dohodkov v letu 1970 
v posebno rezervo se sredstva, izločena v posebne rezerve, ne morejo uporabiti 
do konca aprila leta 1971. 

Po zakonu o spremembi in dopolnitvi navedenega zakona (Ur. list SFRJ, 
št. 53/70) se ta rok podaljšuje do 31. 12. 1971, ker naj bi se z imobilizacijo pro- 
računskih presežkov iz leta 1970 onemogočilo povečanje proračunske potrošnje 
v naslednjem letu; vzporedno pa navedeni zakon omogoča, da se ta sredstva 
uporabijo za sanacijo v gospodarstvu, s čimer naj bi se prispevalo k odpravi 
žarišč nelikvidnosti v posameznih gospodarskih dejavnostih oziroma v posamez- 
nih delovnih organizacijah. 

Presežki republiških dohodkov za leto 1970 se ocenjujejo na 73 milijo- 
nov din. V okviru tega ocenjujemo presežek sredstev republiškega dopolnilnega 
prometnega davka, ki se po predlogu zakona o sredstvih SR Slovenije za. izrav- 
navanje v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti, 
usmerjajo na posebni račun SR Slovenije, na 7 milijonov din. Presežke republi- 
škega proračuna za leto 1970 ocenjujemo torej na okoli 66 milijonov din. 

Ugotovljeni presežki se v skladu z navedenim zveznim zakonom mesečno 
izločajo na račun posebne rezerve. Po predloženem predlogu zakona naj bi se 
ta sredstva prenašala iz posebnih rezerv na republiške skupne rezerve gospo- 
darskih organizacij za namene, navedene v 2. členu predloga zakona. 

Pri tem pripominjamo, da zvezni zakon podaljšuje imobilizacijo sredstev 
presežka iz leta 1970 do konca leta 1971, izjemoma pa omogoča uporabo, če gre 
za sanacijo gospodarskih organizacij. Po tem zakonu torej linearno vračanje 
gospodarskim organizacijam ni možno, ker predpis nedvoumno omogoča upo- 
rabo samo v primeru sanacije. 

Zato v 1. členu predvideva predlog zakona prenos teh sredstev na republi- 
ške skupne rezerve gospodarskih organizacij, ki tudi iz svojih sredstev sode- 
lujejo pri sanaciji gospodarskih organizacij. Pri tem menimo, da so za nadaljnji 
družbenoekonomski razvoj posebej pomembne sanacije, katerih uspešnost je 
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v večji meri pogojena s preusmeritvijo proizvodnje, ko je potrebno v krajšem 
času opustiti neko proizvodnjo, ker to narekujejo specifični ekonomski in tržni 
razlogi. Cesto je pravočasna dopolnitev trajnih obratnih sredstev pogoj, da do 
težav, ki bi narekovale sanacijske ukrepe, sploh ne bi prišlo; pri tem mislimo 
na širše zasnovano kooperacijsko proizvodnjo, ki je ekonomsko perspektivna, 
vendar se zaradi nezadostnih obratnih sredstev ne more uspešno razviti, zato je 
neracionalna. 

Za posebna sredstva, ki jih SR Slovenija daje republiškim skupnim rezer- 
vam gospodarskih organizacij, sme republika bližje opisati namen in cilje, ki 
jih s takim odstopanjem sredstev želi doseči. Republiške skupne rezerve bodo 
z odstopljenimi sredstvi ravnale v skladu s tem zakonom in na način, ki bo 
s pogodbo podrobneje določen, zlasti glede obrestne mere in vračilnih pogojev 

Republiške skupne rezerve morajo voditi ta sredstva ločeno od drugih 
svojih sredstev, kar je pomembno zlasti za bodoče, ko bodo lastna sredstva 
sklada zasnovana na principu solidarnostnih depozitov delovnih organizacij. 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 33. seji 22. 12. 1970 
obravnaval predlog zakona o prenosu presežkov republiškega proračuna za 
leto 1970 v republiške skupne rezerve gospodarskih organizacij, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet s predlogom, da ga 
v smislu 294. in 296. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije obravnava po 
skrajšanem postopku. 

Odbor se strinja s skrajšanim postopkom obravnave predloženega zakona. 
Odbor je ugotovil, da so osnove za predloženi zakon podane v zveznem 

zakonu, ki omogoča, da se sredstva proračunskih dohodkov, izločena v posebne 
rezerve, ki se sicer ne morejo uporabiti do konca leta. 1971, izjemoma lahko 
uporabijo za sanacijo v gospodarstvu. 

V načelni razpravi je odbor pozdravil to rešitev, saj pomeni prispevek, 
čeprav ne posebno velik, k izboljšanju položaja gospodarstva. V razpravi je 
bilo sproženo vprašanje nujnosti 3. člena predlaganega zakona, na podlagi kate- 
rega bo pogoje in, način porabe teh sredstev, ki bodo prenesena v republiški 
sklad skupnih rezerv gospodarstva, preciziral izvršni svet s posebno pogodbo, 
ki jo bo sklenil republiški sekretariat za finance z ustreznim organom sklada 
skupnih rezerv. Odbor je vzel na znanje, da ta presežna sredstva niso samo 
posledica prispevkov in davkov gospodarstva, ampak vseh, ki kakorkoli morajo 
vplačevati v republiški proračun in jih zato ni smatrati kot izrazita sredstva 
gospodarstva. 

V obravnavi po členih predlaga odbor naslednje spremembe predloženega 
besedila zakona : 

K naslovu: besedilo »v republiške skupne rezerve gospodarskih orga- 
nizacij« v naslovu zakona se ne ujema z nazivom zakona o skladih skupnih 
rezerv, za katerega odbor tudi predlaga spremembo zakona. Ta odbor predlaga, 
da se naslov zakona glasi: 

»Zakon o prenosu presežkov republiškega proračuna za leto 1970 v republi- 
ški sklad skupnih rezerv gospodarstva.« 

K 1. členu : zadnja vrsta prvega odstavka naj se glasi: »republiški sklad 
skupnih rezerv gospodarstva.« 
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K 1. členu: drugi odstavek naj se glasi: »Republiški sklad skupnih rezerv 
gospodarstva vodi ta sredstva ločeno od drugih svojih -sredstev.« 

K 2. členu : v prvi in drugi vrsti naj se besede »na republiške skupne 
rezerve gospodarskih organizacij« zamenjajo z besedilom: »v republiški sklad 
skupnih rezerv gospodarstva«. 

—■ v tretji vrsti naj se črta besedica »le«. 
— v zadnji vrsti se beseda »delovnih« zamenja z besedo »gospodarskih«. 
K 3. členu: prvi odstavek naj se spremeni, tako da se glasi: »Natančnejši 

pogoji in načini za uporabo sredstev, ki se po' 1. členu tega zakona prenašajo 
v republiški sklad skupnih rezerv gospodarstva, se določijo s pogodbo med SR 
Slovenijo in republiškim skladom skupnih rezerv gospodarstva.« 

Odbor predlaga zboru, da sprejme predloženi zakon s spreminjevalnimi 
predlogi odbora. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Poldeta Mačka. 

' St.: 400-44/70 
Ljubljana, 23. 12. 1970 

Odbor za finance gospodarskega zbora je na 20. seji dne 21. 12. 1970 obrav- 
naval predlog zakona o prenosu presežkov republiškega proračuna za leto 1970 
v republiške skupne rezerve gospodarskih organizacij. 

Uvodoma je odbor ugotovil, da predlog zakona predstavlja realizacijo 
določb zveznega zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o obveznem izloča- 
nju dela proračunskih dohodkov v letu 1970, to je, da se ta sredstva lahko upo- 
rabijo za sanacijo v gospodarstvu. 

V načelni obravnavi odbor ni imel predlogov za spremembe ali dopolnitve. 
V obravnavi po členih se odbor ni strinjal s predlogom,, da se v prvem 

členu izpusti drugi odstavek. Predlog je bil podan z obrazložitvijo, da ta sred- 
stva ni potrebno voditi ločeno od drugih sredstev sklada skupnih rezerv, ker so 
to sredstva gospodarstva, ki se vračajo gospodarstvu in namenjajo kot pomoč 
tistim gospodarskim organizacijam, ki so le-te najbolj potrebne. Odbor, je menil, 
da ta sredstva niso le sredstva gospodarstva, ampak tudi družbenih služb, ki 
tudi plačujejo prispevke, iz katerih se napaja republiški proračun. Razen tega 
pa je največji delež presežkov republiškega proračuna za leto 1970 nastal zaradi 
presežkov pri plačevanju republiškega prometnega davka, ki pa ga ne plačuje 
gospodarstvo, pač pa potrošnik. Zaradi tega je potrebno, da se v okviru sred- 
stev republiških skupnih rezerv vodijo ta sredstva ločeno od drugih. 

Odbor predlaga, da se menja oziroma dopolni. 2. člen tako, da se zadnji 
del stavka glasi: 

»... uporabiti za sanacijo gospodarskih organizacij.« 
Tako predložena sprememba povzema besedilo zveznega zakona, ki tudi ne 

poudarja izključni namen (besedico le) in v katerem je namesto »delovnih« upo- 
rabljena beseda »gospodarskih« organizacij. 

Odbor se ni strinjal s predlogom, da se ta člen spremeni tako, da se v njem 
sklicuje na 10. člen zakona o skladih skupnih rezerv in da se ta sredstva upo- 
rabijo kot krediti za sanacijo gospodarskih organizacij. 

Odbor se ravno tako ni strinjal s predlogom, da se celotni 3. člen črta. Ta 
predlog je bil obrazložen s tem, da zakon o skladih skupnih rezerv že dovolj 
jasno določa način upravljanja s sredstvi sklada in da tako določa tudi namen 
porabe teh sredstev ter da je zato odveč sklepanje posebne pogodbe o uporabi 
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sredstev sklada. Odbor se s tako obrazložitvijo ni strinjal, ravno tako pa tudi 
ne s trditvijo, da sklepanje posebne pogodbe predstavlja nezaupanje do orga- 
nov upravljanja skladov. Odbor je menil, da je z zakonom o spremembi in 
dopolnitvi zakona, o obveznem izločanju dela proračunskih dohodkov v letu 1970 
v posebno rezervo (Ur. 1. SFRJ, št. 53/70) jasno predvidel, da smejo družbeno- 
politične skupnosti uporabljati sredstva posebne rezerve za sanacijo gospodar- 
skih organizacij. Ker jih SR Slovenija s tem zakonom prenaša v sklad skupnih 
rezerv, je potrebno, da se v tem členu zagotovi vpliv SR Slovenije za uporabo 
teh sredstev, kar se lahko določi le s pogodbo med SR Slovenijo in republiškimi 
skupnimi rezervami gospodarskih organizacij. Za ta sredstva mora torej veljati 
drugačen tretma kot pa prenesena in tekoča sredstva republiških skupnih 
rezerv. 

Odbor predlaga zboru, da zakon obravnava skladno s predlogom predlaga- 
telja po skrajšanem postopku kot zakonski predlog in da ga sprejme v besedilu, 
kot ga je predložil izvršni svet s spremembo v drugem členu, ki jo predlaga 
odbor. 

Za poročevalca je odbor določil poslanca Franca Cuznarja. 

Št.: 400-44/70 
Ljubljana, 22. 12. 1970 

Odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje in odbor za socialno in 
otroško varstvo socialno-zdravstvenega zbora — mnenje z dne 18. 12. 1970, 
št. 400-44/70. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
23. decembra 1970 obravnavala predlog zakona o prenosu presežkov republi- 
škega proračuna za leto 1970 v republiške skupne rezerve gospodarskih organi- 
zacij, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet s pred- 
logom, da ga v smislu 294. in 296. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
obravnava po skrajšanem postopku. 

V načelni obravnavi komisija k predlogu zakona ni imela načelnih pripomb. 
V obravnavi po členih komisija ni sprejela nobenih predlogov za spre- 

membe in dopolnitve besedila oziroma amandmajev, obravnavala pa je amand- 
maje odbora za finance in proračun republiškega zbora. Komisija je v zvezi 
s temi amandmaji sprejela naslednja stališča: 

Komisija se je strinjala z amandmajem omenjenega odbora k 2. členu, 
da naj se v tretji vrsti črta beseda: »le« in, da naj se v zadnji vrsti beseda 
»delovnih« zamenja z besedo »gospodarskih«. 

Komisija pa ni soglašala z amandmaji omenjenega odbora k naslovu 
zakona, k 1. členu, 2. in 3. členu, da se opredelitev: »republiške 
skupne rezerve gospodarskih organizacij« nadomesti z opredelitvijo »republiški 
sklad skupnih rezerv gospodarstva«. 

Komisija je namreč smatrala,, da je pri sedanjem prenosu sredstev treba 
upoštevati trenutno veljavni status in naziv republiških skupnih rezerv gospo- 
darskih organizacij in ne naziv, kot bi ga imele po predlogu zakona o skladih 
skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev. Poleg tega v amandmaju spre- 
menjeni naziv ni precizno usklajen z nazivom teh sredstev po predloženem 
zakonu o skladih skupnih rezerv. 

St.: 400-44/70 
Ljubljana, 24. 12. 1970 
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PREDLOG ZAKONA 
o sredstvih SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje 

nekaterih gospodarskih dejavnosti 

1. člen 

Sredstva SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje 
nekaterih gospodarskih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: sredstva) se vodijo 
na posebnem računu SR Slovenije pri banki, pri kateri se vodijo proračunska 
sredstva SR Slovenije. 

2. člen 

Sredstva se v skladu z dolgoročnim programom razvoja SR Slovenije in 
s srednjeročnimi načrti uporabljajo: 

1. za finančna izravnavanja, določena s posebnimi predpisi, in za druge 
gospodarske posege na tistih področjih gospodarske dejavnosti, ki so nosilci 
gospodarskega razvoja SR Slovenije oziroma, ki predstavljajo prometno in 
drugo infrastrukturo, pomembno za razvoj gospodarstva, pa se sama s svojimi 
sredstvi ne morejo ustrezno razvijati ali se ne morejo razvijati dovolj hitro; 

2. za sodelovanje republike pri pospeševanju razvoja manj razvitih območij 
v SR Sloveniji, za katero je predvideno, da se financira iz sredstev republi- 
škega proračuna; 

3. za. dopolnilno financiranje tržnih intervencij, ki jih opravlja zavod SR 
Slovenije za rezerve, ter za regrese in premije gospodarskim organizacijam 
v skladu s posebnimi predpisi; 

4. za financiranje uvajanja gospodarsko obetajočih rezultatov raziskoval- 
nega dela v prakso, upoštevajoč pri tem tudi transfer tujega znanja; pri tem 
sodeluje republika s svojimi sredstvi predvsem, pri tistih raziskavah, s katerimi 
se raziskovalne organizacije ob lastnem tveganju udeležujejo nove proizvodnje 
ali tehnološke modernizacije in racionalizacije že proizvajajočih potencialov; 

5. za izpolnjevanje zapadlih poroštvenih obveznosti, ki jih je SR Slovenija 
prevzela v zvezi z naložbami in posegi v gospodarstvo. 

3. člen 

Sredstva posebnega računa se dajejo v skladu s posebnimi predpisi o upo- 
rabi teh sredstev uporabnikom brez obveznosti vračanja ali kot kredit. 

Sredstva se dajejo uporabnikom predvsem tako, da se zaradi doseganja 
ugodnejših učinkov združujejo s finančnimi sredstvi drugih družbeno-političnih 
skupnosti, s sredstvi bank in s sredstvi delovnih organizacij. 

4. člen 

Na poseben račun pri banki usmerja SR - Slovenij a: 
1. 0,87-odstotni republiški prispevek od osebnega dohodka iz delovnega 

razmerja; 
2. sredstva SR Slovenije za investicije v gospodarstvu, ki jih na poseb- 

nem računu vodi Ljubljanska banka in ki do" uveljavitve tega zakona še niso 
bila razporejena; 

3. ostanek sredstev na računu sredstev republiškega dopolnilnega promet- 
nega davka, ki do uveljavitve tega zakona še ni bil razporejen za posamezne 
namene; 
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4. presežke ali del presežkov republiškega proračuna, ki jih Skupščina SR 
Slovenije razporedi na ta račun z zaključnim računom o izvršitvi republiškega 
proračuna; 

5. anuitete od vrnjenih kreditov, danih v breme tega računa; 
6. morebitna posojila, ki jih za izvršitev izravnavanj, posegov in pomoči iz 

2. člena tega zakona najame SR Slovenija; 
7. druga sredstva, določena s posebnimi predpisi. 

5. člen 

Sredstva posebnega računa se ugotavljajo in razporejajo za posamezne 
namene s finančnim načrtom, ki ga sprejme Skupščina SR Slovenije. 

Zaključni račun posebnega računa sprejme Skupščina SR Slovenije. 

6. člen 

Neporabljena sredstva posebnega računa se z zaključnim računom prene- 
sejo v finančni načrt za naslednje leto. 

7. člen 

S sredstvi posebnega računa razpolaga v okviru finančnega načrta ter 
v skladu s posebnimi predpisi (2. člen), z dolgoročnim programom razvoja in 
s srednjeročnimi načrti izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predloži hkrati s predlogom finančnega 
načrta v začetku poslovnega leta tudi okvirni program uporabe sredstev po- 
sebnega računa v mejah pričakovanih sredstev, hkrati s predlogom zaključnega 
računa pa izčrpno poročilo o opravljenih gospodarskih posegih. 

8. člen 

Upravne in tehnične zadeve v zvezi z opravljanjem gospodarskih posegov 
s posebnega računa opravlja republiški sekretariat za finance. 

Kreditne in druge pogodbe v zvezi z uporabo sredstev posebnega računa 
sklepa za SR Slovenijo z uporabniki sredstev republiški sekretar za finance. 

9. člen 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije lahko določi postopek za pridobivanje 
sredstev s posebnega računa ter natančnejše pogoje in merila za uporabo sred- 
stev posebnega računa. 

10. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Predlog zakona o sredstvih SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu 
in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti je pripravljen na podlagi 
mnenj in sugestij, ki so prevladale v pripravljalnih razpravah v izvršnem svetu 
in skupščinskih odborih ter v razpravah na seji republiškega zbora dne 4. 12. 
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1970 in gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije dne 10. 12. 1970, ki sta 
obravnavala in sprejela osnutek zakona. 

Bistveno vprašanje pri tem je bilo, potem ko je bila potreba po takih 
sredstvih vsesplošno priznana, mesto teh sredstev in njihovo upravljanje. Ker 
je bil predlog, da naj bi formirali poseben sklad z lastnim upravnim odborom, 
zavrnjen, je bila sprejeta zamisel, da se za ta sredstva oblikuje pri banki 
poseben račun SR Slovenije. Temeljni zakon o financiranju družbeno-političnih 
skupnosti določa namreč v 15. členu (oziroma ustrezni republiški zakon v svojem 
13. členu), da lahko družbeno-politična skupnost financira posamezne obveznosti 
in naloge, ki terjajo poseben način uporabe sredstev za njihovo izvrševanje, 
s posebnih računov. Razlogov, ki narekujejo tako odločitev, tj. izločitev teh 
sredstev iz republiškega proračuna, je več: zaradi prenosa tovrstnega financi- 
ranja iz zvezne v republiško pristojnost bodo republiška sredstva, določena v ta 
namen, večja kot doslej; predvideva se stalen obstoj teh sredstev, ki se bodo 
črpala iz virov, določenih v predlogu; sredstva posebnega računa se kot celota 
ne bodo zaključevala ob koncu koledarskega leta, kot to velja za proračunske 
postavke, temveč se bodo v istem svojstvu prenašala v naslednje leto, medtem 
ko se višek proračuna, iz preteklega leta vnaša nerazporejeno v novi proračun; 
in končno sredstva posebnega računa bodo deloma namenjena tudi kreditiranju. 

Tako oblikovana republiška sredstva so namenjena za finančne izravnave 
in gospodarsko^finančno sodelovanje republike pri pospeševanju razvoja manj 
razvitih območij v Sloveniji, ki jih odrejajo na eni strani dolgoročni program 
razvoja republike in na njem temelječi srednjeročni načrti, na drugi strani pa 
posebni republiški predpisi. Ta sredstva bodo dalje uporabljena za izravnavanja 
in posege v gospodarstvo, ki so za skladen razvoj nujno potrebni. Gre za gospo- 
darske dejavnosti, ki so nosilci gospodarskega razvoja SR Slovenije, oziroma 
za prometno in drugo infrastrukturo, ki jim lastna sredstva ne morejo zago- 
toviti ustreznega razvoja. S temi sredstvi torej ne bi bilo mogoče financirati 
vsake naložbe, ki je pomembna za skladen razvoj, temveč samo tiste, ki glede 
na svojo kapitalno intenzivnost, dobo normalne amortizacije presegajo spo- 
sobnost dosegljivih bančnih kreditnih virov. Podobno velja za aplikativne znan- 
stvene raziskave, ker je znano, da gre pogosto za tveganje, ob katerem taki 
objekti niso zmožni vzdržati kreditnih pogojev, pri. čemer raziskovalne insti- 
tucije tudi nimajo ustreznih lastnih skladov ali pomembnejše akumulacije. 
Nadalje je predvidena uporaba teh sredstev tudi za financiranje tržnih inter- 
vencij, ki jih opravlja zavod SR Slovenije za rezerve, ter za regrese in premije 
gospodarskim organizacijam. Sredstva posebnega računa se končno lahko upo- 
rabijo tudi za kritje prevzetih poroštvenih obveznosti za naložbe in posege 
v gospodarstvu. 

Sredstva posebnega računa se lahko uporabnikom odobre kot sredstva brez 
obveznosti vračila ali pa kot kredit; pri tem pa je treba upoštevati, da je cilj 
dajanja teh sredstev, zlasti za kredite, združevanje s finančnimi sredstvi drugih 
đružbeno-političnih skupnosti z namenom, da se doseže čim večji gospodarski 
učinek. 

Stalno dotekajoče vire sredstev posebnega računa predstavljajo predvsem 
del republiškega prispevka od osebnega dohodka ter anuitet od že odobrenih 
kreditov. Drugi viri so bolj ali manj enkratnega značaja. Predlog predvideva 
med drugim tudi možnost, da se del sredstev pridobi s posojilom, ki ga za 
namene, določene v 2. členu predloga, najame republika. 
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Skupščina SRS sprejme na predlog izvršnega sveta finančni načrt in 
zaključni račun sredstev posebnega računa. V okviru tega finančnega načrta in 
posebnih predpisov razpolaga s sredstvi izvršni svet Skupščine SRS. 

Ob predložitvi finančnega načrta je izvršni svet dolžan podati tudi okvirni 
program uporabe sredstev v skladu s pričakovanim dotokom sredstev, ob pred- 
logu zaključnega računa pa mora seznaniti Skupščino SRS z izvršenimi gospo- 
darskimi posegi. 

SR Slovenija je že dosleja sprejela nekatere določitve glede gospodarskih 
posegov, ki bodo v obdobju do leta 1975 financirani iz republiškega proračuna. 

Pregled že odobrenih gospodarskih posegov (brez sredstev, predvidenih za 
pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SRS): 

v milij. din 
Skupaj 

1971-1975 

I. Po sprejetih 
odlokih oziroma 
predpisih 

1972 1975 

Kmetijstvo skupaj 24,6 46,2 46,2 37,7 39,2 40,7 210,1 

— regres za mleko 
— sredstva rep. pri 

odplačilu nekaterih 
invest. kred. v 
kmetijstvu 

— pogozdovanje 
krasa 

— konjerejski zavod 
Lipica 

— ribiški kataster 
— ostale kmetijske 

pospeševalne službe 
— benef. obresti za 

'kredit, proizv. 
kmet. proiz. 

— prisp. stabilizac. 
skladu za živinorejo 

10,0 13,5 13,0 14,0 15,0 16,0 71,5 

10,0 

0,4 

0,2 
0,03 

3,0 

1,0 

10,0 

1,0 

0,2 
0,03 

5,0 

1,5 

10,0 

1,0 

0,2 
0,03 

5,0 

2,0 

— 15,0 15,0 

1,0 

0,2 
0,03 

5,0 

2,5 

15,0 

1,0 

0,2 
0,03 

5,0 

3,0 

1,0 

0,2 
0,03 

5,0 

3,5 

15,0 15,0 

20,0 

5,0 

1,0 
0,1 

25,0 

12,5 

75,0 

Turizem skupaj 10,6 15,0 17,9 21,9 26,0 30,6 110,9 

— Triglavski park, 
Zavod za gojitev 
divjadi »Triglav« 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,2 

— subvencija za dejavnost 
turističnih orgaini- 
zacij-propaganda 0,5 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 4,0 

— Turistična zveza 
Slovenije 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3,0 

  2v5 °/o obresti zs. 
turistične kredite 8,7 12,7 16,0 20,0 24,0 28,0 100,7 

— sofinanciranje projekta 
Severni Jadran z OECD 
in zimski turizem 0,3 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 2,0 
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1970 1971 1972 1974 1975 Skupaj 13 O 1971-1975 

Promet skupaj 95,0 78,0 78,6 88,1 91,0 97,0 432,7 

— beneficirane obresti 
za kredite za železnice 
J esenice—Dobova 

— prevzete obveznosti 
za aerodrom Brnik 

— prevzete obveznosti AA 
— nerentabilne želez- 

niške proge 
— hitre ceste 
— luško industrijski 

kompleks Koper 

15,0 24,8 23,8 21,3 1 8,7 20,6 1 09,2 

0,5 
0,3 

4,4 
70,8 

4,0 

0,5 
0,7 

4,0 
44,0 

8,0 

0,5 
0,3 

4,0 
50,0 

18,2 

0,5 
0,3 

4,0 
62,0 

0,5 
0,3 

4,0 
67,5 

12,6 15,6 

0,5 
0,3 

4,0 
71.5 

18.6 

2,5 
2,0 

20,0 
295,0 

73,0 

Znanost: aplikativne 
geološke raziskave 
geodetska dela 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 12,5 
4,— 4 — 

Razno: realizirane 
garancije 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 35,0 

SKUPAJ: 132,8 156,7 170,4 169,8 181,3 195,8 874,2 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
23. decembra 1970 obravnavala predlog zakona o sredstvih SR Slovenije za 
izravnavanja v gospodarstvu in pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavno- 
sti, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni obravnavi komisija k zakonskemu predlogu ni imela pripomb. 
V podrobni obravnavi posameznih določb zakonskega predloga pa je pred- 

lagala spremembo k 8. členu : 
Besedilo prvega odstavka tega člena se spremeni tako, da se glasi: »Upravne 

in tehnične zadeve v zvezi z izvajanjem tega zakona opravlja republiški sekre- 
tariat za finance.-« 

Prvotno besedilo, ki se nanaša na »opravljanje gospodarskih posegov« je 
smiselno preozko in tudi ni v skladu s terminologijo v ostalem besedilu zakona. 
Pravilneje je določiti, da gre za opravljanje upravnih in tehničnih zadev v zvezi 
z izvajanjem zakona. To besedilo zajema celotno praktično dejavnost, ki naj 
jo opravlja republiški sekretariat za finance zaradi izvajanja zakona in ustreza 
siceršnjemu smislu te določbe. 

St.: 402-146/70 
Ljubljana, 23. 12. 1970 

Odbor za družbenoekonomske odnose republiškega zbora — poročilo z dne 
23. 12. 1970, št. 402-146/70. 
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Odbor za finance in proračun republiškega zbora — mnenje z dne 23. 12. 
1970, št. 402-146/70. 

Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 22. 12. 1970, št. 
402-146/70. 

PREDLOG ZAKONA 
o kulturnih skupnostih 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Za uspešen nadaljnji razvoj kulture kot sestavine človekove osebnosti, druž- 
benega življenja in napredka; za usklajenost kulture z družbenoekonomskimi 
gibanji, za nadaljnje utrjevanje samoupravnih razmerij v kulturi, za zagotav- 
ljanje pogojev, ki omogočajo uresničevanje človekovih ustvarj.alnih teženj na 
kulturno-umetniškem področju in razvoj kulturne dejavnosti, zbujanje in zado- 
voljevanje kulturnih potreb ljudi ter varovanje kulturne dediščine, se v skladu 
s tem zakonom ustanavljajo kulturne skupnosti in ureja financiranje kulturne 
dejavnosti. 

2. člen 

Za kulturno dejavnost, v smislu tega zakona štejejo vse oblike ustvarjanja, 
posredovanja in varstva kulturnih vrednot: književnost, glasbena, likovna, gle- 
dališka itn filmska umetnost, knjižničarstvo, muzealstvo, varstvo arhivskega 
gradiva, varstvo kulturnih spomenikov, založništvo, kinematografija, radio in 
televizija idr., ki jih kot samostojni družbeni dejavniki poklicno in ljubiteljsko 
opravljajo posamezni ustvarjalci, delovne ali druge organizacije, društva ali 
skupine. 

3. člen 

V kulturne skupnosti se samoupravno povezujejo posamezniki, delovne in 
druge organizacije, društva in skupine, ki opravljajo kulturno dejavnost, drugi 
občani in organizacije ter družbeno-politične skupnosti, da bi usklajevali svoje 
interese ter oblikovah in uresničevali delovne programe na področju kulture. 

4. člen 

Temelj za delovanje kulturnih skupnosti, so programi kulturne dejavnosti, 
ki so usklajeni z družbenimi razvojnimi načrti. Kulturne skupnosti ob sodelo- 
vanju vseh zainteresiranih načrtno razvijajo kulturno dejavnost, tako da so 
kulturne vrednote dostopne občanom in da se bogati njihovo kulturno življenje. 
Programi se oblikujejo po načelih družbenega dogovarjanja. 

5. člen 

Sredstva za financiranje kulturne dejavnosti in kulturnih skupnosti se 
oblikujejo: 

— iz plačil za kulturne dobrine in storitve, 
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■— iz sredstev, ki jih prispevajo delovne, družbenopolitične in druge orga- 
nizacije ter občani, 

— iz sredstev družbenopolitičnih skupnosti, 
— iz virov, ki so določeni z drugimi zakoni. 

II. Kulturne skupnosti 

1. Organizacija 

6. člen 

Kulturne skupnosti se ustanavljajo za območje ene ah več občin (v nadalj- 
njem besedilu: temeljna kulturna skupnost) in za območje SR Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: kulturna skupnost Slovenije). 

Temeljne kulturne skupnosti se lahko med seboj povezujejo in združujejo. 
Naloge temeljne kulturne skupnosti lahko izjemoma opravlja tudi druga 

družbena organizacija s področja kulture ah druga samoupravna interesna 
skupnost. 

7. člen 

Kulturna skupnost je samoupravna organizacija. 
Kulturna skupnost je pravna oseba. 

8. člen 

Najvišji organ upravljanja kulturne skupnosti je skupščina. 

9. člen 

Skupščino temeljne kulturne skupnosti sestavljajo predstavniki delovnih 
in drugih organizacij in društev ter posamezni ustvarjalci s področja kulture, 
predstavniki drugih zainteresiranih delovnih in družbenih organizacij, pred- 
stavniki družbenopolitičnih organizacij in predstavniki družbenopolitičnih 
skupnosti, za katerih območje je skupnost ustanovljena. 

Sestav skupščine temeljne kulturne skupnosti podrobneje določa statut. 

10. člen 

Skupščino kulturne skupnosti Slovenije sestavljajo člani, ki jih volijo ali 
imenujejo: 

— temeljne kulturne 'skupnosti; 
— republiške skupnosti delovnih organizacij in republiška društva s pod- 

ročja kulture; 
— Zveza kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije; 
— Slovenska akademija znanosti in umetnosti, univerza v Ljubljani in 

združenje visokošolskih zavodov; 
— družbeno-politične in druge družbene organizacije ter druge samo 

upravne interesne skupnosti; 
— delovne organizacije s področja gospodarstva in družbenih dejavnosti; 
— Skupščina SR Slovenije. 
Sestav skupščine kulturne skupnosti Slovenije podrobneje določa statut. 
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11. člen 

S statutom kulturne skupnosti se podrobneje določijo: naloge skupnosti; 
organi skupnosti, njihovo delovno področje in njihova medsebojna razmerja; 
sestav organov, število njihovih članov, način volitve oziroma imenovanja in 
razrešitve članov organov in njihova mandatna doba; oblike dela organov skup- 
nosti; način zagotavljanja javnosti dela organov skupnosti; način delitve sred- 
stev, ki pripadajo skupnosti; splošni akti,, ki jih sprejemajo organi skupnosti; 
druga vprašanja, ki so pomembna za organizacijo in delo skupnosti. 

Statut temeljne kulturne skupnosti potrdi skupščina občine oziroma skup- 
ščine občin, za katerih območje je skupnost ustanovljena, statut kulturne skup- 
nosti Slovenije pa Skupščina SR Slovenije. 

12. člen 

Za opravljanje strokovnih, administrativnih in tehničnih opravil lahko kul- 
turna skupnost ustanovi sivojo službo ali pa se za opravljanje teh opravil dogo- 
vori z ustrezno drugo organizacijo ali organom. 

13. člen 

Delo kulturnih skupnosti je javno. 

14. člen 

Zakonitost dela temeljne kulturne skupnosti nadzoruje pristojni upravni 
organ občine, kjer je sedež skupnosti. Zakonitost dela kulturne skupnosti Slove- 
nije nadzoruje republiški sekretariat za prosveto in kulturo. 

2. Naloge in program 

15. člen 

Kulturne skupnosti opravljajo zlasti tele naloge: 
— spremljajo in preučujejo razmere in dosežke v kulturni dejavnosti, raz- 

vitost kulturnih potreb in možnosti za njihovo zadovoljevanje; 
— preučujejo predloge posameznikov, delovnih in drugih organizacij, dru- 

štev in skupin občanov za opravljanje določenih kulturnih in umetniških dejav- 
nosti in jih sprejemajo ali zavračajo s primerno strokovno utemeljitvijo; 

•— spodbujajo in podpirajo najkvalitetnejše kulturne in umetniške dosežke; 
— spodbujajo in podpirajo v sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi in dru- 

gimi dejavniki kulturno vzgojo občanov, posebno mladine; 
— spodbujajo in podpirajo kulturno dejavnost Slovencev zunaj Slovenije 

in Jugoslavije, vsestransko povezovanje slovenske kulture z drugimi nacional- 
nimi kulturami v Jugoslaviji ter uveljavljanje slovenske kulture v svetu in 
njene stike s kulturami tujih narodov; 

— razvijajo in spodbujajo sodelovanje z organi družbeno-političnih skup- 
nosti, družbeno-političnimi organizacijami, zainteresiranimi delovnimi in dru- 
gimi organizacijami in občani v zadevah, ki so pomembne za razvoj kulturne 
dejavnosti in bogatenje kulturnega življenja občanov; 
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— sodelujejo pri usmerjanju razvoja kulturne dejavnosti v okviru načrto- 
vanja splošnega družbenega razvoja; 

— pripravljajo večletne in letne programe kulturne dejavnosti, začenjajo 
in organizirajo družbeno dogovarjanje o teh programih in enakopravno sode- 
lujejo pri družbenem dogovarjanju o njih; 

— skrbijo za usposabljanje kadrov na področju kulturne dejavnosti; 
— skrbijo za zagotavljanje sredstev za izpolnjevanje sprejetih programov 

kulturne dejavnosti, Upravljajo s sredstvi in določajo pogoje za njihovo uporabo; 
— programirajo razširjeno reprodukcijo na področju kulturne dejavnosti. 

16. člen 

Kulturna skupnost Slovenije opravlja poleg nalog, navedenih v prejšnjem 
členu, tele posebne naloge: 

— oblikuje in uresničuje nacionalni program kulturne dejavnosti in se zato 
povezuje s temeljnimi kulturnimi skupnostmi, posameznimi ustvarjalci, delov- 
nimi in drugimi organizacijami s področja kulture, zainteresiranimi delovnimi 
in drugimi organizacijami ter družbeno-političnimi skupnostmi; 

— spodbuja, pospešuje in omogoča akcije in opravljanje kulturne dejav- 
nosti, za katero je zaradi skladnega družbenega razvoja in celovitosti sloven- 
skega kulturnega prostora zainteresirana nacionalna skupnost; 

— spodbuja in omogoča vrhunske umetniške in kulturne dosežke, ki so 
posebej pomembni za uveljavljanje slovenske kulture; 

— spodbuja in sodeluje pri ustvarjanju možnosti za razvoj kulturne dejav- 
nosti in za kulturno življenje občanov v manj razvitih območjih; 

— sodeluje pri razvijanju kulturne dejavnosti italijanske in madžarske 
narodnosti v Sloveniji; 

— spodbuja in razvija kulturno sodelovanje z obmejnimi pokrajinami; 
— zagotavlja opravljanje nalog na področju kulturne dejavnosti, za katere 

je republika zadolžena s posebnimi zakoni; 
— povezuje in usklajuje delo kulturnih skupnosti ter opravlja naloge, ki 

so skupnega pomena za te skupnosti; 
— v okviru družbenih dogovorov z izvršnim svetom Skupščine SR Slove- 

nije, temeljnimi kulturnimi skupnostmi in zainteresiranimi delovnimi in dru- 
gimi organizacijami zagotavlja sredstva za izvajanje svojih nalog. 

17. člen 

Kulturna skupnost oblikuje program kulturne dejavnosti in usmerja njen 
razvoj na svojem območju v okviru splošno začrtanih družbenih potreb, nalog 
ni materialne osnove družbeno-politične skupnosti. 

18. člen 

Predlog programa kulturne dejavnosti, ki usklajuje predloge posameznih 
kulturnih dejavnikov, da kulturna skupnost v javno razpravo, sprejme pa ga 
skupščina kulturne skupnosti. 

19. člen 

Temeljne kulturne skupnosti se povezujejo in sodelujejo med seboj in s 
kulturno skupnostjo Slovenije pri načrtovanju razvoja kulturne dejavnosti na 
širšem območju. 
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Za uresničevanje takšnega razvoja kulturnei dejavnosti in njenih posa- 
meznih zvrsti sklepajo kulturne skupnosti družbene dogovore, upoštevajoč svoje 
programe in materialne možnosti. 

20. člen 

Kulturna, skupnost, družbeno-politična skupnost ter delovne in druge zainr- 
teresirane organizacije sklenejo družbeni dogovor o uresničevanju programa 
kulturne dejavnosti. 

Družbeni dogovor obsega zlasti program kulturne dejavnosti na območju 
kulturne skupnosti, potrebna finančna sredstva in načela za njihovo delitev, 
posledice, M zadevajo udeležence, če ravnajo v nasprotju z dogovorom, postopek 
za reševanje spornih vprašanj in druge zadeve, ki so pomembne za. uresniče- 
vanje programa, za usklađeno delo na kulturnem področju in za smotrno porabo 
družbenih sredstev. 

21. člen 

Postopek za sklenitev družbenega dogovora iz prejšnjega člena začne kul- 
turna skupnost, ki pripravi osnutek takega dogovora; pobudo za, ta postopek 
lahko da tudi družbenopolitična skupnost ali katerakoli organizacija iz prvega 
odstavka 20. člena tega zakona. 

Kulturna skupnost pošlje osnuitek družbenega dogovora v obravnavo dru- 
gim udeležencem družbenega dogovora. 

Kulturna skupnost je dolžna upoštevati mnenja drugih udeležencev druž- 
benega dogovora k osnutku družbenega dogovora in po uskladitvi stališč pri- 
pravi dokončno besedilo družbenega dogovora. 

Družbeni dogovor je sprejet, ko ga podpišejo vsi udeleženci družbenega 
dogovora. 

III. Sredstva kulturnih skupnosti 

22. člen 

Dohodki kulturnih skupnosti so: 
1. sredstva, ki se za izpolnjevanje programa kulturne dejavnosti zagotav- 

ljajo na podlagi družbenega dogovora iz člena 20; 
2. druga sredstva, ki jih določijo posebni predpisi. 

23. člen 

Sredstva, ki jih v skladu z družbenim dogovorom zagotavlja za financiranje 
kulturnih skupnosti in kulturne dejavnosti SR Slovenija, se določijo s posebnim 
zakonom. 

24. člen 

Kulturne skupnosti razpolagajo tudi s sredstvi, ki jih za izpolnjevanje 
programa kulturne dejavnosti ali za posebne namene dodelijo družbeno-poli- 
tffčne skupnosti, delovne in diruge organizacije ali občani. 

25. člen 

Kulturne skupnosti se med seboj sporazumevajo o skupnem zagotavljanju 
sredstev za financiranje posameznih oblik kulturne dejavnosti ki financiranju 
nalog, ki so skupnega pomena. 
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26. člen 

Kulturne skupnosti zbirajo in razporejajo del sredstev za amortizacijo in 
sredstva za razširjeno reprodukcijo na področju kulturne dejavnosti. 

27. člen 

Kulturna skupnost sklepa pogodbe z nosilci kulturne dejavnosti na podlagi 
programov njihovih dejavnosti in po rezultatih njihovega dela. 

Kulturna skupnost v pogodbi lahko določi kot pogoj, da prispevajo uporab- 
niki del svojih sredstev ah da si zagotovijo del sredstev od drugih interesentov. 

Sredstva, ki jih dobi kulturna skupnost za poseben namen, se uporabljajo 
v skladu s tem namenom. 

Sredstva kulturne skupnosti se lahko dajejo uporabnikom tudi kot posojilo. 
Sredstva kulturne skupnosti se lahko uporabljajo tudi za odkupe umet- 

niških del in kulturnih spomenikov, za nagrade in za štipendije. 

28. člen 

Družbeno-poliitične skupnosti, kulturne skupnosti, posamezni ustvarjalci in 
delovne in druge organizacije s področja kulture ter delovne in druge zainte- 
resirane organizacije rešujejo sporna vprašanja v zvezi z uresničevanjem druž- 
benih dogovorov o programih kulturne dejavnosti in sklepanjem pogodb o 
kulturnih storitvah s posebno arbitražo* (v nadaljnjem besedilu: arbitraža). 

Sestav arbitraže določi družbeni dogovor oziroma pogodba. 
Postopek pred arbitražo se začne na zahtevo ene izmed strank iz prvega 

odstavka tega člena. 
29. člen 

Arbitraža mora odločiti o sporni zadevi v 30 dneh od dneva, ko je sporno 
zadevo prejela. 

Dokler arbitraža ne razsodi o sporni zadevi, velja pogodba, sklenjena za 
preteklo obdobje. 

Razsodba arbitraže je pravnomočna. 

30. člen 

Arbitraža pri odločanju upošteva predpise, družbene dogovore in samo- 
upravne sporazume. 

Za postopek pred arbitražo se uporablja načela zakona o pravdnem po- 
stopku, če ta zakon ne določa drugače. 

Arbitraža si predpiše poslovnik za svoje delo. 
Vsaka stranka plača svoje stroške arbitražnega postopka. 

V. Prehodne in končne določbe 

31. člen 

Priprave za ustanovitev kulturne skupnosti opravi iniciativni odbor. 
Iniciativni odbor za ustanovitev temeljne kulturne skupnosti imenuje skup- 

ščina občine ah skupščine občin, za katerih območje se kulturna skupnost usta- 
navlja. 



Priloge 725 

Iniciativni odbor za ustanovitev kulturne skupnosti Slovenije imenuje 
Skupščina SR Slovenije. 

32. člen 

Iniciativni odbor pripravi ustanovno skupščino kulturne skupnosti, določi, 
kateri organi in organizacije imenujejo v skladu z določbami tega zakona člane 
v ustanovno skupščino in koliko jih imenujejo, pripravi osnutek začasnega star 
tuta skupnosti in osnutek poslovnika o delu ustanovne skupščine in skliče 
ustanovno skupščino kulturne skupnosti. 

33. člen 

Ustanovna skupščina sprejme sklep o ustanovitvi skupnosti, začasni statut 
in poslovnik o svojem delu, izvoli začasne izvršilne organe in določi rok za 
konstituiranje skupnosti po določbah začasnega statuta. 

34. člen 

Kulturne skupnosti se ustanovijo in začnejo z delom najkasneje v šestih 
mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

35. člen 

Družbeno-politične skupnosti določijo višino svojih sredstev za financiranje 
kulturnih skupnosti najkasneje ob sprejemu proračunov za leto 1971. 

36. člen 

Kulturna skupnost Slovenije izoblikuje in sprejme predlog nacionalnega 
programa kulturne dejavnosti ter določi svojo funkcijo pri njegovem uresni- 
čevanju in ustrezna merila za. izvajanje svojih nalog najkasneje v dveh letih 
po svoji ustanovitvi. 

37. člen 

Ko začne delati kulturna skupnost Slovenije, se odpravijo sklad SR Slove- 
naje za pospeševanje kulturnih dejavnosti,, sklad SR Slovenije za pospeševanje 
založništva in sklad SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja 
filmov. 

Z družbenim dogovorom, ki ga sklenejo izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije, kulturna skupnost •Slovenije in druge zainteresirane samoupravne skup- 
nosti, se določi, katere pravice in dolžnosti odpravljenih skladov preidejo na 
kulturno skupnost Slovenije oziromai na druge samoupravne skupnosti ter 
postopek in rok za. prenos teh pristojnosti. 

38. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati zakon o skladu SR Slo- 
venije za pospeševanje kulturnih dejavnosti (Ur. 1. SRS, št. 6/67), zakon o skladu 
SR Slovenije za pospeševanje založništva (Ur. 1. SRS, št, 8,/65) in zakon o skladu 
SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov (Ur. 1. SRS, 
št. 37/62, 8/65 in 29/65). 

39. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS. 
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OBRAZLOŽITEV 

Republiški in prosvetno^kulturni zbor Skupščine SR Slovenije sta v aprilu 
1969 obravnavala predlog republiškega sekretariata za. prosveto in kulturo za 
izdajo zakona o skupnostih (in skladih) za kulturne dejavnosti ter o financiranju 
kulturnih dejavnosti v SR Sloveniji. Predlog je temeljil na spoznanjih, da po 
ložaj kulturnih dejavnosti v marsikaterem pogledu /ni tak, kot bi ustrezal 
zgodovinsko potrjenemu pomenu teh dejavnosti v preteklosti in njihovim da- 
našnjim nalogam v socialistični družbi; da še vedno pretežno proračunski odnosi 
ovirajo integracijo kulture z idrugimi področji družbenega dela in razvoj samo- 
upravljanja v tej sferi; da kulturna politika ne temelji ma programih razvoja 
kulturnih dejavnosti in da je ta razvoj ponekod očitno zaostal za splošnim 
družbenim razvojem. 

Izhajajoč iz teh dejstev, naj republiški zakon v okviru in mejah, ki jih 
določa naš pravni red, 

1. zagotovi samoupravno integracijo interesov na področju kulture, tako 
da bi o vprašanjih teh dejavnosti, ki so posebnega družbenega pomena, odločali 
kulturni delavci, delovne organizacije in društva s področja kulture, občani in 
organizacije, ki so zainteresirani za kulturne dobrine in družibeno-poliitične 
skupnosti; 

2. zagotovi stabilnost družbenih sredstev za kulturno sfero in njihovo trajno 
povečevanje — odvisno od splošnega družbenega razvoja — tako da bodo 
zagotovljeni tudi materialni pogoji za sanacijo položaja v sferi kulture in za 
njen družbeno usklajeni nadaljnji razvoj. 

Pri tem sta obe nalogi nerazdružljivi in medsebojno pogojeni. 
Predlog je bil na takratnem zasedanju republiškega in prosvetao-kultur- 

nega zbora Skupščine SR Slovenije soglasno sprejet. Ustanovljena je bila za- 
časna medzborska komisija z nalogo, da pripravi osnutek zakona. 

Komisija je takoj začela pripravljati delovni osnutek zakona in ga v oktobru 
1969 izročila javnim razpravam. Komisija je že v delovnem osnutku opustila 
varianto, po kateri bi se namesto kulturnih skupnosti lahko ustanavljali tudi 
skladi. Menila je namreč, da so skupnosti po svoji družbeni in pravni naravi 
bistveno ustreznejša oblika samopravnega povezovanja interesov na tem pod- 
ročju in da jih je mogoče in potrebno ustanoviti v vseh družbeno-pohtičnih 
skupnosti (ali na območjih več družbeno-pohtičnih skupnosti). Razprave je v 
prvi vrsti organizirala SZDL, v sodelovanju z njenimi organi ali samostojno 
pa so se zlasti aktivno vključili v razpravo slovenski sindikati in Zveza kul- 
turno-proBvetnih organizacij. Na vseh teh razpravah so aktivno sodelovali po- 
slanci prosvetno-kulturnega zbora in člani medzborske komisije za pripravo 
zakona, ki je tudi sama organizirala več sestankov in začela spomladi 1970 
dotlej zbrano gradivo javne razprave analizirati. 

Javna razprava je potrdila potrebo po zakonski ureditvi obeh temeljnih 
vprašanj: samoupravne organiziranosti področja kulture in financiranja tega 
področja. Skoraj brez izjeme je tudi sprejela delovni osnutek zakona kot 
ustrezno osinovo za sistemsko urejanje teh vprašanj. Mnoge pripombe, mnenja 
in predlogi, ki so jih daj ah udeleženci javne razpra ve, kakor tudi pred'o^i in 
pripombe republiškega sekretariata za prosveto in kulturo, republiškega sekre- 
tariata za finance, sekretariata izvršnega sveta za zakonodajo in p /nega 
sveta pa so bile upoštevane in koristno uporabljene pri nadaljnjem de .ed- 
zborske začasne komisije, ko je pripravljala besedilo osnutka zakona skup- 
ščinsko obravnavo. 
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Osnutek zakona o kulturnih skupnostih in iz njega izhajajoči osnutek za- 
kona o stalnih sredstvih SR Slovenije za financiranje kulturnih dejavnosti sta 
14. julija 1970 obravnavala republiški in prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR 
Slovenije, dne 22. septembra 1970' pa še zasedanje delegatov občin. Vsa tri 
predstavniška telesa so ugotovila, da so v osnutku zakona ustrezno izpeljana 
osnovna izhodišča iz predloga za izdajo zakona in upoštevana mnenja in pred- 
logi javne razprave; vendar je razpirava poslancev in delegatov občin pokazala 
še na nekatera vprašanja, ki bi jih kazalo ali dodatno uvrstiti v zakonsko bese- 
dilo ali jih v njem natančneje izvesti in izboljšati. Sklenjeno je bilo, naj začasna 
medzborska komisija pripravi predlog obeh zakonov in pri tem upošteva pri- 
pombe in predloge iz 'razprav o osnutku zakonov na zasedanjih obeh zborov 
in delegatov občin, kakor tudi pripombe skupščinske zakonodajno-pravne komi- 
sije in mnenja iz permanentno tekoče javne razprave, v kateri so bili v tem 
času zlasti aktivni sekciji za kulturo pri SZDL in kulturni delavci v Ljubljani in 
Mariboru in v drugih večjih središčih. 

Predlog zakona vsebuje soglasno potrjena določila osnutka zakona, vendar 
z določenimi vsebinskimi dopolnitvami in spremembami in deloma prerazpo- 
rejenim gradivom, kakor je to terjalo upoštevanje pripomb ki mnenj iz skup- 
ščinske in javne razprave. 

Splošne določbe 

Splošne -določbe najprej opredeljujejo družbeni položaj in vlogo kulture in 
iz njiju izhajajočo potrebo po sistemski zakonski ureditvi tega področja v zdru- 
ženem delu. Pri tem je besedilo osnutka zakona izpopolnjeno z definicijo, da 
oblikuje kultura kot sestavni del družbenega življenja vsestransko in svobodno 
človekovo osebnost in da se razvija v skladu s potrebami združenega dela ter 
s splošnim in ekonomskim razvojem družbe. Ob takšnem družbenem mestu in 
vlogi kulture je potrebno s sistemskim zakonom urediti organizacijo in financi- 
ranje kulturne dejavnosti, da bi se pospešil nadaljnji razvoj samoupravljanja 
na tem družbenem področju, da bi bil dosežen usklajen razvoj in programiranje 
kulture s celotnim družbenim, in ekonomskim razvojem ter da bii se trajno 
zagotavljali pogoji za delo nosilcev kulturnih dejavnosti. 

Pri opredeljevanju, kateri družbeni dejavniki so zapopadeni, se zakon v 
načelu opredeljuje za vse dejavnosti, ki jih je v določenem krogu in v določenih 
okoliščinah treba šteti za kulturne dejavnosti, in to ne glede na to, kdo je 
njihov nosilec, kako je organiziran in kolikšen del njegovega dela sodi na ožje 
oziroma širše področje kulture, pri čemer je zapopaden širok krog ustvarjanja, 
posredovanja in varstva kulturnih vrednot, ki pa glede na specifičnost kultur- 
nega dela ne more biti zaključen in mora dopustiti vključevanje novih možnih 
oblik kulturne dejavnosti. Še posebej se zakon ne ozira na to, aH gre za 
poklicne ali za ljubiteljske nosilce posameznih kulturnih dejavnosti, ker jih 
šteje za enakopravne in med seboj neločljivo povezane dejavnike na področju 
kulture; pri tem zakon ne more prednostno obravnavati ne amaterizma ne pro- 
fesionalizma, razlikovanje med njima pa bo moč upoštevati glede na njuno 
udeležbo pri izvajanju programov kulturne1 dejavnosti in glede na kvaliteto 
opravljenega dela. Le tako morejo biti določbe zakona uporabne na vsem ob- 
močju Slovenije ne glede na stopnjo razvitosti kulturnih dejavnosti in na oblike 
njihove organiziranosti v posameznih družbeno-političnih skupnostih. 

V kuLtume skupnosti ne združuje predpis, ampak interes. Zato niso orga- 
nizacija vnaprej popolnoma določenih pravnih in fizičnih oseb. Gre za zavestno 
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samoupravno povezovanje vseh družbenih dejavnikov, ki so voljni in čutijo 
potrebo po usklajevanju lastnih in drugih interesov na področju kulture in po 
skupnih naporih za njih uresničevanje. Zato kulturne skupnosti niso zgolj aso- 
ciacija kulturnih delavcev in njih organizacij, ampak so vanje vključeni tudi 
»potrošniki« kulturnih vrednot (občani, organizirane delovne skupnosti) in druž- 
beno-politična skupnost po svojih predstavnikih. 

Sodelovanje navedenih treh interesnih področij je nujno zaradi usklajenega 
programiranja kulturne dejavnosti, ki je temelj za delovanje kulturnih skup^- 
nosti in za izvajanje takšne1 kulturne politike, ki bo ob sodelovanju vseh zain- 
teresiranih družbenih dejavnikov načrtno razvijala kulturne dejavnosti in skr- 
bela za čim širšo dostopnost kulturnih vrednot občanom in za bogatenje njiho- 
vega kulturnega življenja. Tako oblikovani' programi kulturne dejavnosti 
vsebujejo najpomembnejše družbene in samoupravne interese na področju kul- 
ture, zato je logično, da se za njih uresničevanje sklene družbeni dogovor, kate- 
rega podpisniki so vsi zainteresirani družbeni dejavniki. 

Splošne določbe načelno nakazujejo, iz katerih virov se oblikujejo sredstva 
za financiranje kulturne dejavnosti in kulturnih skupnosti. 

Poudarjena je mnogoternost virov in s tem. širok krog tistih, ki prispevajo 
ali naj prispevajo k zagotavljanju materialne podlage za kulturo. Z virom, iz 
plačil neposrednih uporabnikov za kulturne storitve oziroma dobrine se najbolj 
neposredno ugotavlja načelo dohodka na področju kulturnih dejavnosti, njegov 
pomen pa stalno raste in je na določenih področjih kullturnih dejavnosti pre- 
težen ali izključen. Poleg sredstev, ki jih občani ali delovne, družbeno^pohtične 
in druge organizacije namenjajo za kulturo, nastopajo pri financiranju kultur- 
nih dejavnosti kot pomemben udeleženec družbenopolitične skupnosti, ki že 
doslej in bodo tudi v prihodnje prispevale v ta namen sorazmerno največja in 
stalna finančna sredstva. Cisto določenih obveznosti družbeno-politične skup- 
nosti pri financiranju kulturnih dejavnosti niti po virih niti po obsegu ta zakon 
ne more predpisati. Zadevno materijo podrobneje obdeluje, poseben zakon o 
sredstvih za financiranje kulturne dejavnosti in kulturnih skupnosti. 

Kulturne skupnosti 

Zaradi preglednosti in sistematike je gradivo o kulturnih skupnostih raz- 
vrščeno v dve skupini: v prvo določbe o ustanavljanju in organizaciji kulturnih 
skupnosti, v drugo določbe o nalogah kulturnih skupnosti in o programiranju 
kulturne dejavnosti. 

Določbe o organizaciji okvirno urejajo ustanavljanje, status in organizacijo 
kulturne skupnosti. Izhajajoč iz javne razprave in iz samih priprav za usta- 
navljanje kulturnih skupnosti se zakon opredeljuje na ustanavljanje temeljnih 
kulturnih skupnosti za območje ene ali več družbeno-političnih skupnosti, pri 
čemer druge možnosti, ki bi bila kulturno-pohtično ugodnejša, ne vsiljuje, jo 
pa postavlja kot enakovredno prvi. Da bi bila usmeritev k združenju temeljnih 
kulturnih skupnosti določenega kulturno zaokroženega širšega območja bolj 
spodbujena,' je v istem členu poudarjena možnost, da se temeljne kulturne 
skupnosti določenega območja lahko med selboj regionalno povezujejo in zdru- 
žujejo. 

Osnove za takšno' regionalno povezovanje so nakazane s sodelovanjem pri 
načrtovanju razvoja kulturne dejavnosti na širšem kulturno zaokroženem ob- 
močju, kot npr. pri programiranju mreže in delokroga kulturnih dejavnikov, 
ki niso samo krajevno (občinsko) omejeni, pri načrtovanju in izvajanju kul- 
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turnih akcij skupnega interesa iter pri financiranju tako določenih oblik kul- 
turnih dejavnosti, ki so skupnega pomena (prim. člen 19 in 26). Povezovanje 
vedno več posamičnih skupnih potreb in akcij bo sčasoma samo po sebi Vodilo 
na določenih območjih do združevanja celotne dejavnosti -več občinskih temelj- 
nih kulturnih skupnosti v temeljno kulturno skupnost za širše regionalno 
območje. 

Dopuščena je možnost, da na področjih, kjer kulturna dejavnost ni dovolj 
razvita in zato zaenkrat ne bi bilo> smiselno ustanavljati samostojne kulturne 
skupnosti, za združitev z drugo temeljno kulturno skupnostjo pa niso dozoreli 
vsi pogoji, lahko izjemoma opravlja naloge temeljne kulturne skupnosti tudi 
druga samoupravna interesna skupnost ah družbena organizacija s področja 
kulture. Pri tem je mišljena predvsem temeljna izobraževalna skupnost, in 
siceir ne samo zato, ker je vzpostavljena v vsaki občini, ampak tudi zategadelj, 
ker je v takšnih področjih kulturno delo najtesneje povezano z izobraževalnim. 
Prav tako pa bi mogla enako uspešno opravljati naloge temeljne kulturne skup- 
nosti tudi zveza .kulturno-prosvetnih organizacij. 

Ureditev organizacije kulturne skupnosti prepušča zakon njenemu statutu, 
zato navaja samo zadeve, ki jih statut mora urediti. Podrobnosti o sestavu 
kulturnih skupnosti in o njihovem delovanju je po mnenju komisije treba pre- 
pustiti skupnostim samim in njihovim statutom, že zaradi samoupravne narave 
teh skupnosti, pa tudi zaradi tega, ker so kulturne razmere v raznih območjih 
Slovenije tako zelo različne. Zakon samo določa, da je najvišji organ kulturne 
skupnosti skupščina in kako je le-ta sestavljena. Pri tem je nadalje razvito 
načelo o prisotnosti vseh za kulturo zainteresiranih družbenih dejavnikov od 
delavcev na področju kulturnih dejavnosti, do »potrošnikov« kulturnih vrednot 
in do družbeno-politienih skupnosti. Družbeni dejavniki, ki imajo pravico, da 
volijo ali imenujejo' člane, ki sestavljajo skupščino kulturne skupnosti, (so 
ostali v osnovi isti kot v sprejetem osnutku zakona; edino izpopolnitev na osnovi 
temeljnih izhodišč prinaša dodatno določilo pri kulturi skupnosti Slovenije, da 
v njeno skupščino pošljejo svoje predstavnike tudi tiste delovne organizacije 
s področja gospodarstva in družbenih dejavnosti, ki se s posebno zainteresira- 
nostjo in aktivnostjo vključujejo v uresničevanje širokih in pomembnih kul- 
turnih akcij in programov kulturne dejavnosti. 

Sprememba zadeva določilo o odnosu med predstavniki enega in drugega 
interesnega področja v skupščini kulturne skupnosti. 

Ob vrsti pripomb na vprašanja večinskega predstavništva ali predstavnikov 
kulturnih delavcev ali predstavnikov drugih interesentov se je izluščilo pre- 
pričanje, da se ne kaže vnaprej opredeljevati ne za samoupravni organ kulturnih 
delavcev samih, ne za družbeni skrbniški samoupravni organ nad kulturo, 
ampak naj glede na stanje kulture in družbenih razmer na svojem področju 
o tem najde najbolj ustrezno rešitev statut kulturne skupnosti. Lenta se mora 
pri tem ravnati po duhu in temeljnem stališču zakona, da gre v primeru kul- 
turnih skupnosti za enakopravno samoupravno združevanje vseh družbenih 
interesov za kulturo. Prav tako bo statut kulturne skupnosti Slovenije moral 
poskrbeti, da bo v njeni skupščini kar najbolj ustrezno zagotovljen princip teri- 
torialnega zastopstva iz temeljnih kulturnih skupnosti oziroma iz posameznih 
kulturnih regij Slovenije. 

Skupščina in drugi Organi kulturnih skupnosti bodo obravnavali tekočo 
problematiko na področjih kulturnih dejavnosti, sprejemali razvojne in opera- 
tivne delovne programe ter spremljali njih izvajanje. Da bi bilo to delovanje 
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odgovorno in kvalitetno, bodo potrebne ustrezne strokovne analize in druga 
gradiva, ki so jih doslej bolj poredkoma opravljali razni upravni organi. Za 
pripravljanje takšnih graidiv za strokovne organe in skupščino kulturne skup- 
nosti bodo kulturne skupnosti organizirale lastno strokovno službo. Kjer zaradi 
stanja in razmer ne bo pogojev in potreb za lastno strokovno službo, dopušča 
zakon možnost, da takšno delo za kulturno skupnost po dogovoru opravlja druga 
ustrezna organizacija ali organ. Delo strokovnih organov kulturne skupnosti 
se bo moralo čimbolj povezati z delovanjem obstoječih samoupravnih skupnosti 
oziroma drugih strokovnih služb za posamezna področja kulturnih dejavnosti. 
Upoštevanje teh načel bo prispevalo k čimbolj kvalitetnemu in ekonomičnemu 
poslovanju kulturnih skupnosti. 

Delo teh skupnosti je v celoti javno, njih statuti pa urejajo, na kakšen način 
se ta javnost izraža. Zakonitost dela kulturnih skupnosti nadzorujejo pristojni 
organi družbenopolitične skupnosti. 

Določila o nalogah kulturnih skupnosti ne morejo podrobno in dokončno 
našteti vseh vprašanj, ki jih bodo le-te morale obravnavati, ker jih niti ni moč 
predvideti. Zato so v zakonu oblikovane dovolj široko, da zaobsežejo celotno 
problematiko kulturnega dogajanja in dela: spremljanje in proučevanje razmer, 
potreb, dosežkov, predlogov in možnosti na področju kulturnega dela, spodbu- 
janje in podpiranje kvalitete kultumo-umeitniških dosežkov, vseh možnosti kul- 
turne vzgoje in vseh oblik kulturne dejavnosti med rojaki na celotnem sloven- 
skem narodnostnem ozemlju in izven njega, povezovanje slovenske kulture s 
kulturami drugih narodov, sodelovanje z drugimi družbenimi dejavniki v za- 
devah s področja skupnih interesov za kulturo, pri usmerjanju, kratkoročnem 
in dolgoročnem programiranju kulturnega in usklajenega splošnega družbenega 
razvoja ter skrb za usposabljanje kadrov, za zagotavljanje, smotrno uporab- 
ljanje materialne osnove za opravljanje delovnih programov in nalog in za 
razširjeno reprodukcijo na področju kulturnih dejavnosti. Komisija med naloge 
ni uvrstila pravice do ustanavljanja oziroma sodelovanja pri ustanavljanju 
raznih organizacijskih oblik kulturnih dejavnikov (zavodi, društva), ker je to 
urejeno z drugimi veljavnimi zakoni (o zavodih, o društvih), ker ni hotela 
načenjati širše segajoče načelne razprave o ustanoviteljstvu delovnih organizacij 
s področja družbenih služb, ki doislej pripada družbeno-političnim skupnostim, 
in ker je urejanje teh zadev tako sestavni del programov kulturne dejavnosti 
in družbenih dogovorov. 

Kulturna skupnost Slovenije opravlja v okviru svojega programa vse naloge 
kulturnih skupnosti in še nekatere posebne naloge. Mednje predlog zakona na 
novo uvršča skrb za oblikovanje in uresničevanje nacionalnega kulturnega pro^ 
grama. Nadalje je njena posebna dolžnost, da opravlja naloge spodbujevalca in 
pospeševalca kulturnih dejavnosti nacionalnega interesa, da bi le-te bile skladne 
z družbenim razvojem in s potrebami celovitega slovenskega kulturnega pro- 
stora ter da tvorno prispeva k ustvarjanju možnosti za boljše kulturno delo 
in življenje v manj razvitih območjih. Na novo je posebej poudarjena obveznost 
kulturne skupnosti Slovenije do vrhunskih umetniških in kulturnih dosežkov in 
akcij, ki so posebej pomembne za uveljavljanje slovenske nacionalne kulture. 
Njej so dodatno naložene določene obveznosti do kulturnega delovanja pripad- 
nikov drugih narodnosti v SR Sloveniji in do uradnega kulturnega sodelovanja 
s sosednimi obmejnimi pokrajinami. Posebej določene zakonske obveznosti re- 
publike segajo na področje arhivarstva, spomeniškega varstva in knjižničarstva 
ter obsegajo skrb za opravljanje nalog upravnega in matičnega značaja pri 
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posebej določenih nosilcih tega dela. Posebna naloga kulturne skupnosti Slo- 
venije je tudi, da povezuje in usklajuje delo vseh kulturnih skupnosti in 
opravlja druge samoupravno poverjene ji skupne naloge, ter da na bazi samo- 
upravnih dogovorov med vsemi zainteresiranimi zagotavlja finančne možnosti 
za opravljanje svojih nalog. 

Da bi kulturna skupnost Slovenije mogla uspešno voditi enotno kulturno 
politiko na vsem slovenskem nacionalnem področju, mora biti čim manj vna- 
prej obremenjena s posebnimi obveznostmi do posameznih področij ali nosilcev 
kulturnega dela. Zato v predlogu zakona ni upoštevana zahteva, naj že zakon 
natančno določi, katere kulturne dejavnosti in njih nosilci so nacionalnega in- 
teresa in bodo deležne posebne pozornosti republike. Prevladalo je prepričanje, 
da le-ti niso in ne morejo biti enkrat določljivi za vse večne čase, da se tako 
opredeljene dejavnosti in njihovi nosilci menjajo, tudi pojavljajo in izginjajo, 
in da je odločanje o tem naloga in pravica najvišjega republiškega samouprav- 
nega organizma, ki združuje vse družbene interese za kulturo-, vsebina takšnih 
odločitev pa sestavni del nacionalnega kulturnega programa in družbenega 
dogovora o njem. Iz mednairodno-pravnih razlogov na eni strani in zaradi ohra- 
nitve svobodnejše akcije na drugi strani v predlogu zakona ni bilo mogoče še 
bolj poudariti skrbi za kulturno delo med slovenskim življem onstran državnih 
meja, ki je sicer mišljena kot sestavni del celovitega slovenskega kulturnega 
prostora. Predlog zakona tudi ne vsebuje kriterijev in meril za delovanje kul- 
turne skupnosti Slovenije, ker takšne nadrobnosti sodijo v statut in druge akte 
kulturne skupnosti. 

Organizacijska ureditev poslovanja kulturne skupnosti in podrobnejša opre- 
delitev njenih nalog je prepuščena statutu kulturne skupnosti, ki bo ob dru- 
gačnih razvojnih stopnjah kulture na posameznih območjih moral upoštevati 
različne rešitve. Zakon samo določa, katere osnovne zadeve ureja statut. Statut 
kulturne skupnosti Slovenije npr. naj bi po prvih zbranih gradivih in zamislih 
podrobneje določil vse njene splošne naloge, zlasti pa njene posebne naloge, ki 
zadevajo nacionalni kulturni program, razvoj kulturne dejavnosti po vsej Slo- 
veniji, vrhunske umetniške in kulturne dosežke, uveljavljanje slovenske nacio- 
nalne kulturne tvornosti doma in po svetu itd.; kot organe skupnosti bo poleg 
skupščine določil sekretariat (ali izvršni odbor) in strokovne odbore, sekcije ali 
komisije, za posamezna, med seboj povezana področja kulturne dejavnosti, pri 
katerih sestavu in delu se bo tesno povezoval z obstoječimi strokovnimi orga- 
nizmi na področju kulture ter odprl možnost za reševanje posamičnih strokov- 
nih zadev v občasnih delovnih skupinah oziroma komisijah; določil bo pristoj- 
nosti organov in funkcionarjev skupnosti ter vse odločanje usmeril na čim širše 
samoupravno obravnavanje kulturnih zadev; v skladu z zakonom bo nadalje 
razvil določila o namembnosti in uporabi finančnih sredstev, določil smernice 
za merila pri dodeljevanju teh sredstev, obdelal ustrezne načine in oblike za 
njih pridobivanje in združevanje itd.; poleg tega bo statut uredil še javnost 
dela skupnosti, njena razmerja do drugih družbenih organizmov in druge za- 
deve, ki so pomembne in značilne za delovanje kulturne skupnosti Slovenije. 

Določene spremembe, ki težijo k večji jasnosti in samoupravni akciji, so 
v predlogu zakona doživele določbe o programiranju kulturnih dejavnosti. 
Osnova za program kulturne dejavnosti, ki ga. oblikuje kulturna skupnost, so 
slej ko prej smernice družbenega razvojnega načrta družbeno-politične skup- 
nosti, ki enakopravno in usklađeno obsegajo- potrebe, naloge in materialne 
osnove vseh družbenih dejavnikov, seveda tudi kulture. Kulturna skupnost ob- 
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likuje program kulturne dejavnosti po demokratični in samoupravni poti. Pod- 
laga zanj so predlogi posameznih kulturnih dejavnikov, ki po uskladitvi v 
organih kulturne skupnosti predstavljajo predlog enotnega razvojnega programa 
za območje kulturne skupnosti. Kulturna skupnost predloži predlog takšnega 
programa v javno razpravo in izoblikuje na podlagi zbranih pripomb dokončni 
program, ki ga predloži v obravnavo in sprejem skupščini kulturne skupnosti. 

Sedaj začne kulturna skupnost postopek za sklenitev družbenega dogovora 
o uresničevanju programa kulturne dejavnosti, ki ga poleg nje sklenejo še 
družbeno-politična skupnost ter zainteresirane delovne in druge organizacije; če 
kulturna skupnost tega ne stori, lahko,da pobudo za postopek tudi katerikoli 
drug udeleženec družbenega dogovora, pri čemer pride predvsem v poštev druž- 
beno-politična skupnost. Kulturna skupnost pošlje osnutek družbenega dogo- 
vora, ki poleg programa kulturne dejavnosti obsega vse elemente za njegovo 
smotrno uresničevanje, vključujoč seveda tudi financiranje, drugim predvidenim 
udeležencem družbenega dogovora v obravnavo ter je dolžna pri oblikovanju 
dokončnega besedila družbenega dogovora upoštevati njih mnenja oziroma pred 
tem uskladiti vsa morebitna različna stališča. Sprejetje družbenega dogovora 
potrdijo vsi udeleženci s svojim podpisom. Družbeni dogovor ni samo formalni 
pravni akt, ampak demokratična in zavestna družbena akcija, v katero so vklju- 
čeni in so z njo zavezani za aktivno soudeležbo pri uresničevanju programa kul- 
turne dejavnosti vsi družbeni in samoupravni dejavniki. — V javni razpravi je 
bilo predlagano, naj bi kulturna skupnost o izvajanju družbenega dogovora in 
programa kulturne dejavnosti poročala na zborih delovnih organizacij, na zbo- 
rih občanov in v organih drugih udeležencev družbenega dogovora. Vendar je 
v začasni skupščinski komisiji prevladalo mnenje, da je o tem dolžan poročati 
vsak udeleženec sam na zborih delovnih ljudi ali zborih občanov oziroma v nji- 
hovih samoupravnih organih. 

Sredstva kulturnih skupnosti 

V splošnih določbah predloga zakona je načelno prikazano, iz katerih virov 
se na splošno oblikujejo sredstva za financiranje kulturne dejavnosti in kultur- 
nih skupnosti. V tem poglavju predloga zakona pa so zbrana določila o obliko- 
vanju in porabi finančnih sredstev, s katerimi razpolaga kulturna skupnost. 

Najpomembnejša in pretežna sredstva kulturnih skupnosti bodo pač tista-, 
ki jih bodo prispevali udeleženci družbenega dogovora za izvajanje programa 
kulturne dejavnosti po svoji zavezi v tem dogovoru. Med njimi bodo družbeno- 
politične skupnosti (občine in republika) v začetku gotovo prispevale največji 
delež. Le-ta predstavljajo trajno in trdno materialno osnovo za delo kulturnih 
skupnosti in se ob upoštevanju usklajenega dolgoročnega programa kulturne 
dejavnosti giblje v skladu z družbenim in ekonomskim razvojem družbe. Pred- 
log zakona zahteva, -da se prispevek republike za financiranje kulturnih skup- 
nosti in kulturne dejavnosti določi s posebnim zakonom. 

Med sredstva, ki jih določajo drugi predpisi, sodi zaenkrat samo filmski pri- 
spevek, ki bo namenski dohodek kulturne skupnosti Slovenije. Predlog zakona 
pa hkrati odpira možnost, da se za financiranje kulturne dejavnosti predpišejo 
še drugi posebni viri. Kot možnosti se ob razpravah v raznih republiških in 
zveznih organih omenjajo davek na avtorske pravice po prenehanju živih avtor- 
skih pravic, obdavčenje lahke literature in plošč komercialne glasbe, obdavčenje 
javnih investicij s posebnim deležem na njihovo likovno bogatitev, delež pri 
dobičku od zabavnih prireditev in iger na srečo, delež od turistične takse, pravna 
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ureditev kulturnega mecenstva idr. Razširjanju ekonomske možnosti in doseganju 
večjih kulturnih efektov veljajo tudi določila zakona o združevanju sredstev 
kulturnih skupnosti oziroma njihovih sredstev s sredstvi drugih interesentov za 
financiranje akcij in dejavnosti skupnega pomena. 

Nosilci kulturnih dejavnosti (zavodi, društva idr.) pridobivajo finančna 
sredstva za izvedbo svojega, v programu kulturne dejavnosti določenega delov- 
nega programa na podlagi cene oziroma povračila za kulturne storitve. Odnose 
med kulturno skupnostjo kot uresničevalcem in financiranjem programa kul- 
turne dejavnosti in med raznimi kulturnimi dejavniki kot izvajalci tega pro- 
grama urejajo samoupravni dogovori in pogodbe. Z njimi so določene oboje- 
stranske delovne in finančne obveznosti. Pri tem je naloga kulturnih skupnosti, 
da z uporabo ustreznih meril spodbuja nosilce kulturnih dejavnosti k čim večji 
kvaliteti in razširjanju kulturnih vrednot ter da skrbijo za zbiranje razporejanja 
sredstev za razširjeno reprodukcijo na področju kulturne dejavnosti. 

Za primere', ko med kulturnimi skupnostmi, nosilci kulturnih dejavnosti, 
družbeno-političnih skupnosti ter sodelujočimi delovnimi in drugimi organiza- 
cijami zaradi določenih spornih vprašanj pri sklepanju in izvajanju družbenega 
dogovora o uresničevanju programa kulturne dejavnosti in pri sklepanju pogodb 
o kulturnih storitvah ne bi prišlo do sporazumevanja, uvaja predlog zakona 
posebno arbitražo. Arbitraža posluje po veljavnih pravnih normah, upošteva 
pri odločanju predpise, družbene dogovore in samoupravne sporazume, ki se 
nanašajo na sporno zadevo in o njej pravnomočno razsoja. 

Predlog zakona izpušča v osnutek zakona vnesena posebna določila za kul- 
turne zavode. Začasna medzborska komisija se je tako odločila na podlagi raz- 
prave v skupščini in večinskega mnenja javne razprave. Brez določb o zavodih 
je predlog zakona načelno čistejši, ker se vse druge določbe zakona nanašajo na 
vse nosilce kulturnih dejavnosti, ne glede na to, kako so organizirani. Potem, 
ko so v dele zakona, ki govorijo o vsebini družbenega dogovora in o ceni kul- 
turne storitve, vneseni vsi bistveni elementi za oblikovanje dohodka v kulturnih 
zavodih in so vse druge dosedanje posebne določbe o kulturnih zavodih že vse- 
bina drugih sistemskih zakonov (o zavodih, o amortizaciji), lahko ta materija iz 
tega zakona izpade. Posamezne zadeve iz odnosov do kulturnih zavodov in med 
njimi lahko urejajo samoupravni sporazumi ali samoupravno sprejeti sklepi kul- 
turnih skupnosti. 

Prehodne določbe 

Kulturna skupnost se ustanavlja na samoupravni način, kot je to veljalo za 
izobraževalne skupnosti. Njeno ustanovitev na podlagi zakona pripravi in izvede 
iniciativni odbor. Rok za ustanovitev kulturnih skupnosti je šest mesecev po 
uveljavitvi tega zakona. 

Prva naloga kulturnih skupnosti bo analiziranje položaja kulture na svojem 
območju ter urejanje tekočega delovanja in načrtovanje razvoja kulturnih 
dejavnosti v naslednjem kratkoročnem obdobju. Z osnutkom takšnega programa 
kulturne dejavnosti bodo kulturne skupnosti začele postopek družbenega dogo- 
varjanja v smislu tega zakona. Zaradi uspešnosti začetnega delovanja kulturnih 
skupnosti določa zakon, da določijo družbeno-politične skupnosti višino svojih 
sredstev za financiranje kulturnih skupnosti že ob sprejemanju svojih prora- 
čunov za leto 1971. 

Kulturni skupnosti Slovenije je na novo naložena naloga, da zaradi ponovno 
izražene zahteve po dokončni razjasnitvi vloge republike na področju kulture 
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v določenem roku pripravi in sprejme nacionalni kulturni program, v katerem 
bo jasno opredeljena njena funkcija in da hkrati pripravi ustrezna merila za 
izvajanje svojih nalog. 

Z uveljavitvijo tega zakona bodo kot pravne osebe prenehali obstajati trije 
republiški skladi s področja kulture. Sredstva, pravice in obveznosti ukinjenih 
skladov preidejo na kulturno skupnost Slovenije. Le-ta bo v svoji organizacijski 
strukturi morala upoštevati specifičnost vloge vsakega izmed sedanjih skladov 
in izkušnje v njih poslovanju ter s svojim statutom predvideti ustrezne organe 
za posamezna področja kulturnih dejavnosti. 

Glede prenosa omenjenih pristojnosti je v predlogu zakona dodatno pred- 
videno, da se le-ta izvede na osnovi družbenega dogovora, v katerem bi v imenu 
ustanovitelja sedanjih skladov sodeloval izvršni svet Skupščine SR Slovenije ter 
kulturna skupnost Slovenije oziroma druga zainteresirana samoupravna skup- 
nost (npr. temeljna kulturna skupnost mesta Ljubljane) kot neposredni nadalje- 
valec družbene vloge oziroma nosilec nekaterih nalog ukinjenih republiških 
skladov. 

AMANDMA IZVRŠNEGA SVETA 

4. člen predloga zakona naj se spremeni tako, da se glasi: 
»Za pokritje obveznosti iz družbenega dogovora za financiranje programa 

kulturne dejavnosti kulturne skupnosti Slovenije rezervira SR Slovenija stalna 
sredstva v svojem proračunu. 

Sredstva iz prejšnjega odstavka rezervira SR Slovenija vsako leto v odstotku 
od družbenega proizvoda, ki je bil dosežen V SR Sloveniji dve leti pred letom, 
za katero se sredstva rezervirajo. Za leto 1971 SR Slovenija rezervira 0,084°/» 
od družbenega proizvoda za leto 1969 po poprečnih cenah; ta sredstva se do 
leta 1975 povečujejo tako, da se odstotek prejšnjega leta pomnoži s faktor- 
jem 1,02. 

Podlaga za določanje sredstev je družbeni proizvod, ki ga po organizacij- 
skem načelu ugotovi zavod SR Slovenije za statistiko.« 

OBRAZLOŽITEV 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da sedanji 4. člen nasprotuje 
prvemu členu. Družbeni dogovor, ki ga 1. člen določa kot osnova za financi- 
ranje kulturnih skupnosti in kulturnih dejavnosti, bi bil zgolj formalnost, če bi 
se kulturnim skupnostim dajala vnaprej določena sredstva, prej preden bi bili 
sprejeti in kvantificirani programi kulturnih dejavnosti in sklenjeni družbeni 
dogovori. Zato izvršni svet meni, da naj se sredstva SR Slovenije za sodelovanje 
pri financiranju kulturnih skupnosti in kulturnih dejavnosti, izračunana od druž- 
benega proizvoda najprej rezervirajo, nato pa dodelijo kulturni skupnosti 
v skladu z družbenim dogovorom, sklenjenim po sprejetju in ovrednotenju pro- 
gramov kulturnih dejavnosti. 

POROČILA 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji dne 21. de- 
cembra 1970 obravnaval predlog zakona o kulturnih skupnostih, ki ga je pred- 
ložila komisija republiškega in prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slo- 
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veni je za pripravo osnutka zakona o kulturnih skupnostih in o financiranju 
kulturnih dejavnosti v SR Sloveniji. 

Odbor se s predlogom zakona strinja. Pozitivno ocenjuje zlasti intencije 
zakona za zagotovitev enotnega obravnavanja vseh zvrsti kulturnih dejavnosti 
in da se odpravijo sedanje različnosti v statusu posameznih kulturnih zavodov. 
Pomembna je tudi samoupravna struktura, ki jo vnaša zakon, ker bo s tem 
omogočeno, da bodo pri odločanju o najpomembnejših vprašanjih razvoja in 
delovanja kulturnih dejavnosti sodelovali vsi zainteresirani, predvsem pa v večji 
meri kot doslej neposredni koristniki kulturnih dobrin. Njihovo konstruktivno 
sodelovanje v kulturnih skupnostih bo brez dvoma vplivalo na boljše zadovo- 
ljevanje kulturnih potreb in k odpravljanju kulturnih praznin v Sloveniji. 

V podrobni obravnavi odbor k predlogu zakona ni imel spreminjevalnih 
oziroma dopolnilnih predlogov. Odbor se strinja z amandmaji, ki jih je dala 
zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije. 

Št.: 022-187/70 
Ljubljana, 22. 12. 1970 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora — mnenje z dne 23. 12. 
1970, št. 022-187/70. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji 38. seji 
dne 9. decembra 1970 obravnavala predlog zakona o kulturnih skupnostih, ki 
ga je predložila komisija republiškega in prosvetno-kulturnega zbora Skupščine 
SR Slovenije za pripravo osnutka zakona o kultutnih skupnostih in o financi- 
ranju kulturnih dejavnosti v SR Sloveniji. 

Komisija je ugotovila, da je predlagatelj v predlogu zakona upošteval večino 
njenih pripomb k osnutku zakona. 

V načelni obravnavi komisije k predlogu zakona ni imela pripomb. 
V obravnavi po členih pa je komisija sprejela naslednje predloge za spre- 

membe in dopolnitve: 
K 11. členu: V šesti vrsti prvega odstavka naj se besedilo: »način 

delitve sredstev,...« nadomesti z besedilom : »načela in merila za delitev sred- 
stev, ...«. 

Ker je na seji navzoči predstavnik predlagatelja poudaril, da gre pri tem 
za določbe statuta kulturne skupnosti v zvezi z merili za delitev sredstev, ki 
pripadajo skupnosti, in ne morda za postopek delitve teh sredstev, je treba 
v predlaganem smislu preoblikovati to določbo. 

K 15. členu: V peti alinei naj se besedi na koncu alinee: ». . . tujih naro- 
dov;« nadomestita z besedama: »... drugih narodov;«. 

Gre le za spremembo redakcijskega značaja. 
K 30. členu : V drugem odstavku naj se beseda: »uporablja« nadomesti 

z besedo: »uporabljajo«. 
Gre le za spremembo redakcijskega značaja. 
K 37. in 38. členu: Prvi odstavek 37. člena naj se črta ter 

nadomesti z besedilom 38. člena. 
V drugem odstavku 37. člena naj se med besedi: »dolžnosti« in 

»odpravljenih« Vstavijo besedi: »ter sredstva«. 
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Zaradi prenosa besedila 38. člena v prvi odstavek 37. člena naj.se preštevilči 
39. č 1 e n , ki postane 38. č 1 e n. 

Prvi' odstavek 37. člena je nepotreben, ker je odprava navedenih treh skla- 
dov normirana že v 38. členu s prenehanjem veljavnosti zakonov o teh skladih. 
Zato je iz zakonodajno-tehničnih razlogov upravičen prenos besedila 38. člena 
v prvi odstavek 37. člena. 

Dopolnitev drugega odstavka pa je potrebna zato, da se ob odpravi teh treh 
skladov uredi z družbenim dogovorom, poleg prenosa njihovih pravic in dolžno- 
sti na kulturno skupnost Slovenije oziroma druge samoupravne skupnosti tudi 
prenos njihovih sredstev. - 

Na seji navzoči predstavnik predlagatelja se je strinjal z vsemi amandmaji 
komisije k predlogu zakona. 

Št.: 022-187/70 
Ljubljana, 9. 12. 1970 

PREDLOG ZAKONA 

o sredstvih za financiranje kulturnih skupnosti in kulturne dejavnosti 

1. člen 

Osnova za financiranje kulturnih skupnosti in kulturne dejavnosti je druž- 
beni dogovor, ki ga za uresničevanje programa kulturne dejavnosti sklenejo kul- 
turna skupnost, družbeno-politična skupnost ter zainteresirane delovne in druge 
organizacije. 

Družbeni dogovor poleg drugega določa, kolikšen del potrebnih sredstev za 
uresničevanje programa kulturne dejavnosti prispeva posamezni udeleženec 
družbenega dogovora, načela, ki zavezujejo kulturno skupnost pri delitvi dogo- 
vorjenih sredstev in posledice, ki zadevajo udeležence, če ravnajo v nasprotju 
s sklenjenim družbenim dogovorom. 

2. člen 

Kulturne skupnosti in nosilci kulturne dejavnosti si za izvajanje kulturnih 
akcij in dejavnosti pridobivajo potrebna sredstva tudi iz plačil neposrednih 
naročnikov in porabnikov kulturnih storitev oziroma dobrin, iz posebnih namen- 
skih sredstev delovnih, družbeno-političnih in drugih organizacij, družbeno-poli- 
tičnih skupnosti in občanov ter iz virov, ki so določeni z zakonom. 

3. člen 

SR Slovenija sodeluje pri financiranju kulturnih skupnosti in kulturne 
dejavnosti na ta način, da odstopa za to financiranjte določena sredstva iz svo- 
jega proračuna oziroma del republiških prispevkov in davkov, ki ji pripadajo 
po zakonu. 

4. člen 

Za financiranje programa kulturne dejavnosti kulturne skupnosti Slovenije 
prispeva SR Slovenija stalna sredstva iz svojega proračuna. 
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Višino sredstev po prejšnjem odstavku določa SR Slovenija vsako leto 
v odstotku od družbenega proizvoda, ki je bil dosežen v Sloveniji dve leti pred 
letom, za katero se sredstva določajo; pri tem se do leta 1975 odstotek vsako 
leto poveča tako, da se odstotek prejšnjega leta pomnoži s faktorjem 1,02. Za 
leto 1971 prispeva SR Slovenija kulturni skupnosti Slovenije 0,084% od družbe^ 
nega proizvoda leta 1969 po poprečnih cenah. 

Podlaga za določanje sredstev je družbeni proizvod, ki ga po organizacij- 
skem načelu ugoitovi zavod SR Slovenije za statistiko. 

5. člen 

Za financiranje programov kulturne dejavnosti temeljnih kulturnih skup- 
nosti prepušča SR Slovenija tem skupnostim republiški prispevek iz osebnega 
dohodka od avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav, kakor ga je dolo- 
čil zakon o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks (Uradni 
list SRS, št. 5/68 in 40/68), zbran na območju občine, v kateri temeljna kulturna 
Skupnost deluje. 

SR Slovenija prepušča temeljnim kulturnim, skupnostim tudi stopnjo 0,5 #/o 
republiškega davka od prometa blaga na drobno, kakor ga je določil zakon 
o republiškem davku od prometa blaga na drobno (Uradni list SRS, št. 40/68), 
zbranega na območju občine, v kateri temeljna kulturna skupnost deluje. 

6. člen 

Razpolaganje s sredstvi iz prejšnjega člena se ureja z družbenim dogovorom 
med izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije, temeljnimi kulturnimi skupnostmi 
in skupščinami občin, za katerih območje so ustanovljene temeljne kulturne 
skupnosti. 

Družbeni dogovor določa, da prepušča SR Slovenija ta sredstva namensko 
temeljnim kulturnim skupnostim za financiranje programov kulturne dejav- 
nosti. 

Družbeni dogovor zavezuje skupščine občin, da tudi one na ustrezen način 
zagotovijo svojo udeležbo pri trajnem zagotavljanju trdne materialne podlage 
za delo kulturnih skupnosti in za razvoj kulturne dejavnosti, ki bo v odvisnosti 
od splošnega družbenega in ekonomskega razvoja njihovega območja. Višina teh 
sredstev za leto 1971 ne more biti nižja od sredstev, ki so bila določena za kul- 
turne dejavnosti oziroma delovne organizacije s področja kulture v letu 1970, 
povečana za stopnjo zvišanja proračunskih dohodkov občine. 

Družbeni dogovor vsebuje smernice in obveznosti temeljnih kulturnih skup- 
nosti, za kakšne namene morajo prvenstveno uporabiti sredstva, ki jih odstopa 
republika. 

Družbeni dogovor postane veljaven, ko ga podpišejo udeleženci dogovora. 

7. člen 

Za izvajanje tega zakona skrbi republiški sekretariat za finance. 

8. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS. 
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OBRAZLOŽITEV 

Republiški zbor, prosvetno-kulturni zbor in zasedanje delegatov občin so 
14. julija in 22. septembra 1970 obravnavali osnutek zakona o stalnih sredstvih 
SR Slovenije za financiranje kulturne dejavnosti. Poslanci in delegati so se 
z vsebino osnutka zakona, ki ureja financiranje kulturne skupnosti Slovenije na 
podlagi prispevka iz proračuna SR Slovenije, strinjali. Hkrati so zahtevali, da 
mora zakon urediti tudi vprašanje materialne osnove, temeljnih kulturnih skup- 
nosti. Zato je predlog zakona ustrezno spremenjen. Njegova določila so najprej 
razširjena s splošnimi osnovami za financiranje kulturnih skupnosti in kulturne 
dejavnosti; zatem sledijo določila osnutka zakona o financiranju kulturne skup- 
nosti Slovenije; na koncu pa so določila, ki dajejo osnovo za izvedbo tega zakona. 

Z zakonom o kulturnih skupnostih se vzpostavljajo nove, samoupravne 
osnove za spodbujanje, opravljanje, pospeševanje in. razvoj kulturnih dejavno- 
sti. Kulturne skupnosti in nosilci kulturne dejavnositi bodo sredstva za izvajanje 
programov kulturne dejavnosti oblikovale iz plačil neposrednih naročnikov in 
porabnikov kulturnih storitev oziroma dobrin, iz sredstev, ki jih bodo prispe- 
vale delovne, družbeno-politične in druge organizacije in občani, iz sredstev 
družbeno-političnih skupnosti in tudi iz virov, ki so določen s posebnimi zakoni. 
Da bi bila trajno zagotovljena ustrezna materialna podlaga za delo kulturnih 
skupnosti in za razvoj kulturne dejavnosti v odvisnosti od splošnega družbenega 
in ekonomskega razvoja, sodelujejo družbeno-politične skupnosti pri tem zlasti 
tako, da določijo za to financiranje del njim pripadajočih dohodkov. 

Predlog zakona določa, da vsi za razvoj in materialno osnovo kulture zain- 
teresirani družbeni dejavniki sklenejo družbeni dogovor za uresničevanje pro- 
grama kulturne dejavnosti, ki je osnovni družbeni pravni akt, ki ureja financi- 
ranje kulture na območju določene kulturne skupnosti. V tem družbenem dogo- 
voru, ki ga uvaja že zakon o kulturnih skupnostih kot demokratično izobliko- 
vani in uveljavljeni samoupravni družbeni instrument za programsko usklaje- 
vanje in uresničevanje vseh družbenih interesov za kulturo, so vsebovana tudi 
vsa potrebna finančna določila: kdo so tisti, ki prispevajo finančna sredstva za 
uresničevanje programa kulturne dejavnosti, kolikšen del teh sredstev posa- 
mezni udeleženec dogovora prispeva, kakšna načela zavezujejo kulturno Skup- 
nost pri delitvi in porabi dogovorjenih sredstev in kakšne posledice zadenejo 
tistega, ki ravna v nasprotju" s sklenjenim družbenim dogovorom. 

S tem zakonom se ureja delež republike kot neposredno zainteresirane in 
odgovorne družbeno-politične skupnosti pri oblikovanju ustrezne materialne 
podlage za samoupravno delovanje kulturnih skupnosti. Na eni strani je obde- 
lano financiranje kulturne skupnosti Slovenije, katere ustanovitelj je republika, 
na drugi strani pa se ureja interes republike za čim uspešnejše uvajanje novega 
samoupravnega sistema v kulturi na področju cele SR Slovenije in za osnovno 
sanacijo materialnega stanja na področju kulturne dejavnosti. 

Udeležba sredstev za kulturno skupnost Slovenije v letu 1971 na družbenem 
proizvodu leta 1969 je izračunana na podlagi 20'% globalnega povečanja sred- 
stev, s katerimi so v letu 1970 razpolagali visi trije republiški skladi s področja 
kulture in katerih delovanje prevzema ta kulturna skupnost. Po tem izračunu 
bi za funkcionalno dejavnost kulturne skupnosti Slovenije v letu 1971 potre- 
bovali 36 924 000 din. Ob upoštevanju določil tega zakona, ki med drugim vzpo- 
stavlja tudi materialno 'možnost za prenos ustanoviteljskih pravic in dolžnosti 
republiških kulturnih zavodov iz pristojnosti SR Slovenije na skupščino mesta 
Ljubljane, kar se doslej skoraj v celoti financira iz republiških sredstev, bi se 
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potrebe kulturne skupnosti Slovenije ustrezno znižale. Po kalkulaciji sredstev, 
ki naj ibi pripadale tem zavodom v prihodnjem letu, gre za znesek 19 106 000 din. 
V tem primeru bi potrebe kulturne skupnosti Slovenije za leto 1971 znašale 
17 818 000 din, kar predstavlja 0,08410/» od družbenega proizvoda v letu 1969. 

Odstotek od družbenega proizvoda za dve leti nazaj kot osnova za izračun 
sredstev za kulturno skupnost Slovenije bi se zaradi izvedbe materialne sanacije 
kulture v Sloveniji v obdobju do leta 1975 vsako leto zviševal tako, da bi ga 
pomnožili s predvidenim faktorjem 1,02. Stopnjevanje s faktorjem 1,02 je pre- 
vzeto po zakonu o stalnih ,sredstvih za financiranje znanstvene (dejavnosti. Ven- 
dar bi letna rast 12 %, glede na zelo slabo materialno stanje kulture, ne bila 
zadostna za izvedbo popolnega sanacijskega programa kulture v letih do 1975. 
Za uspešno realizacijo tega bi bila potrebna v letih do 1975 poprečna letna rast 
za okoli 20 '%■ in tej višini ustrezni faktor zviševanja. 

Interes republike za uspešno uvedbo po zakonu o kulturnih skupnostih spre- 
jetega samoupravnega sistema v kulturi in njen osnovni prispevek za sanacijo 
materialnega stanja na področju kulturne dejavnosti po vsej Sloveniji, pred- 
stavljajo določila 5. člena predlaganega zakona, ki obsegajo prepustitev neka- 
terih republiških prispevkov občinam za financiranje dejavnosti temeljnih kul- 
turnih skupnosti. SR Slovenija prepušča tem skupnostim republiški prispevek 
iz osebnega dohodka od avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav in 
del (0,5'%) republiškega davka od prometa blaga na drobno, zbranega na 
področju občine, v katerih deluje temeljna kulturna skupnost. 

Od prepustitve predlaganih republiških prispevkov občinam za financiranje 
kulture zavisi v osnovi uspešnost družbene akcije za uvedbo novih samouprav- 
nih skupnosti na področju kulture. Dejstvo je, da. je postalo vprašanje ustrezne 
materialne osnove za delovanje kulture že resen politični problem. S predlaga- 
nim ukrepom bi izpričali pripravljenost republike za njeno pomoč pri sanaciji 
materialnega stanja kulture na področju cele SR Slovenije ter odpravili z dnev- 
nega reda tako materialni kot politični, aspekt tega problema. Prepustitev nave- 
denih republiških sredstev temeljnim, kulturnim skupnostim bi hkrati materialno 
omogočila izvedbo prenosa ustanoviteljistva sedanjih republiških kulturnih zavo- 
dov na mesto Ljubljano. Sočasna izvedba obeh akcij bi izpričala odločitev za 
dosledno izvajanje takšne republiške kulturne politike, da republika po enakih 
kriterijih obravnava dejavnost vseh temeljnih kulturnih skupnosti, ki so med 
seboj izenačene v svojih dolžnostih in v osnovnih materialnih pogojih. 

Po predlogih 5. člena gre za naslednje učinke (izračun po stanju leta 1970) 
(v 000 din): 

Davek od prometa , .. 
Občine blaga na drobno POD od avtorskih Skupa] 

0,5 "/o pravic 1 + 2 

1 

1. Ajdovščina 239 9 24!! 
2. Brežice 350 4 354 
3. Celje 1 920 454 2 374 
4. Cerknica 191 5 196 
5. Črnomelj 150 5 155 
6. Domžale 517 53 570 
7. Dravograd 63 15 78 
8. Gornja Radgona 155 24 179 
9. Grosuplje 126 , 6 132 

10. Hrastnik 102 111 213 
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Davek qd prometa pOD 0(1 avtorskih Skupaj 
Občine blaga na ^drobno pravic 1 + 2 

11. Idrija 
12. Ilirska Bistrica 
13. Izola 
14. Jesenice 
15. Kamnik 
16. Kočevje 
17. Koper 
18. Kranj 
19. Krško 
20. Laško 
21. Lenart 
22. Lendava 
23. .Litija 
24. Lj.-Bežigrad 
25. Lj .-Center 
26. Lj.-Moste-Polje 
27. Lj.-Siška 
28. Lj .-Vič-Rudnik 
29. Ljutomer 
30. Logatec 
31. Maribor 
32. Metlika 
33. Mozirje 
34. Murska Sobota 
35. Nova Gorica 
36. Novo mesto 
37. Ormož 
38. Piran 
39. Postojna 
40. Ptuj 
41. Radlje ob Dravi 
42. Radovljica 
43. Ravne na Koroškem 
44. Ribnica 
45. Sevnica 
46. Sežana 
47. Slovenj Gradec 
48. Slovenska Bistrica 
49. Slovenske Konjice 
50. Šentjur ,, 
51. Škof j a Loka 
52. Šmarje 
53. Tolmin 
54. Trbovlje 
55. Trebnje 
56. Tržič 
57. Velenje 
58. Vrhnika 
59. Zagorje 
60. Žalec 

161 
143 
125 
398 
257 
221 
924 
957 
239 
147 
84 

179 
114 

1 331 
5 573 

347 
2 607 
1 419 

188 
78 

3 253 
105 
146 
762 
792 
942 

96 
152 
260 
750 
1,14 
404 
218 
117 
167 
236 
224 
266 
158 

84 
439 
158 
167 
344 
105 
138 
428 
170 
131 
269 

44 
17 
59 

118 
66 
11 

170 
372 

6 
9 
1 

14 
18 

1 135 
3 433 

474 
1 029 
1 060 

4 
3 

602 

14 
45 

288 
106 

120 
45 
35 
6 

142 
13 

3 
5 

11 
45 

5 
25 

7 
69 

9 
34 
45 

18 
104 
31 
17 
27 

205 
160 
184 
5)16 
323 
232 

1 094 
1329 

245 
156 
85 

193 
132 

2 466 
9 006 

821 
3 636 
1 479 

192 
81 

3 855 
105 
160 
807 

1 080 
1 048 

96 
272 
305 
785 
120 
546 
231 
120 
172 
247 
269 
271 
183 

91 
508 
167 
201 
389 
105 
156 
532 
201 
148 
296 

SKUPAJ 29 900 10 500 40 400 

Za zgoraj navedeni znesek 40 400 000 din bi se znižali republiški proračunski 
dohodki, če ne bi hkrati izvedli tudi prenosa ustanoviteljskih pravic že omenje- 
nih republiških kulturnih zavodov na mesto Ljubljano. Upoštevajoč prenos 
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ustanoviteljskih pravic in iz njih izvirajočih finančnih obveznosti do republi- 
ških kulturnih zavodov, ki ne bi več bremenile predvidenih sredstev za kulturno 
skupnost Slovenije, ker bi bila kompenzirana v odstopljenih republiških dohod- 
kih vsem temeljnim kulturnim skupnostim, pa bi zgornji predlog pomenil obre- 
menitev republiškega proračuna za 21 294 000 din. Za višino tega zneska bi bilo 
treba uravnovesiti republiški proračun.. Vendar pa zgornji podatki obenem 
kažejo, da bi s takšnim pristopom dosegli razrešitev konfliktnih situacij pri 
financiranju kulturnih dejavnosti v večjih kulturnih centrih ter konfliktno 
situacijo v odnosih republike do kulturnih dejavnosti v Ljubljani in v drugih 
centrih kot npr. v Mariboru, Celju idr., da bi relativno ustrezno podprli mate- 
rialno šibkejše občine in da bi ustvarili temeljnim kulturnim skupnostim osnovo 
za začetek njih delovanja. 

Po določilih tega zakona, na osnovi republiških zakonov, ki urejajo področja 
arhivskega varstva, spomeniškega varstva in knjižnic ter po nekaterih drugih 
sklepih bo SR Slovenija v prihodnje pokrivala naslednje finančne obveznosti 
na področju kulture: dejavnost kulturne skupnosti Slovenije, dejavnost Pre- 
šernovega sklada, dejavnost arhiva Slovenije, zavoda za spomeniško varstvo SR 
Slovenije, republiške matične službe za knjižnice pri narodni in univerzitetni 
knjižnici in republiškega sveta Zveze kulturno-pirosvetnih organizacij Slovenije 
ter program restavriranja .najpomembnejših kulturnih spomenikov v Sloveniji; 
poleg tega bo morala skupščini mesta Ljubljane nadoknaditi razliko med 
odstopljenimi sredstvi po 5. členu tega zakona, in med večjimi materialnimi 
potrebami kulturnih zavodov, katerih ustanovitelj stvo bo le-ta prevzela 
(1 698 000 din). Za financiranje teh svojih obveznosti bo SR Slovenija v 1. 1971 
predvidoma potrebovala 32 100 000 din. Ce upoštevamo še 40 400 000 din odstop- 
ljenih republiških sredstev temeljnim kulturnim skupnostim, bo SR Sloveiiija 
v letu 1971 skupno prispevala za redno poslovanje kulture in za sanacijo njenega 
materialnega stanja 72 500 000 din ali 76i0/o več kot v letu 1970. (Delež kulture 
v republiških negospodarskih investicijah tu ni upoštevan.) 

Razpolaganje s prepuščenimi republiškima sredstvi občinam za potrebe 
kulturnih skupnosti po 5. členu tega, zakona je vezano na družbeni dogovor med 
republiko, temeljnimi kulturnimi skupnostmi in občinami ter na določene obvez- 
nosti zadnjih dveh ob uživanju te ugodnosti. 

Občine so kot osnovne komunalne skupnosti občanov, ki urejajo zadovolje- 
vanje vseh splošnih potreb svojih prebivalcev, zainteresirane, da se bogati nji- 
hovo kulturno življenje. To pa predpostavlja enakopravno vključevanje razvoja 
kulturne dejavnosti v splošni družbenoekonomski razvoj določenega območja in 
zagotavljanje ustrezne materialne osnove zanjo. Pri tem morajo občinske skup- 
ščine za financiranje kulturne dejavnosti ali določiti del ustreznih prispevkov, 
davkov, taks in drugih dohodkov, ki jim pripadajo, po zakonu, ali dokučiti delež 
družbenega proizvoda, ki ga bodo zagotavljale iz svojih dohodkov, ali na kak 
drug način zagotoviti kulturi trajno in trdno materialno podlago, ki bo odvisna 
od splošnega družbenega in ekonomskega razvoja, njihovega območja. Kako se 
glede tega odloča republika, je razvidno iz tega zakona. Družbeni dogovor 
o prepustitvi določenih republiških dohodkov temeljnim kulturnim skupnostim 
pa naj zaveže za podobno odločitev tudi občine. Pri tem morajo občinske skup- 
ščine iz lastnih dohodkov v letu 1971 dodeliti kulturnim dejavnostim, najmanj 
tolikšna sredstva kot v letu 1970, povečana za stopnjo zvišanja njihovih pro- 
računskih dohodkov. 
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Družbeni dogovor na drugi strani zavezuje tudi temeljne kulturne skup- 
nosti. Z njim so določene osnovne smernice, lahko pa tudi določene obveznosti, 
pri porabi odstopljenih republiških sredstev. Ker so odstopljena sredstva sana- 
cijske narave, bi družbeni dogovor npr. določal, da uporabijo temeljne kulturne 
skupnosti ta sredstva za izboljšanje osebnih dohodkov delavcev na področju 
kulture, za ustrezno povečanje funkcionalnih potreb kulturnih dejavnikov, za 
ureditev položaja knjižničarstva in knjige kot osnovne kulturne dejavnosti mno- 
žičnega pomena ter za materialno urejanje drugih temeljnih kulturnih aktivno- 
sti, ki približujejo kulturne vrednote čim širšemu krogu občanov in bogatijo 
njih kulturno življenje. 

Glede finančno tehnične izvedbe prenosa republiških sredstev na občine 
bo našel ustrezno obliko in skrbel za izvajanje tega zakona republiški sekreta- 
riat za finance. 

Ob poznavanju družbene kulturno^politične situacije in materialnega stanja 
na področju kulture bi sprejetje predlaganega zakona ustvarilo realne pogoje 
za sprejem in uspešno uveljavitev zakona o kulturnih skupnostih. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji 38. seji 
dne 9. decembra 1970 obravnavala predlog zakona o sredstvih za financiranje 
kulturnih skupnosti in kulturne dejavnosti, ki ga je predložila komisija republi- 
škega in prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije za pripravo 
osnutka zakona, o kulturnih skupnostih o financiranju kulturnih dejavnosti 
v SR Sloveniji. 

V načelni obravnavi komisija k predlogu zakona ni imela pripomb. 
V obravnavi po členih pa je komisija sprejela naslednje predloge za spre- 

membe in dopolnitve: 
K 5. in 6. členu: V 5. členu naj se doda nov tretji odstavek s tem, 

da se v ta odstavek prenese delno preurejeno besedilo tretjega odstavka 6. člena 
tako, da naj se ta nov odstavek glasi: 

»Sredstva iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena se prepustijo temeljni 
kulturni skupnosti, če občina na ustrezen način zagotovi svojo udeležbo pri 
trajnem zagotavljanju trdne materialne podlage za delo kulturne skupnosti in 
za razvoj kulturne dejavnosti, ki bo v odvisnosti od splošnega družbenega in 
ekonomskega razvoja njenega območja. Višina teh sredstev za leto 1971 ne more 
biti nižja od sredstev, ki so bila določena za kulturne dejavnosti oziroma delov- 
ne organizacije s področja kuilture v letu 1970, povečana za stopnjo zvišanja 
proračunskih dohodkov občine.« 

Drugi odstavek 6. člena naj se črta. 
Zaradi črtanja drugega odstavka 6. člena in prenosa delno preurejenega 

tretjega odstavka tega člena v nov tretji odstavek 5. člena postane četrti 
odstavek 6. člena drugi odstavek in peti odstavek 6. člena 
tretji odstavek. 

Nov tretji odstavek 5. člena je potreben, da se precizno izrazi namen pred- 
lagatelja, ki ga je komisiji posredoval na seji navzoči predstavnik predlagatelja, 
in sicer, da SR Slovenija prepušča sredstva za financiranje programov kulturne 
dejavnosti temeljnim kulturnim, skupnostim le ob pogoju, če tudi občine na 
ustrezen način zagotovijo svojo materialno udeležbo pri tem. 
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Črtanje drugega odstavka 6. člena pa je potrebno, ker je ta določba že 
smiselno zapopadena v 5. členu in prvem ter četrtem (ki postane drugi odsta- 
vek) odstavku 6. člena in v bistvu pomeni samo ponavljanje teh določb. 

Na seji navzoči predstavnik predlagatelja se je strinjal s temi amandmaji 
komisije. . . 

Št.: 402-138/70 
Ljubljana, 9. 12. 1970 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora — poročilo z dne 21. de- 
cembra 1970, št. 402-138/70. 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora — mnenje z dne 23. de- 
cembra 1970, št. 402-138/70. 

Zakonodajno-pravna komisija — dodatno poročilo z dne 24. 12. 1970, 
št. 402-138/70. 

PREDLOG ZAKONA 

o proračunu Socialistične republike Slovenije 
(republiškem proračunu) za 1. 1971 

1. člen 

Skupni dohodki republiškega proračuna za leto 1971 znašajo 871 800 000 din. 
Od tega: 
-— za razporeditev po posebnem delu tega proračuna 
— za razporeditev v tekočo proračunsko' rezervo . . 
— za izdvojitev sredstev republiškega prispevka iz 

osebnega dohodka iz delovnega razmerja v višini 
stopnje 0,87 '%>  
na posebni račun za izravnavanja v gospodarstvu in 
za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti 

2. člen 

Ce bo zaostajalo pritekanje proračunskih dohoidkov v taki meri, da ne bodo 
doseženi v višini iz 1. člena tega zakona, bo izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
da bi ohranil proračunsko ravnovesje, začasno zmanjšal zneske sredstev, ki so 
v proračunu razporejena za posamezne namene, ali začasno zadržal uporabo 
sredstev, ki so v proračunu razporejena za posebne namene. O takem ukrepu 
mora izvršni svet obvestiti Skupščino SR Slovenije in ji predlagati ustrezno 
spremembo proračuna. 

Če bodo proračunski dohodki presegli v 1. členu tega zakona predvideni 
znesek, se bo presežek vložil na poseben račun, o uporabi teh sredstev pa bo 
odločala Skupščina SR Slovenije. 

3. člen 

Izvršni svet se pooblašča, da lahko spremeni namen in višino sredstev za 
redno dejavnost posameznih republiških organov, če bi se izkazalo, da so jim 

747 400 000 din 
6 000 000 din 

118 400 000 din 
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v tem proračunu zagotovljena sredstva v višjem znesku, kot bi jim pripadala 
po načelih, sprejetih za dodeljevanje sredstev za delo republiških organov. 

Republiški sekretariat za finance opravlja v soglasju z uradom izvršnega 
sveta za proučevanje organizacije delovnih metod v javni upravi med letom 
poračuna vanj a, ki so potrebna zaradi sprememb v sistemizaciji odobrenih delov- 
nih mest. 

4. člen 

Ce se med letom ustanovi nov republiški upravni organ, potrdi njegov pred- 
račun izvršni svet skupščine SR Slovenije. Sredstva za delo takega organa se 
zagotovijo iz nerazporejenih dohodkov (proračunske rezerve). 

Če se med letom odpravi republiški upravni organ, se preostala sredstva 
prenesejo na nerazporejene dohodke (proračunsko rezervo). 

5. člen 

Republiški organi in drugi uporabniki sredstev republiškega proračuna za 
leto 1971 morajo organizirati izvrševanje zadev in nalog iz svojega delovnega 
področja v mejah sredstev, ki so jim s tem. proračunom odobrena. 

Za izvajanje določbe 1. odstavka tega člena ter za zakonito, smotrno in 
primerno uporabo sredstev, ki so organu odobrena v republiškem, proračunu, 
je odgovoren predstojnik organa kot odredbodajalec, vodja računovodstva pa je 
odgovoren za zakonito uporabo sredstev. 

Republiški organi in drugi uporabniki sredstev republiškega proračuna za 
leto 1971 morajo izvrševati siklepe in priporočila Skupščine SR Slovenije in 
njenih organov, ki so povezana s finančnimi izdatki, v okviru in obsegu s tem 
proračunom določenih finančnih postavk. 

Republiški organi ne smejo prevzemati na račun republiškega proračuna 
obveznosti, ki bi presegale zneske, določene za leto 1971 in tudi ne ustvarjati 
obveznosti za republiške proračune naslednjih let, če niso take obvznosti dolo- 
čene z republiškim zakonom ali s kakšnim drugim aktom Skupščine SR Slove- 
nije oziroma z aktom izvršnega, sveta Skupščine SR Slovenije, izdanim na 
podlagi zakona. 

Obveznosti iz 4. odstavka tega člena je dovoljeno prevzemati oziroma 
ustvarjati le, če so v aktu, s katerim take obveznosti nastajajo, zagotovljeni 
tudi viri dohodkov zanje. 

6. člen 

Če se med izvrševanjem proračuna ugotovi, da za posebne namene razpo- 
rejena sredstva ne bodo porabljena ali ne bodo porabljena v celoti, lahko izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije prenese neporabljena sredstva v proračunsko 
rezervo. 

7. člen 

Vsi dohodki, ki jih republiški organi dosežejo s svojo dejavnostjo so doho- 
dek republiškega proračuna, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

8. člen 

Zavod za šolstvo SRS za izvedbo določenih nalog (za izobraževalno in založ- 
niško dejavnost) lahko dobiva in uporabi sredstva od drugih organizacij. 
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Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo uporabi dohodke iz 
dejavnosti sanitarnega inšpektorata,, ki jih ta doseže s svojimi tehničnimi storit- 
vami za nabavo in vzdrževanje opreme ter za redno dejavnost. 

Hidrometeorološki zavod SRS in Geodetska uprava SRS uporabita dohodke, 
ki jih dosežeta s prodajo sivojih uslug oziroma iz naslova prodaje geodetskih 
izdelkov za pokrivanje stroškov redne dejavnosti, nabavo in vzdrževanje opreme 
in za reprodukcijo geodetskih izdelkov. 

Republiški sekretariat za notranje zadeve lahko uporablja dohodke, ki jih 
pridobi s prodajo tiskovin in podobno za posebne namene. 

Zavod za mednarodno tehnično sodelovanje uporabi dohodke iz naslova 
svoje dejavnosti in od istoimenskega zveznega zavoda za redno dejavnost. 

Zavod za vodno gospodarstvo SRS in Luška kapitanija Koper uporabita 
svoje dohodke za redno dejavnost in posebne namene. 

9. člen 

Dohodki od upravnih in poslovnih stavb, ki jih upravlja republiški sekre- 
tariat za pravosodje in občo upravo, se stekajo na poseben račun iin se uporab- 
ljajo za delno kritje izdatkov, ki nastanejo pri upravljanju teh stavb. 

10. člen 

Dohodki, s katerimi razpolaga Zavod SRS za statistiko po posebnih pred- 
pisih prek posebnega računa, se uporabljajo še nadalje za namene in na način, 
ki je določen s temi predpisi. 

11. člen 

Zavod SR Slovenije za rezerve uporablja dohodke, ki jih ustvarja s svojo 
dejavnostjo kot sredstva za svojo redno dejavnost. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije lahko predpiše, da zavod del sredstev uporabi za posebne namene 
(investicije). 

12. člen 

Organi iz 8. do 11. člena tega zakona predložijo republiškemu sekretariatu 
za finanoe finančne načrte o uporabi sredstev, ki jih neposredno uporabljajo 
na podlagi tega zakona oziroma na podlagi posebnih predpisov. 

13. člen 

Od dohodkov po 1. členu tega zakona, razporejenih po posebnem delu pro- 
računa, se vlaga v rezervni sklad SR Slovenije 1,0/o. 

14. člen 
Nosilci sredstev, razporejenih: 
— v razdelku »sredstva za splošne republiške potrebe« so: 
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije po postavkah: Sklad Borisa Krai- 

gherja, protokolarni stroški, sredstva za upravljanje reprezentančnih zgradb, 
volitve, nadomestila funkcionarjem v službi v organih federacije, nadomestila 
za pripravnike in štipendije državnega sekretariata za zunanje zadeve, dinarsko 
kritje za nakup deviz, prispevek republike za zdravljenje socialno ogroženih 
kmetov, elektronski računski center in svet za narodno obrambo. 
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2. Republiški sekretariat za finance po postavkah: regres za skupinska po- 
tovanja otrok in mladine, preživnine babicam in odškodnine za prevzeta pre- 
moženja, odškodnine po sodnih sklepih, bančni stroški in obresti, stroški dvo- 
jezičnega poslovanja, razlike za socialno zavarovanje duhovnikov. 

3. Republiški sekretariat za zdravstvo iin socialno varstvo po postavkah: 
klimatsko zdravljenje imetnikov »partizanskega spominskega znaka 1941«, raz- 
like v pokojninah borcev NOV in delavcev organov za notranje zadeve, doda- 
tek zaposlenim borcem, NOV, zdravstveno' zavarovanje kmetov borcev NOV, 
priznavalnine, invalidsko varstvo, žrtve fašističnega nasilja — izdatki za var- 
stvo, varstvo borcev za severno mejo, zdravstveno varstvo španskih borcev in 
borcev NOV ter komisija po 195. členu temeljnega zakona o pokojninskem za- 
varovanju. 

4. Komisija za varnost v prometu po postavki, z istim namenom. 
5. Republiški sekretariat za delo po postavki: izjemne upokojitve rudarjev 

in dimnikarjev. 
6. Republiški sekretariat za p ros veto in kulturo po postavki : socialno zava- 

rovanje umetnikov. 
7. Štab za splošni ljudski odpor SR Slovenije po postavki z istim namenom 

in po postavki sklad za financiranje enot in služb teritorialne obrambe. 
— v razdelku »Sredstva za negospodarske investicije in za plačilo anui- 

tet« so: 
1. Izvršni svet Skupščine SR .Slovenije po postavki: investicijsko vzdrže- 

vanje zgradb, 
2. Republiški sekretariat za gospodarstvo po postavki: sredstva za vojne 

zveze, 
3. Republiški sekretariat za finance po postavki: tekoče naložbe, odplačilo 

anuitet. 
15. člen 

Sredstva, ki so predvidena v proračunu za dejavnost zavodov družbenih 
služb na podlagi pogodb, smejo republiški organi uporabljati le na podlagi kon- 
kretno sklenjenih pogodb. 

16.. člen 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je pooblaščen, da odloča: 
— o uporabi sredstev rezervnega sklada, in sicer do višine 300 000 dinarjev 

v posameznem primeru, vendar samo za namene iz 1. in 3. točke 96. člena, za- 
kona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji (Uradni list 
SRS, št. 36-196/64, št. 43-334/67 in, št. 40-302/68); 

— o -razdelitvi sredstev, razporejenih v razdelku: »Namenska dopolnilna 
sredstva občinam«; 

— o dodelitvi sredstev, razporejenih v razdelku »Sredstva za nove name- 
stitve in nagrade delavcem v državnih organih«. 

17. člen 

Republiški sekretariat za finance izvršuje proračunsko kontrolo finančnega, 
materialnega in računovodskega poslovanja republiških organov, skladov in 
organizacij, katerih sredstva se zagotavljajo iz republiškega proračuna, ter kon- 
trolo investicij, ki. se financirajo neposredno iz republiškega proračuna, ali na 
podlagi odlokov o finančnih programih. 
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18. člen 

Pregled dohodkov republiškega proračuna za leto 1971 in njihova razpo- 
reditev sta zajeta v bilanci republiškega proračđna. za leto 1971, ki je sestavni 
del splošnega dela tega proračuna. 

19. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1971. 

MNENJA, STALIŠČA IN PREDLOGI DELEGATOV OBČIN 

Delegati Vseh občin v SR Sloveniji, razen odsotnega delegata občine Kam- 
nik, in delegat mesta Ljubljane, so na svojem 10. zasedanju dne 25. 12. obrav- 
navali predlog zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za 
leto 1971. 

V razpravi so sodelovali delegati občin Lendava, Nova Gorica in Novo 
mesto. 

Na podlagi 3. točke VII. ustavnega amandmaja in 14. člena odloka o za- 
časni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja 
delegatov občin v Skupščini SR Slovenije, pošilja delovna skupina, izvoljena na 
zasedanju, ta stališča republiškemu zboru in enotnemu zboru delovnih skup- 
nosti Skupščine SR Slovenije, da jih v smislu omenjenega določila ustavnega 
amandmaja kot pristojna zbora obravnavata in zavzameta o njih svoje stališče. 

V zvezi s sredstvi za izobraževanje je bilo opozorjeno na probleme investi- 
cijskih sredstev, za šole narodnosti, pri katerih naj bi zagotovili republika in 
občina vsaka polovico sredstev. Konkretno je bilo opozorjeno na težave z zago- 
tavljanjem sredstev za lendavsko dvojezično šolo. Ta problem naj bi v okviru 
proračuna proučili in poskušali najti rešitev zanj. (Lendava) 

V zvezi s predlogom proračuna in navedbami v informaciji izvršnega sveta 
o vplivu predlaganih sprememb je bilo glede uporabe presežkov republiškega 
proračuna za leto 1970 predlagano, da se ta sredstva začasno blokirajo v repu- 
bliškem proračunu, kasneje pa naj bi se uporabila za zgraditev regionalne bol- 
nišnične mreže, ko bo o tem sprejet ustrezni zakon. (Nova Gorica) 

Delegat občine Novo mesto je opozoril na težave pri sestavljanju proračuna 
in pokrivanju potreb izobraževanja v občini ob upoštevanju zveznega 10,8 % 
limita, hkrati pa govorimo tudi o prehodu na samostojno financiranje občine 
glede zadovoljevanja, temeljnih potreb občanov v njenem okviru. 

St.: 400-43/70 
Ljubljana, 25. 12. 1970 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora je na 33. seji 22. decembra 
1970 obravnaval predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije 
(republiškem proračunu) za leto 1971, ki ga je predložil Skupščini SR Slovenije 
v obravnavo izvršni svet s predlogom,, da skupščina obravnava predlog zakona 
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po skrajšanem postopku kot zakonski predlog. Odbor je obravnaval tudi mne- 
nje odbora za socialno politiko in zdravstvo ter odbora za prosveto in kulturo 
republiškega zbora. Obravnavana je bila tudi pismena vloga republiške kon- 
ference SZDL iin izračunu sredstev za leto 1971 za dejavnosti, ki jih financira 
izobraževalna skupnost SR Slovenije. 

Odbor se strinja z obravnavo po skrajšanem postopku. 
Uvodoma je odbor ugotovil, da je izdelan predlog proračuna v smislu skle- 

pov, sprejetih v razpravi o piredlogu ekonomske politike in izhodišča za zbiranje 
ter porabo sredstev za kritje splošno družbenih potreb za leto 1971, obravna- 
vanem na seji republiškega in enotnega zbora delovnih skupnosti Skupščine 
SR Slovenije 4. decembra 1970. Razen tega je predlagatelj proračuna upošteval 
določila zveznega zakona o omejitvi povečanj višine proračunov družbeno-poli- 
tičnih skupnosti v letu 1971 za 10,8 ®/o. 

V splošni razpravi se je odbor strinjal z ugotovitvami in stališči odbora za 
prosveto in kulturo republiškega zbora, da ostaja na področju prosvete in kul- 
ture ter znanosti vrsta nezadostno rešenih nalog in problemov, čemur ni vzrok 
v tem, da ni razumevanja za vsa ta vprašanja, ampak le v nezadostnih sred- 
stvih. Odbor se tudi zaveda težav, kakor jih navaja odbor za socialno politiko 
in zdravstvo, kajti tudi za področje zdravstva in socialnega skrbstva velja 
splošna ugotovitev, da je sredstev premalo, da bi mogli zadovoljivo pokriti vse 
potrebe. 

Obsežna dokumentacija k predlogu zakona s podatki o zahtevkih korist- 
nikov in obrazložitvami samega predloga proračuna daje zelo dober vpogled v 
predlog proračuna za leto 1971, obenem pa tudi primerjavo s proračunom za 
leto 1970. 

K predlogu zakona odbor niti v načelni obravnavi niti v obravnavi po čle- 
nih nima pripomb. Pač pa daje odbor pripombe in predloge k nekaterim po- 
stavkam iz podrobnejše razporeditve sredstev proračuna po dejavnostih: 

— odbor je sprejel na znanje predlog komisije za pravosodje o nujnosti 
zagotovitve ustreznih sredstev za financiranje dežurne službe pri okrožnih so- 
diščih in okrožnih javnih tožilstvih, ki je predpisana z. zakonom o kazenskem 
postopku. 

Iz priloge k 1 d je razvidno, da bi bilo potrebno za ta namen 910 440 dinar- 
jev. Odbor se je sprijaznil z obrazložitvijo predlagatelja proračuna, da problem 
obstoja, da je dežurna služba predpisana, vendar zaradi pomanjkanja sredstev 
predloga ni bilo možno upoštevati. Vprašanje dežurne službe je namreč širšes 

ne obstoja samo pri sodiščih in javnih tožilstvih, ampak tudi drugje, vendar 
kompleksna rešitev zaradi pomanjkanja sredstev ni. možna. 

— v zvezi s predlogom in pripombami republiške konference SZDL, da so 
za njeno dejavnost predvidena premajhna sredstva, da bi z njimi zmogla uspeš- 
no izvršiti vse naloge, zastavljene v letu 1971, predvsem pa da ne bo mogla 
uspešno organizirati vseh proslav vseslovenskega značaja, se je razvila obsež- 
nejša razprava o financiranju dejavnosti družbeno-političnih organizacij in dru- 
štev sploh. Iz priloge 1 g je razvidno, da so vsem družbeno-pohtičnim organi- 
zacijam in društvom predlagana za leto 1971 za 12 % večja , sredstva, le pri 
republiški konferenci SZDL so za 22 '°/o večja. 

Višina sredstev za SZDL se namreč določa po posebnem zakonu v določenem 
odstotku od družbenega produkta. Vendar je bilo v razpravi izraženo mnenje, 
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da je vprašljiva pravilnost sedaj uveljavljene oblike o fiksnih sredstvih v od- 
stotku za dejavnost SZDL ne glede na njen program dela in naloge, ki si jih 
zastavlja. Da je to vprašanje, je prišlo do izraza ob vlogi republiške konference 
SZDL. Odbor je vzel na znanje pojasnilo predlagatelja -proračuna, da so bili 
pri izdelavi proračuna v veliki zagati zaradi omejitve višine z zveznim zakonom. 
Odbor pa sodi, da bi bilo treba proslave, ki jih ima SZDL v programu, v večji 
meri organizirati na bazi brezplačnega sodelovanja, ne pa da je vsakršno sode- 
lovanje plačano in končno naj se tudi novoformirane kulturne skupnosti izka- 
žejo in koordinirajo svoje akcije ter rezervirajo sredstva za kritje stroškov pri 
sodelovanju pri proslavah. 

— znesek nerazdeljenih sredstev, ki ostaja po predlogu proračuna za nove 
odločitve za negospodarske investicije še nerazdeljen, se poveča za 5 000 000 di- 
narjev na 19 075 000 dinarjev, ker so sredstva za geodetska dela. predvidena v 
okviru sredstev po zakonu o sredstvih za izravnavanja v gospodarstvu. 

— glede na stisko s sredstvi v okviru republiškega proračuna je odbor 
razpravljal tudi o financiranju negospodarskih investicij, za katere so že spre- 
jeti odtoki ali za katere so sredstva odobrena s proračunom. Pri tem se je odbor 
ustavil pri investiciji za Skupščino SR Slovenije, pri napravi za štetje glasov. 
Naprava za štetje glasov v mali dvorani je v zaključni fazi, saj je pogodbeni 
rok konec leta 1970, medtem ko je za veliko dvorano določen rok do konca leta 
1971. Po mnenju članov odbora bi se; vgraditev naprave za štetje glasov v veliki 
dvorani glede na stisko z denarjem lahko odložila na kasneje, predvsem še, ker bi 
bilo koristno dobiti izkušnje s prototipom v mali dvorani. Vendar je z inšti- 
tutom J. Štefana že sklenjena dobava in montaža naprave za štetje glasov tudi 
v veliki dvorani in je vprašanje eventualne škode oziroma plačila odškodnine 
za že izvršena dela na tej napravi, če hi preklicali naročilo, stvar republiške 
skupščine. 

— na vprašanje, kako je s stolpnico, ki je na novem Trgu revolucije ostala 
nedograjena, je bilo pojasnjeno, da tečejo razgovori o prodaji objekta, v za- 
meno za ta sredstva pa bi se zgradila nova zgradba poleg obstoječe zgradbe 
izvršnega sveta, kajti republiška uprava ima veliko stisko s prostori, kar bo 
verjetno še zaostreno s prenosom vrste pravic in dolžnosti s federacije na 
republike. 

— v stiski s prostori so tudi strokovne službe v republiški skupščini, ki so 
v veliki meri locirane v IV. nadstropju, kjer so prostori povsem neprimerni, saj 
so preklade na hodnikih v visini vsega 175 cm nad tlemi, preklade v nekaterih 
sobah pa vsega 188 cm nad tlemi, prostori sami pa so visoki v poprečju okoli 
215 cm. Zato odbor meni, da bi bilo primerno tudi vsaj za del strokovnih služb 
realizirati predlog o delni adaptaciji IV. nadstropja — seveda vse po rednem 
postopku po navodilu za negospodarske investicije. 

— v predlogu proračuna so tudi predvideni določeni izdatki za financiranje 
štaba za splošni ljudski odpor, za službe teritorialne obrambe, za svet za 'na- 
rodno obrambo, SZDL zahteva tudi dodatna sredstva za poseben štab s tem v 
zvezi. Gre torej za financiranje raznih štabov in formacij, razen tega imajo tudi 
občine celo vrsto obveznosti, na drugi strani pa so še redne enote JLA. Glede 
na vse to se postavlja odboru vprašanje koordinacije financiranja vseh teh 
oblik. Zato je bito izraženo mnenje, da bi bito prav gotovo, koristno o tem vpra- 
šanju enkrat posebej razpravljati, ker se izgublja pregled, predvsem pa gre za 
vprašanje racionalnosti trošenja sredstev. 
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— odbor se je ustavil tudi ob izrednem povečanju stroškov za pripravo 
učbenikov in priročnikov, pa tudi pri stalnosti postavke izdelave učnih načrtov, 
o katerih se že leta ugotavlja, da ne ustrezajo, da ,so prenatrpani, vendar smo 
še vedno pri proučevanju oziroma izdelavi učnih načrtov. Tudi tolikšno pove- 
čanje stroškov za pripravo učbenikov je vprašljivo, ali je to nujno potrebno, 
ah se dognanja res tako hitro spreminjajo oelo pri fundamentalnih učnih sno- 
veh, da pomaitisi z eventualnimi manjšimi korekcijami ne ustrezajo, ampak da 
je treba pisati stalno nove učbenike. 

— na pripombo, da so sredstva za vzdrževanje reprezentančnih stavb vi- 
soka, je bilo pojasnjeno, da se je število reprezentančnih zgradb že itak skrčilo 
na minimum in da so v zakonu predvidena sredstva minimalna za vzdrževanje, 
da se ne dela škoda. 

Odbor predlaga izvršnemu svetu, da prouči pripombe in sugestije odbora 
v zvezi s proračunom in tekom leta 1971 poroča odboru. Odbor predlaga zboru, 
da sprejme zakon o proračunu, kot je predložen. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Staneta Jenka. 

5t.: 400-43/70 
Ljubljana, 23. 12. 1970 

Začasna komisija za proučitev vprašanj s področja družbenoekonomskih 
odnosov in vprašanj financiranja družbeno-političnih in samoupravnih skup- 
nosti — poročilo z dne 23. 12. 1970, št. 400-43/70 

Komisija za vprašanja borcev NOV — mnenje z dne 24. 12. 1970, št. 
400-43/70 

Zakonodajno-pravna komisija — poročilo z dne 24. 12. 1970, št, 400-43/70 

PREDLOG ODLOKA 

o razdelitvi deviz za potrebe republiških organov, zavodov, organov družbenih 
organizacij, ožjih družbeno-političnih skupnosti in civilnih pravnih oseb v 

SR Sloveniji za leto 1971 

I 

Devize, ki so na podlagi zakona o zagotovitvi deviz družbeno-političnim 
skupnostim, zavodom, družbenim organizacijam, in civilnim pravnim osebam 
(Uradni list SFRJ, št. 13-180/69) določene za potrebe SR Slovenije za leto 1971 
v znesku 22 896 568 din — od tega 79 % v konvertibilnih valutah, 21% pa v 
nekonvertibilnih valutah — se lahko uporabijo za neblagovna in blagovna pla- 
čila republiških organov, zavodov, organov družbenih organizacij, ožjih druž- 
beno-političnih skupnosti ter civilnih pravnih oseb, in sicer: 
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din 

a) za neblagovna plačila . . 

od tega: 
v konvertibilnih valutah . 

v nekonvertibilnih valutah 

2 493 700 

1 985 450 

508 250 

b) za blagovna plačila . . . 

od tega: 
v konvertibilnih valutah . 
v nekonvertibilnih valutah 

5 585 760 

4 561 960 
1 023 800 

Od skupnega zneska deviz iz prvega odstavka te 
točke se izloči   . . 14 817 108 

od tega: 
v konvertibilnih valutah • 
v nekonvertibilnih valutah 

11 540 879 
3 276 229 

za kritje premalo predvidenh izdatkov republike 
(devizna rezerva) 

O uporabi sredstev republiške devizne rezerve odloča: republiški sekretar 
za finance, če znaša zahtevek do 1500 dinarjev; izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije, če znaša zahtevek nad 1500 dinarjev. 

V posebnem pregledu, ki je sestavni del tega odloka, so določeni najvišji 
zneski konvertibilnih in nekonvertibilnih deviz za posamezne namene in upo- 
rabnike deviznih sredstev (nosilci deviznih planov). 

Po 2. členu zakona o zagotovitvi deviz družbeno-političnim skupnostim, za- 
vodom, družbenim organizacijam in civilnim pravnim osebam (Uradni list SFRJ, 
št. 13/69) lahko porabijo socialistične republike do 0,5 "/o deviz, doseženih z iz- 
vozom blaga in storitev z njenega območja. Po podatkih glavne centrale Narodne 
banke je znašal devizni priliv v SR Sloveniji v letu 1969, ki je osnova za dolo- 
čitev deviznih sredstev v letu 1971 po omenjenem zakonu, 4 579 313 518 din; 
0,5 °/o od tega zneska pa znaša 22 896 568 din. To je najvišji dopustni znesek 
deviznih sredstev, v okviru katerega lahko' SR Slovenija razporedi v letošnjem 
letu devize posameznim uporabnikom. Z omenjenim zveznim, zakonom je dolo- 

II 

III 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 
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čeno, da se lahko uporabijo devizna sredstva, dosežena z izvozom blaga in sto- 
ritev iz Jugoslavije, v sorazmerju, ki je bilo v posamezni republiki z izvozom 
doseženo. V letu 1971 je za SR Slovenijo določeno razmerje med konvertibilnimi 
valutami in drugimi valutami 79 %> konv. proti 21'% nekonv. 

Iz tega izhaja, da se lahko od skupnega zneska deviz uporabi v konverti- 
bilnih valutah 18 088 289 din, v drugih valutah pa 4 808 279 din. 

Republiška devizna sredstva so v letu 1971 večja nasproti letu 1970 za 
17,7 %>. 

S predlogom odloka je predvidena poraba celotnega deviznega zneska, ki 
pripada naši republiki ob upoštevanju 0,5 % deviznega priliva, doseženega z 
izvozom blaga in storitev iz SR Slovenije. Za nosilce deviznih planov se pred- 
laga : 

din 

a) za neblagovne devize 
v konvertibilnih valutah  1 985 450 
v drugih valutah  508 250 2 493 700 

b) za blagovne devize 
v konvertibilnih valutah  4 561 960 
v drugih valutah    1 023 800 5 585 760 

Republiška devizna rezerva je predvidena v skup- 
nem znesku  14 817 108 

od tega: 
v konvertibilnih valutah  11 540 879 
v drugih valutah  3 276 229 

Predlogi uporabnikov deviz so znašali skupno . . 39 018 449 

in sicer: 

a) za neblagovne devize 
v konvertibilnih valutah  3 999 366 
v drugih valutah  676 186 4 675 552 

b) za blagovne devize 
v konvertibilnih valutah  33 261 422 
v drugih valutah   1 081 475 34 342 897 

Za plačila v konvertibilnih valutah je predlaganih 
skupno  37 260 788 
v drugih valutah   . 1 757 661 

Republika razpolaga za leto 1971 z 18 088 289 din konvertibilnih valut; ven- 
dar pa je bilo potrebno znatno skrčiti predlagane zneske, ker morajo tudi pri 
devizni porabi priti do izraza stabilizacijske težnje in racionalnost trošenja. 
Neracionalno trošenje deviz povzroča precej težav z dinarskimi sredstvi, zato je 
potrebno omogočiti uporabo deviznih sredstev le za najnujnejše primere. V letu 
1971 je potrebno zagotoviti več deviznih sredstev za zdravstvo, to je predvsem 
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za uvoz opreme za Klinični center v izgradnji. Prav tako pa moramo računati 
na restrikcije od strani federacije, ki so v zvezi s stabilizacijskimi ukrepi že 
napovedane; računati je z 20 % omejitvijo porabe razporejenih deviznih sred- 
stev med posamezne nosilce. Predlagani zneski nekonvertibilnih valut prav 
tako niso bili v celoti sprejeti, tako da ostane od razpoložljivih 4 808 279 din 
nekonvertibilnih valut nerazporejenih 3 276 229 din, ki so predvideni v repu- 
bliški devizni rezervi. 

Menimo, da je potrošnja neblagovnih deviz prevelika, zato predlagamo, da 
se devizne kvote posameznih nosilcev' ne povečujejo. Iz priloženih predlogov je 
razvidno, da je predlagan znesek neblagovnih deviz v konvertibilnih valutah 
nosilcem deviznih planov nasproti planu za leto 1970 nižji za 12 ®/o. 

V deviznem planu za leto 1971 se predlagajo novi nosilci deviznih sredstev, 
in sicer Zavod za šolstvo SRS, Zavod za statistiko SRS, Geodetski zavod SRS 
in 5 občinskih skupščin. Vsem predlaganim nosilcem so se dodeljevala sredstva 
na osnovi njihovih občasnih zahtev iz devizne rezerve, razen Geodetskemu za- 
vodu SRS, kateremu so se dodeljevala devizna sredstva v sklopu rep. sekreta- 
riata za urbanizem,. Nekaterim nosilcem so dodeljena devizna sredstva v isti 
višini kot v letu 1970: republiškemu sekretariatu za notranje zadeve zaradi 
povečanih nalog, ki so v zvezi z državno in javno varnostjo, republiškemu se- 
kretariatu za zdravstvo in socialno varstvo pa zaradi povečanih in novih pri- 
znavalnin zamejskim Slovencem. 

Predvidene neblagovne devize so namenjene predvsem za razna službena 
potovanja, udeležbo na mednarodnih kongresih in posvetovanjih, za študijska 
potovanja, strokovna izpopolnjevanja in. za plačilo štipendij kulturnim in znan- 
stvenim delavcem ter za plačilo priznavalnin zaslužnim političnim in kulturnim 
delavcem v zamejstvu. 

Občine potrebujejo neblagovne devize za službena potovanja v sosednje 
države v okviru sklenjenih prijateljskih zvez s tujimi mesti. Predlagamo, da bi 
bila neblagovna devizna sredstva dodeljena 33 občinskim skupščinam. Prednost 
pri dodeljevanju deviznih sredstev pa imajo obmejne občine zaradi pogostejših 
kontaktov s sosednimi državami. 

Predlagana poraba blagovnih deviz v konvertibilnih valutah je za 24 % 
nižja nasproti planu za 1970. leto. 

Republiški odbor zveze slepih potrebuje devizna sredstva v konvertibilnih 
valutah za nabavo tehničnih pripomočkov za slepe, zato predlagamo devizna 
sredstva v isti višini kot za 1970. leto. Republiški sekretariat za prosveto in kul- 
turo je v svoj predlog deviznega plana vključil tudi zahtevek Drame SNG v 
višini 727 960 din. V okviru razpoložljivih sredstev v predlog deviznega plana 
za 1971. leto ni mogoče vključiti v celoti takih zahtevkov. Predvidena devizna 
kvota Zavoda SRS za statistiko zajema tudi sredstva za odplačilo elektronskega 
računalnika v znesku 446 738 din. Za potrebe računskega centra je predvidenih 
135 000 din. 

Poleg tega se predlagata nova nosilca deviznih sredstev, in sicer Zavod za 
šolstvo SRS, ki potrebuje devizna sredstva za nabavo raznih učil za- laborato- 
rijsko delo, ter Geodetski zavod SRS. Omenjeni zavod je z zakonom o geodetski 
službi zadolžen za izvajanje vseh geodetskih del iz republiške pristojnosti, za 
kar potrebuje dodatno opremo. 

Za blagovne devize je priložen pregled razdelitve na posamezne uporabnike 
in razčlenitev teh deviz po namenu. 

Iz predlaganega zneska konvertibilnih valut republiške devizne rezerve je 
potrebno zagotoviti: 

48 
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1.- za plačilo zdravljenja socialnih zavarovancev v tujini . . . 420 000 din 
2. rezervirano za eventualno omejitev (20!%)  1 309 482 din 
3. za klinični center   8 500 000 din 
4. za kritje premalo predvidenih in nepredvidenih izdatkov re- 

publike (devizna rezerva)  1 311 397 din 

Za zdravljenje socialnih zavarovancev v tujini ni mogoče vnaprej predvi- 
deti potreb deviz, ker je poraba deviz za te namene vsako leto drugačna. 

Predloge za devizno rezervo je potrebno vlagati prek republiškega sekre- 
tariata za finance, ki prouči dokumentacijo zahtevka in s predlogom pošlje na 
izvršni svet v odločanje. 

Glede razpolaganja s sredstvi republiške devizne rezerve predlagamo, da 
zaradi enostavnejšega in hitrejšega poslovanja odobrava zahtevke do 1500 dinar- 
jev republiški sekretar za finance, izvršni »vet Skupščine SR Slovenije pa bi 
odobraval zahtevke, ki znašajo nad 1500 dinarjev. Takšna ureditev velja že 
več let. 

POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 23. 12. 
1970, št. 43-11/70 

Začasna komisija enotnega zbora delovnih skupnosti za proučitev vprašanj 
s področja družbenoekonomskih odnosov in vprašanj financiranja družbeno- 
političnih in samoupravnih skupnosti — poročilo z dne 23. 12. 1970, št. 43-11/70 

Zakonodajno-pravna komisija — poročilo z dne 24. 12. 1970, št. 43-11/70 

PREDLOG ZAKONA 

o vodnem prispevku za leto 1971 

1. člen 

Določbe zakona o vodnem prispevku za leto 1969 (Uradni list SRS, št. 
40-297/68) veljajo tudi v letu 1971. 

Višina vodnega prispevka (tarifa) za izkoriščeno oziroma uporabljeno vodo 
(2. člen) in za izpuščeno onesnaženo vodo (5. člen) se poveča za 15'%>. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1971. 

OBRAZLOŽITEV 

Vodni prispevek za izkoriščeno oziroma uporabljeno vodo ter vodni pri- 
spevek za izpuščeno onesnaženo vodo predpiše Skupščina SR Slovenije z zako- 
nom pred začetkom leta, za katero se plačuje. 
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V skladu s tem predlagamo predlog zakona o vodnem prispevku za leto 
1971 s tole utemeljitvijo: 

Orientacijska 2asnova srednjeročnega načrta vodinega sklada SR Slovenije, 
katero je Skupščina SR Slovenije že obravnavala in sprejela, predvideva, da 
bo vodni sklad SR Slovenije za financiranje vodnega gospodarstva v obdobju 
1971—1975 razpolagal s 400 milijoni dinarjev, kar znaša letno poprečno 80 mili- 
jonov dinarjev. Ta sredstva bo vodni sklad usmeril v naslednje vodnogospo- 
darske dejavnosti: 

•— za redno vzdrževanje vodnega režima  184 500 000 din 
— za investicijske naložbe na področju varstva pred 

vodo in varstva vode  90 000 000 din 
— za varstvo kakovosti voda  54 000 000 din 
— za vodooskrbo na vodo-deficitarnih področjih ... 31 500 000 din 
— za raziskave, študije, redne vodnogospodarske služ- 

be, upravo sklada, ainuitete in obvezno rezervo . . 40 500 000 din 

Višine sredstev, ki je potrebna za zagotovitev zgoraj nakazane politike, pa 
s predloženim zakonom o vodnem prispevku za leto 1971 ni mogoče v celoti 
zagotoviti, predvsem zaradi stabilizacijskih ukrepov, ki so nujni in znani. Upo- 
števaje to dejstvo predvideva predlog zakona le povečanje tarif za uporabljeno 
oziroma izkoriščeno vodo in enoto onesnaženosti, vsako samo za 15 B/o, kar je 
po našem mnenju v skladu s pričakovano stopnjo povečanega družbenega pro- 
izvoda v letu 1971. 

S predloženim zakonom bi tako zagotovili le približno 65'°/» potrebnih sred- 
stev. Zato bo treba tekom leta 1971 v skladu s srednjeročnim načrtom SR Slo- 
venije nanovo in dokončno urediti financiranje vodnega gospodarstva za pri- 
hodnje srednjeročno plansko razdobje. V tem času bodo namreč predvidoma tudi 
odpravljene ovire, ki jih še vsebuje veljavni temeljni zakon o vodah in ki one- 
mogočajo republiki, da v skladu s svojimi potrebami in možnostmi predpisuje 
vodni prispevek med koledarskim letom in za daljše obdobje. 

Ker bo torej vodni sklad SR Slovenije razpolagal le s približno 65 % sred- 
stev, ki so pO' srednjeročnem programu predvidena za leto 1971, je razumljivo, 
da v letnem finančnem načrtu sklada ne bo mogoče zajeti vseh tistih del, ki jih 
določa resolucija o razvoju vodnega gospodarstva v SR Sloveniji oziroma ori- 
entacijski srednjeročni program vodnega sklada SR Slovenije. Iz tega programa 
bodo v glavnem zagotovljena le sredstva za redno vzdrževanje in obnovo vodno- 
gospodarskih osnovnih sredstev in naprav, kakor tudi za vzdrževanje vodnega 
režima na zatečeni stopnji na nereguliranih vodotokih. Nobenih pomembnejših 
novih del v zvezi z varstvom pred vodo ne bo mogoče začeti v tem letu, iz- 
vzemši nadaljevanje že začetih del, da se ne povzroči škoda na delih, ki so že 
izvedena. Na novo bi se lahko začela le pripravljalna dela za akumulacijo nad 
Ilirsko Bistrico, ki je večnamenska, zlasti pa so ta dela nujna, da dosežemo večji 
čistilni efekt na reki Reki. Prav tako ne bo mogoče bistveno povečati sredstev 
za izgradnjo kolektorjev in čistilnih naprav. Za vodooskrbo bi vodni sklad 
lahko zagotovil le minimalna sredstva kot pomoč manj razvitim občinam v SR 
Sloveniji. 

Politiko, ki je začrtana z orientacijsko zasnovo srednjeročnega programa 
vodnega sklada SR Slovenije, bo torej mogoče postopoma izvesti tako, kot bodo 
to dopuščala dodeljena sredstva vodnemu skladu. 

48! 
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POROČILA 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 23. 12. 
1970, št. 420-29/70 

Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 22. 12. 1970, št. 
420-29/70 

Zakonodajno-pravna komisija — poročilo z dne 24. 12. 1970, št. 420-29/70 

PREDLOG ZAKONA 

o filmskem prispevku 

1. člen 

Na območju SR Slovenije se vpelje filmski prispevek. 
Filmski prispevek se uporablja za pospeševanje proizvodnje in predvajanja 

filmov. 
2. člen 

Filmski prispevek se plačuje po stopnji 25 '"/o. 
Osnova filmskega prispevka je prodajna cena vstopnic za kinematografske 

predstave po odbitku prometnega davka in prispevka za Rdeči križ. 

3. člen 
Filmski prispevek se ne odvaja: 
— za predvajanje filmov v dvoranah Jugoslovanske kinoteke; 
— za predvajanje filmov v potujočih kinematografih; 
— za predvajanje poučnih, dokumentarnih in mladinskih filmov; 
— za predvajanje filmov, za katere komisija za ugotavljanje vzgojno-umet- 

niškega pomena filmov ugotovi, da imajo vzgojen, izobraževalen ali poseben 
umetniški pomen; 

— za predvajanje filmov v kinematografskih dvoranah, v katerih kosmati 
dohodek od prodanih vstopnic za kinopredstave v preteklem letu ni presegel 
70 000 dinarjev, če so imele med skupno predvajanimi filmi najmanj eno petino 
takih, ki jim je komisija iz 4. člena tega zakona priznala vzgojen, izobraževalen 
ali poseben umetniški pomen. 

4. člen 

Komisija za ugotavljanje vzgojno-umetniškega pomena filmov je v sestavi 
republiškega sekretariata za prosveto in kulturo. 

Komisija ima predsednika in štiri člane. 
Predsednika in člane komisije imenuje izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Stroške za delo komisije poravna podjetje, ki predlaga pregled filma. 

5. člen 

Filmski prispevek je dohodek SR Slovenije. 
Sredstva, ki dotekajo iz filmskega prispevka, odstopa SR Slovenija kulturni 

skupnosti SR Slovenije, ki je dolžna najmanj 75 *>/o le-teh nameniti pospeševanju 
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filmske proizvodnje, 20 % pospeševanju predvajanja filmov, razliko 5 % pa 
po presoji kulturne skupnosti za financiranje filmske vzgoje ali za druge 
namene s področja kinematografije, za katere se odloči kulturna skupnost SR 
Slovenije. 

6. čl en 

Filmski prispevek se prišteje k ceni vstopnice za kinematografsko pred- 
stavo. Kinematografska podjetja oziroma drugi prireditelji filmskih predstav 
odvajajo prispevek na račun kulturne skupnosti SR Slovenije po mesečnem 
obračunu ali v pavšalnem letnem zinesku, če kulturna skupnost SR Slovenije 
sklene z njimi tak dogovor. Dogovor mora biti sklenjen do zadnjega februarja 
za obveznosti tekočega leta. 

Način in postopek za obračunavanje in odvajanje filmskega prispevka pred- 
piše republiški sekretar za finance. 

' 7. člen 

Ce kinematografsko podjetje oziroma drug prireditelj filmskih predstav ne 
odvede filmskega, prispevka na način in po postopku ter v rokih, določenih 
s predpisom iz drugega odstavka 6. člena tega zakona, se kaznuje za prekršek 
z denarno kaznijo do 10 000 dinarjev. 

Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno kaznijo do 
2000 dinarjev tudi odgovorna oseba kinematografskega podjetja ah drugega 
prireditelja filmskih predstav. 

8. člen 

Denarne kazni za prekrške iz 7. člena tega zakona odstopa SR Slovenija • 
kulturni skupnosti SR Slovenije. 

9. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1971. 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina Socialistične republike Slovenije je konec decembra 1969 spre- 
jela zakon o filmskem prispevku, po katerem se vpelje na območju SR Slove- 
nije za leto 1970 filmski prispevek. Razlog za časovno omejitev navedenega 
prispevka je temeljil na zahtevi nekaterih poslancev gospodarskega zbora, da 
naj bi se v tekočem letu podiobneje preučile ekonomske razmere v slovenski 
kinematografiji in vpliv, ki ga ima filmski prispevek na domačo proizvodnjo 
filmov ter obnovo in razširitev kinematografske mreže; nadalje je bila izražena 
misel, da utegne pripravljajoči se zakon o kulturnih skupnostih in financiranju 
kulturnih dejavnosti v SR Sloveniji terjati prilagoditev zakona o filmskem pri- 
spevku. Ker je bilo gornji zahtevi ugodeno z izdelavo raziskave »Razvoj kinofi- 
kacije v SR Sloveniji« in z analizo »Družbeni in ekonomski položaj slovenske 
kinematografije«, pripravljeni osnutek zakona o kulturnih skupnostih pa pred- 
videva, da bo filmski prispevek del izvirnih dohodkov republiške kulturne 
skupnosti, je sekretariat za prosveto in kulturo pripravil predlog za izdajo 
zakona o filmskem prispevku in ga predložil izvršnemu svetu Skupščine SR 
Slovenije. Republiški zbor in gospodarski zbor Skupščine SR . Slovenije, ki sta 
obravnavala predlog za izdajo zakona o filmskem prispevku, sta menila, da naj 
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se na območju naše republike vpelje filmski prispevek kot dolgoročnejša mate- 
rialna podlaga produktivne in reproduktivne kinematografije in da naj bi bil 
le-ta eden od virov dohodka bodoče republiške kulturne skupnosti. Glede na 
različne poglede zainteresiranih na predlog za izdajo zakona o filmskem pri- 
spevku je republiški zbor poudaril, da naj bo osnutek zakona izdelan v koordi- 
naciji z njimi. 

K tako pripravljenemu osnutku pa sta odbor za finance in proračun republi- 
škega zbora in odbor za finance gospodarskega zbora dodatno podala nekaj 
pripomb, ki so v predloženem predlogu zakona upoštevane. 

Predlog predvideva, da naj se na območju SR Slovenije vpelje filmski pri- 
spevek kot dolgoročnejša materialna osnova za izvajanje družbenih obveznosti 
na področju produktivne in reproduktivne kinematografije, ne pa kot interven- 
cijska rešitev, ki se uveljavlja vsako leto posebej, kot to ureja sedanji zakon. 
Filmski prispevek naj bi postal eden od virov dohodka predvidene republiške 
kulturne skupnosti in bo v njenem okviru moral delovati kot organizem, ki bo 
še nadalje zasledoval posebne naloge filmskega področja in katerega sredstva 
bodo uporabljena glede na namen, za katerega se zbirajo. Zato ni osnove, da bi 
se filmski prispevek predpisoval za časovno omejeno dobo, kar bi učinkovalo 
le kot element nestabilnosti in onemogočalo načrtno in dolgoročno reševanje, 
problemov na področju proizvodnje, distribucije in predvajanja filmov. Glede 
na miselnost nekaterih, da plačujejo filmski prispevek prireditelji filmskih 
predstav, se je skladno s temeljnim zakonom o filmskem prispevku v osnutku 
poudarilo da plača filmski prispevek gledalec filma, kar pa predlog zakona 
izpušča upoštevaje pripombo odbora za finance in proračun republiškega zbora, 
da je to odveč, ker v vsakem primeru plača prispevek gledalec filma. 

K vprašanju plačevanja filmskega prispevka tudi s strani televizijskih gle- 
dalcev oziroma radiotelevizije, o katerem se je pri sprejemanju zakonov o film- 
skem prispevku za leto 1969 in 1970 razpravljalo, je sekretariat za zakonodajo 
dal tole mnenje: 

»Po sedanjem pravnem stanju lahko vpeljejo republike filmski prispevek 
na podlagi pooblastila temeljnega zakona o filmskem prispevku (Uradni ^list 
SFRJ, š't. 30-384/68). Ta zakon izrecno zahteva, da filmski prispevek plačuje 
gledalec filma. Temeljni zakon o filmskem prispevku s tem izrecno omejuje 
republike, da smejo s filmskim prispevkom obremeniti samo gledalce filma. 
To pa je izvedljivo samo za gledalce filma v kinematografih s tem, da se jim 
v ceno vstopnice za vsako kinopredstavo vračuna tudi filmski prispevek. Nemo- 
goče je na ta način obremeniti gledalce, ki na televizijskih sprejemnikih gledajo 
filme, ki jih predvaja televizija. Če bi npr. obremenili s plačevanjem filmskega 
prispevka imetnike televizijskih sprejemnikov, bi ga ti morali plačevati ne glede 
na to, ali bi gledah po televiziji emitirane filme, in ne glede na to, koliko filmov 
bi gledali; nasprotno pa ne bi plačevali takega prispevka vsi tisti gledalci v tele- 
viziji emitiranih filmov, ki sami ne bi bili imetniki televzijskega sprejemnika. 
Na prvi pogled je jasno, da bi vsaka uvedba filmskega prispevka za imetnike 
televizijskih sprejemnikov pomenila de facto zvišanje ^ televizijske pristojbine 
(naročnine) za vse, ki so zavezani plačevati to pristojbino, in ne prispevek, ki 
ga plačuje gledalec filma. Zavezanje televizije oziroma imetnikov televizije 
za plačevanje filmskega prispevka bi bilo zato v nasprotju z omenjeno določbo 
2. člena temeljnega zakona o filmskem prispevku, v smislu katere je treba 
filmski prispevek predpisati tako, da ga plačuje res samo gledalec filma. Da bi 
bilo mogoč z republiškim zakonom podvreči - plačevanju filmskega prispevka 
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tudi televizijo in televizijske naročnike, bi bilo treba razveljaviti cit. 2 člen 
temeljnega zakona o filmskem prispevku. 

Tu je treba opozoriti, da temeljni zakon o filmskem prispevku očitno ni 
v skladu s 4. točko XVI. amandmaja k zvezni ustavi, ker po tem ustavnem 
amandmaju ne bo več potrebno, da bi bile republike izrecno pooblaščene po 
zveznem zakonu, da bi lahko vpeljale filmski prispevek ali drugačne davščine. 
Vendar glede na 3. člen ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev VIII 
in XVI ostanejo zvezni zakoni in drugi predpisi, izdani pred uveljavitvijo 
amandmaja XVI še naprej v veljavi, tiste njihove določbe, ki niso v skladu 
z omenjenim amandmajem, pa je treba z njim uskladiti do 31. decembra 1971. 
Temeljni zakon o filmskem prispevku zato še velja; podvržen je seveda reviziji 
zvezne zakonodaje, ki mora biti izvršena 'najpozneje do omenjenega revizijskega 
roka.« 

Glede na stališče sekretariata za prosveto in kulturo, da bi se utegnila najti 
ustrezna rešitev z dogovorom med kinematografskimi podjetji in radiotelevizijo, 
sta se svet za kinematografijo pri gospodarski zbornici in sklad SR Slovenije 
za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov dogovorila z RTV Ljubljana, 
da se bo RTV Ljubljana odrekla predvajanju tretjega celovečernega filma, in 
sicer tistega, ki ga je predvajala v nedeljo. Ta dogovor naj bi se izvajal pol leta 
kot poskus za iskanje obojestranske ustrezne dokončne rešitve. 

Nadalje določa predlog v svojem 1. členu namen, za katerega naj se upo- 
rablja filmski prispevek, v 5. členu pa precizneje navaja uporabo zbranih sred- 
stev. Načelo, da se filmski prispevek plačuje po stopnji 25 % in da je osnova 
filmskega prispevka prodajna oena vstopnic za kinematografske predstave po 
odbitku prispevka za Rdeči križ in prometnega davka, je v sedanjem stanju 
ustrezno, zato ga je predlog obdržal. 

Predlog uvaja v praksi že preizkušene primere, da se naj filmski prispevek 
ne odvaja za predvajanje filmov v dvoranah Jugoslovanske kinoteke, v potu- 
jočih kinematografih, za predvajanje poučnih, dokumentarnih in mladinskih 
filmov ter za predvajanje vseh tistih filmov, za katere ugotovi v 4. členu pred- 
loga predvidena komisija, da imajo vzgojen, izobraževalen ah poseben umetniški 
pomen. Glede na mnenje, da naj bi bili v 3. alinei navedeni tudi kratki filmi, 
je v predlogu upoštevano stališče odbora za finance in proračun republiškega 
zbora, da je dopolnitev nepotrebna, ker so taki filmi, kolikor so predikatizirani, 
že opredeljeni kot poučni, dokumentarni in mladinski filmi. 

Poleg tega naj bi se ne odvajal filmski prispevek za predvajanje filmov 
v kinematografskih dvoranah, v katerih kosmati dohodek od prodanih vstopnic 
v preteklem letu ni presegel 70 000 dinarjev, če so imeli med vsemi predvaja- 
nimi filmi najmanj petino takih, ki jim je komisija iz 4. člena predloga zakona 
priznala vzgojen, izobraževalen ali poseben umetniški pomen. V tezah predloga 
za izdajo zakona o filmskem prispevku je bila sicer izražena misel, da naj ne 
bi veljala oprostitev prispevka za kinematografe, ki imajo do 70 000 dinarjev 
bruto dohodka od prodanih kinematografskih vstopnic, češ da naj to ugodnost 
dosežejo s tem, da predvajajo take filme, za katere komisija ugotovi vzgojen, 
izobraževalen ah poseben umetniški pomen. Ker pa so predstavniki kinemato- 
grafskih podjetij zatrjevali, da ne bodo mogli mah kinematografi povsem izpol- 
niti svojega programa s takimi filmi, ki bi bili prispevka oproščeni, kar pa je 
nujno za njihov obstoj, se je zato sprejelo skupno mnenje, da naj bodo ti kine- 
matografi oproščeni prispevka, če bodo predvajali vsaj petino takih filmov, ki 
jim je komisija priznala vzgojen, izobraževalen ali poseben umetniški pomen. 
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Sredstva, ki dotekajo iz filmskega prispevka, odstopa sedaj republika skladu 
SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov. Ko bo sprejet 
zakon o kulturnih skupnostih in njihovem financiranju, bo republiška kulturna 
skupnost prevzela tudi naloge sedanjega sklada in bodo sredstva filmskega 
prispevka izvirni dohodek republiške kulturne skupnosti, ki jih bo dolžna naj- 
manj 75 °/o nameniti pospeševanju filmske proizvodnje, 20%» pospeševanju pred- 
vajanja filmov, 5 % pa po svoji presoji za financiranje filmske vzgoje ali za 
druge namene s področja kinematografije, za katere se ta skupnost odloči. 

Način obračunavanj filmskega prispevka v bodoče ne bi. bil vezan na orga- 
nizacijsko-pravni status zavezanca (zavod, družbena organizacija, podjetja) ali 
na višino letnega bruto dohodka, temveč naj bi se odvajal prispevek po meseč- 
nem obračunu ali pa v pavšalnem, letnem znesku, če kulturna skupnost SR 
Slovenije sklene z zavezancem tak dogovor. Tak dogovor pa naj bi bil po pred- 
logu zakona sklenjen do zadnjega februarja za obveznosti tekočega leta. 

Sankcije, so določene v predlogu tako kot v sedaj veljavnem zakonu. Pred- 
log predvideva le novost, da se denarne kazni za prekrške, ki so navedene v nje^- 
govern 7. členu, odstopajo kulturni skupnosti SR Slovenije. 

Filmski prispevek, ki je izvirni dohodek sklada SR Slovenije za pospeše- 
vanje proizvodnje in predvajanja filmov, bo v letu 1970 po sedaj veljavnem 
zakonu dosegel 4 900 000 dinarjev. Po predlaganem predlogu zakona se dohodek 
iz filmskega prispevka ne bo bistveno spremenil. Ostal bo na sedanji višini, 
posebno če predvidevamo, da bodo kinematografi izkoristili ugodnosti, ki bi jih 
imeli po določbah predloga ob predvajanju vzgojnih in umetniških filmov. 

s 
POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
23. decembra 1970 obravnavala predlog zakona o filmskem prispevku, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni obravnavi k zakonskemu predlogu ni bilo pripomb. 
V podrobni obravnavi besedila posameznih določb zakonskega predloga je 

komisija predlagala spremembo k 5. členu: 
V četrti vrsti drugega odstavka se črta »5 ®/o«. 
Ker je glede delitve sredstev, ki dotekajo iz fimskega prispevka, najprej 

določeno, da je treba »najmanj 75 ■%»« nameniti pospeševanju filmske proizvod- 
nje, 20 %> pa pospeševanju predvajanja filmov, je že s tem dana možnost, da 
se za prvi namen daje tudi več kot 75 % in celo vseh 80 °/o, ki preostanejo ob 
upoštevanju 20 % za drugi namen. S tem pa. ni v skladu določba o točno dolo- 
čeni razliki 5 °/o. Če bi slednja določba obveljala, bi praktično povsem natančno 
opredelila celotno razdelitev sredstev in bi bila beseda »najmanj« popolnoma 
nesmiselna. Ker pa je z besedo »najmanj« in posebno določbo o razpolaganju 
s preostalo razliko zagotovljeno le osnovno razmerje v delitvi sredstev in je ob 
tem dana republiški kulturni skupnosti vendarle možnost, da izven tega osnov- 
nega razmerja vodi določeno, samostojno politiko delitve, je treba številko 
»5 '%>« črtati, ker razlika ob tako postavljenih razmerjih ne more biti točno 
odmerjena. 

St.: 420-31/70 
Ljubljana, 24. 12. 1970 
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Odbor za finance in proračun republiškega zbora — poročilo z dne 23. de- 
cembra 1970, št. 420-31/70. 

Odbor za finance gospodarskega zbora — poročilo z dne 22. 12. 1970, 
št. 420-31/70. 

PREDLOG ZAKONA 

o prenosu ustanoviteljskih pravic SR Slovenije nasproti 
kemijskemu inštitutu »Borisa Kidriča« v Ljubljani 

1. člen 

Ustanoviteljske pravice, ki jih ima SR Slovenija kot soustanovitelj kemij- 
skega inštituta »Borisa Kidriča« v Ljubljani, se sporazumno prenesejo na kor>- 
zorcij slovenske kemijske in sorodne industrije, ki ga sedaj sestavljajo podjetja: 
COLOR — Medvode, KRKA — Novo mesto, LEK — Ljubljana, SALONIT — 
Anhovo, SAVA — Kranj, TOK — Ilirska Bistrica in HELIOS — Domžale 
(v nadaljnjem besedilu: konzorcij). 

S prenosom ustanoviteljskih pravic iz prejšnjega odstavka soglašata Uni- 
verza v Ljubljani ter Slovenska akademija znanosti in umetnosti kot sooistancK- 
telja kemijskega inštituta »Borisa Kidriča« v Ljubljani ter delovna skupnost 
kemijskega inštituta »Borisa Kidriča« v Ljubljani. 

2. člen 

Soustanovitelji: konzorcij, Univerza v Ljubljani ter Slovenska akademija 
znanosti in umetnosti lahko uredijo ustanoviteljska razmerja do kemijskega 
.inštituta. »Borisa Kidriča« v Ljubljani ne glede na določbe uredbe o kemijskem 
inštitutu »Borisa Kidriča« (Uradni list LRS, št. 43-205/58 in št. 13-76/62) ter 
5. točke 1. člena zakona o uskladitvi republiških aktov o ustanovitvi znanstvenih 
zavodov z zakonom o znanstvenih zavodih (Uradni list SRS, št. 13-65/66). 

3. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

I. 

Kemijski, inštitut »Borisa Kidriča« v Ljubljani je bil ustanovljen s sklepom 
skupščine Slovenske akademije znanosti in umetnosti z dine 21. 12. 1946 kot 
osrednji kemijski inštitut v Sloveniji z namenom, da goji znanstveno in aplika- 
tivno raziskovalno delo na kemijskem področju, pomembno za. naš gospodarski 
in družbeni razvoj; Svet za znanost LRS pa je z odločbo z dne 14. 4. 1958, 
št. 04-596/1-58, odločil, da inštitut izpolnjuje pogoje iz 16. člena zakona o znan- 
stvenih zavodih. Glede na to je izvršni svet Ljudske skupščine LRS, ki je bil po 
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tedanjih ustavnih predpisih pooblaščen ustanavljati zavode, izdal uredbo 
o kemijskem inštitutu »Borisa Kidriča« (Uradni list LRS., št, 43-205/58 in 
št. 13-76/62), ki v 1. členu določa, da je navedeni inštitut znanstveni zavod. Po 
10. členu citirane uredbe izvršujejo ustanoviteljske pravice do inštituta kot 
soustanovitelji izvršni svet Ljudske skupščine LRS, predsedstvo Slovenske aka- 
demije znanosti in umetnosti ter univerzitetni svet univerze v Ljubljani v skladu 
s posebno pogodbo; ta pogodba je bila sklenjena 19. 6. 1958. 

Kemijski inštitut »Borisa Kidriča« v Ljubljani je predočil izvršnemu svetu 
kot svojemu soustanovitelju težaven položaj, ki izvira iz programskih in drugih 
neurejenih vprašanj inštituta. Izvršni svet je nato organiziral vrsto ukrepov, 
s katerimi je skušal urediti položaj tega inštituta v okviru obstoječega statusa, 
a se je izkazalo, da kemijska industrija v Sloveniji ni bila dovolj homogena, 
da bi v zadostni meri zaposlovala enoten skupen inštitut. 

Problematiko kemijskega inštituta »Borisa Kidriča« v Ljubljani je na to 
obravnavala skupna komisija soustanoviteljev, ki po IX. členu pogodbe o izvr- 
ševanju ustanoviteljskih pravic in dolžnosti do kemijskega inštituta »Borisa 
Kidriča« v Ljubljani proučuje vprašanja, o katerih sporazumno odločajo sousta- 
novitelji, in jim daje svoje predloge. 

Kemijski inštitut »Borisa Kidriča« v Ljubljani, ki je med tem sam inten- 
zivno iskal izhod iz kritičnega stanja in se zadevno razgovarjal s tovarnami, 
je predlagal tovarni zdravil Krka v Novem mestu, pri kateri je ugotovil močan 
interes zlasti za organsko sintezo in steroidno kemijo, da se zanjo angažirajo 
3 raziskovalne skupine inštituta, ki so se znašle v kritičnem položaju zaradi 
pomanjkanja naročil. Tovarna zdravil Krka v Novem mestu je na ta predlog 
odgovorila, da je zainteresirana za inkorporacijo celotnega kemijskega inštituta 
»Borisa Kidriča« v Ljubljani. O nameravani priključitvi kemijskega inštituta 
»Borisa Kidriča« v Ljubljani k tovarni zdravil Krka v Novem mestu je razprav- 
ljala fakulteta za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani na seji pedagoško- 
znanstvenega sveta dne 4. 10. 1969; zaradi odklonilnih stališč glede priključitve 
kemijskega inštituta »Borisa Kidriča« v Ljubljani k tovarni zdravil Krka 
v Novem mestu, ki so bila oblikovana na tej seji, je tovarna zdravil Krka 
dne 10. 10. 1969 umaknila svoj predlog, da se ji pripoji kemijski inštitut 
»Borisa Kidriča«. 

Na iniciativo republiškega sekretariata za prosveto in kulturo se je 
21. 10. 1969 zopet sestala skupna komisija soustanoviteljev, ki je podprla zgoraj 
navedeno stališče fakultete za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani, univerza 
v Ljubljani je nato na pobudo izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije izdala 
predlog za organizacijsko in programsko preobrazbo kemijskega inštituta »Bo- 
risa Kidriča« v Ljubljani v samostojen inštitut Univerze v Ljubljani, univer- 
zitetni svet pa je na seji dne 26. 2- 1970 odločil, da postane1 edini ustanovitelj 
kemijskega inštituta »Borisa Kidriča« univerza v Ljubljani. Ta predlog je 
obravnaval izvršni svet dne 28. 5. 1970 in je sklenil: 

»Izvršni svet se odpoveduje soustanoviteljskim pravicam pri kemijskemu 
inštitutu »Borisa Kidriča« v Ljubljani v korist konzorciju podjetij kemične 
industrije, če bi prišlo do njegove ustanovitve do 20. 6. 1970, sioer pa v korist 
tovarne Krka v Novem mestu.« 

Dne 15. 7. 1970 je sedem podjetij kemične industrije, in sioer: COLOR — 
Medvode, KRKA — Novo mesto, LEK — Ljubljana, SALONIT — Anhovo, 
SAVA — Kranj, TOK — Ilirska Bistrica in HELIOS — Domžale podpisalo spo- 
razum o ustanovitvi konzorcija slovenske kemične in sorodne industrije za 
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namen soustanoviteljstva kemijskega inštituta »Borisa Kidriča« v Ljubljani.. 
Druga dva soustanovitelja sita univerza v Ljubljani in Slovenska akademija zna- 
nosti in umetnosti v Ljubljana. 

Po določilih sporazuma bodo člani konzorcija pri. svojem sodelovanju 
s kemijskim inštitutom »Borisa Kidriča« v Ljubljani podpirali napredek kemije 
in tehnologije v korist razvoja gospodarstva SR Slovenije, kar bo omogočalo 
kemijskemu inštitutu »Borisa Kidriča« dosegati strokovno raven podobnih inšti- 
tutov v naši državi in v svetu. 

Konzorcij slovenske kemične in sorodne industrije zahteva v smislu določila 
22. člena temeljnega zakona o zavodih (Uradni list SFRJ, št. 5/65), da kemijski 
inštitut »Borisa Kidriča« v Ljubljani: 

— daje članom konzorcija prednost glede časa, kadrov in sredstev za delo; 
— bo rezultate pogodbeno' naročenih raziskav posameznih članov konzor- 

cija posredoval le naročniku in da ne bo brez soglasja naročnika sprejemal 
dodatnih raziskav po naročilu drugih članov ali nečlanov konzorcija s tistega 
ožjega strokovnega področja, za katero je že sklenil pogodbo, niti ne izvajal 
lastnih raziskav s tega področja; 

— da bo raziskovalno delo po pogodbi s posameznim članom konzorcija 
potekalo pod operativnim vodstvom člana konzorcija, če ta takšno vodstvo 
zahteva. 

V smislu določil 53. in 54. člena istega zakona pa si konzorcij slovenske 
kemične in sorodne industrije pridržuje pravico, da zahteva spremembe in 
dopolnitve že sprejetega statuita, programa za delo in razvoj ter drugih splošnih 
aktov kemijskega inštituta »Borisa Kidriča« in ga obenem obvezuje, da predloži 
nove predloge takih aktov konzorciju v soglasje. 

SR Slovenija, ki jo zastopa izvršni svet, in konzorcij slovenske kemijske in 
sorodne industrije sta se pogodbeno sporazumela, da ustanoviteljske pravice, ki 
jih ima SR Slovenija nasproti kemijskemu inštitutu »Borisa Kidriča« v Ljub- 
ljani, prevzame konzorcij kot enakopraven soustanovitelj s soustanoviteljema 
univerzo v Ljubljani in Slovenskoi akademijo znanosti in umetnosti. 

Konzorcij slovenske kemične in sorodne industrije pa bo uredil odnose 
z drugima ustanoviteljema, to je univerzo v Ljubljani in Slovensko akademijo 
znanosti in umetnosti, s posebno pogodbo v duhu dobrega sodelovanja. Obve- 
ščeni smo, da je to sodelovanje že vzpostavljeno, univerza v Ljubljani namreč 
že kontaktira s konzorcijem in rešuje z njegovim sodelovanjem, praktične 
probleme inštituta. 

Univerza v Ljubljani je v svojem predlogu z dne 10. 2. 1970, št. A IV-6, 
za preosnovanje kemijskega inštituta »Borisa Kidriča« v Ljubljani v samostojen 
inštitut univerze v Ljubljani izrazila interes, da se v navedenem inštitutu omo- 
goči opravljanje fundamentalnih in splošno aplikativnih raziskav, ki jih mora 
univerza v Ljubljani gojiti in za katere ta čas gospodarstvo še nima in ne more 
imeti neposrednega interesa. Univerza si bo prizadevala raziskovalno delo 
takega značaja čim tesneje povezovati z ustreznimi katedrami in s pedagoškim 
delom na fakultetah, zlasti še z raznimi, oblikami podiplomskega študija. 

Če bi univerza, v Ljubljani dobila dovolj kapacitet za opravljanje njenega 
raziskovalnega dela, bi s tem bila odložena potreba po izgradnji novega univer- 
zitetnega inštituta, ki bi bila sioer pereča; glede na, sedanje neustrezne pogoje. 

Del kapacitet kemijskega inštituta »Borisa, Kidriča« v Ljubljani pa bi se 
uporabil za opravljanje raziskovalnih nalog, za katere so neposredno zaintere^- 
sirana podjetja. 
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II. Vsebina zakona: 

Pogodba, omenjena v prejšnjem razdelku, je podlaga za zakonsko ureditev 
prenosa ustanoviteljskih pravic, to je za izdajo zakona o prenosu ustanovitelj- 
skih pravic SR Slovenije nasproti kemijskemu inštitutu »Borisa Kidriča« 
v Ljubljani. Po 21. alinei 135. člena ustave SR Slovenije lahko namreč usta- 
navlja zavode samo Skupščina SR Slovenije, zato je sprememba ustanovitvenega 
akta kemijskega inštituta) »-Borisa Kidriča« v Ljubljani mogoče le s skupščinskim 
aktom, torej z zakonom. 

S prenosom ustanoviteljskih pravic SR Slovenije nasproti kemijskemu 
inštitutu »Borisa Kidriča« v Ljubljani tria konzorcij slovenske kemijske in 
sorodne industrije soglašata univerza v Ljubljani in Slovenska akademija zna- 
nosti in umetnosti kot soustanovitelja ter delovna skupnost kemijskega inštituta 
»Borisa Kidriča« v Ljubljani. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije k oisnuku predlaga- 
nega zakona ni imela načelnih pripomb, pač pa je izrazila pomisleke o tem, ali 
lahko konzorcij nastopa kot soustanovitelj kemijskega inštituta »Borisa Kidriča« 
v Ljubljani; ugotovljeno je bilo, da konzorcij v pravni teoriji in praksi ne 
figurira kot pravna oseba, pač pa ima značaj ustrezne societetne pogodbe med 
partnerji, ki so ga ustanovili. V skladu s tem. bi torej ustanoviteljske pravice 
do kemijskega inštituta »Borisa Kidriča« v L j ubijam v primeru njihovega pre- 
nosa izvrševala vsaka gospodarska organizacijai, članica konzorcija in ne konzor- 
cij kot enoten subjekt. 

Ugotovili smo, da so pripombe zakonodajno-pravne komisije umestne, ven- 
dar menimo, da je glede na dejstvo, da status konzorcija načelno ni povsem 
urejen, solucija v predlaganem zakonu primerna, ker bazira na ekonomskem 
interesu industrije. Soustanoviteljska razmerja med dosedanjima dvema sousta- 
noviteljema, to je univerzo v Ljubljani in Slovensko akademijo znanosti in 
umetnosti, in konzorcijem kot novim tretjim soustanoviteljem bodo tudi 
ustreznejša in sprejemljivejša za dobro sodelovanje, kot pa bi bila soustanovi- 
teljema in zaenkrat še sedmimi novimi, v boidoče pa morebiti še kakšnim 
dodatnim novim soustanoviteljem. 

Poleg tega pa obstaja težnja, da se tretji soustanovitelj pojavi nasproti 
kemijskemu inštitutu »Borisa Kidriča« v Ljubljani kot celota, ki bo nosilec 
dolgoročnejših interesov, ne pa več posameznih podjetij s. kratkoročnimi nalo- 
gami. 

III. Finančne posledice 

SR Slovenija ni neposredno iz proračunskih sredstev financirala dejavnosti 
kemijskega inštituta »Borisa Kidriča« v Ljubljani. Kemijski inštitut »Borisa 
Kidriča« je ustvarjal dohodke na podlagi pogodb za opravljanje raziskovalnih 
nalog s skladom »Borisa Kidriča«, zveznim skladom za financiranje znanstvenih 
dejavnosti in s posameznimi podjetji (naročniki). 

Predlagani zakon ne nalaga republiki finančnih obveznosti. Prenos ustano-' 
viteljstva na konzorcij slovenske kemijske in sorodne industrije je osnovan prav 
na povečanem sodelovanju slovenske kemijske in sorodne industrije pri finan- 
ciranju in s tem pri določanju fiziognomije in programa inštituta. 

Glede tistega dela dejavnosti kemijskega inštituta »Borisa Kidriča«, ki se 
nanaša na raziskovalne in študijske naloge univerze v Ljubljani, se pričakuje 
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finančna soudeležba družbenih znanstvenih skladov in v manjšem delu izobra- 
ževalne skupnosti SR Slovenije, ki je že izrazila zadevno pripravljenost z dopi- 
som z dne 8. 4. 1970, št. 022-50/7. 

Po sporazumu o ustanovitvi konzorcija slovenske kemijske in sorodne indu- 
strije mora vsak član konzorcija skleniti s kemijskim inštitutom »Borisa 
Kidriča« vsaj triletno pogodbo za raziskovalno delo v letnem znesku najmanj 
150 000 dinarjev. Pravice in obveznosti ise razdelijo na posameznega člana kon- 
zorcija v razmerju celih mnogokratnikov osnovnega letnega zneska 150 000 di- 
narjev. Obveznosti članov konzorcija ne morejo v nobenem primeru presegati 
še neizkoriščenega zneska do višine letnega zneska pogodb z inštitutom. 

POROČILA 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora — poročilo z dne 21. de- 
cembra 1970, št. 022-198/70. 

Odbor za znanstveno raziskovalno delo prosvetno-kulturnega zbora — poro- 
čilo z dne 27. 1. 1971, št. 022-198/70. 

Zakonodajno-pravna komisija — poročilo z dne 24. 12. 1970, št. 022-198/70. 

OSNUTEK ZAKONA 
o varstvu pred požarom 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Varstvo pred požarom se izvaja po tem zakonu, po predpisih, ki so izdani 
na njegovi podlagi in po določbah posebnih predpisov. 

2. člen 

Varstvo pred požarom je zadeva splošnega družbenega pomena za republiko. 
Služba varstva pred požarom je javna služba. 

3. člen 

Delovne in druge organizacije, državni organi in občani morajo sodelovati 
pri gašenju požara in reševanju ljudi in premoženja ter uresničevati ukrepe za 
varstvo pred požarom, ki jih določa zakon ali drug predpis oziroma samoupravni 
akt, ki je izdan v skladu z zakonom. 

4. člen 

Operativno delo v zvezi z varstvom pred požarom opravljajo gasilske orga- 
nizacije. 
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Za gasilske organizacije po tem zakonu se štejejo poklicne in prostovoljne 
gasilske enote ter gasilska društva in njihove zveze. 

5. člen 

Gasilske enote morajo imeti potrebno opremo in tehnična sredstva, s kate- 
rimi so sposobne izpolniti naloge iz svojega delovnega področja. 

Pripadniki gasilskih enot morajo biti strokovno usposobljeni za gašenje 
požara in reševanje ljudi in premoženja. 

6. člen 

Upravne zadeve v zvezi z varstvom pred požarom opravlja občinski upravni 
organ, ki je pristojen za zadeve varstva pred požarom, kolikor posamezne od 
teh zadev niso z zakonom dane v delovno področje republiškega sekretariata 
za notranje zadeve oziroma njegove požarne inšpekcije. 

7. člen 

Za izdajo lokacijskega, gradbenega in uporabnega dovoljenja je potrebno 
soglasje varstva pred požarom pristojnega upravnega organa o tem,, da so pred- 
videni oziroma uresničeni predpisani ukrepi za varstvo pred požarom.. 

Republiški sekretariat za notranje zadeve daje soglasje iz prejšnjega 
odstavka za objekte iz 22. člena tega zakona. 

8. člen 

Zaradi uspešne organizacije varstva pred požarom ter zaradi čim tesnejšega 
sodelovanja^ gasilskih organizacij z drugimi organi in organizacijami se lahko 
ustanovijo v občini požarne skupnosti. 

II. Preventivni ukrepi za varnost pred požarom 

9. člen 

V regionalnem prostorskem plainu, urbanističnem načrtu, zazidalnem načrtu 
in urbanističnem redu morajo biti določeni viri za preskrbo z gasilno vodo, 
medsebojni odmiki objektov in naselij, naravni viri, ki preprečujejo širjenje 
požara, razvrstitev objektov s povečano nevarnostjo požara in drugi podobni 
ukrepi, s katerimi je zagotovljena varnost objektov in naselij pred požarom. 

Za zadeve varstva pred požarom pristojni upravni organ sodeluje pri 
izdelavi planov, načrtov in redov iz prejšnjega odstavka in daje k osnutku 
teh aktov pripombe glede vprašanj varstva pred požarom; te pripombe mora 
obravnavati organ, ki sprejme takšen atk. 

10. člen 

Republiški sekretar za notranje zadeve predpiše v soglasju z republiškim 
sekretarjem za urbanizem, republiškim sekretarjem za gospodarstvo ali republi- 
škim sekretarjem za delo v skladu s pristojnostmi posameznega sekretariata 
ukrepe za varnost pred požarom, ki jih je treba upoštevati pri gradnji objektov 
in pri uporabi obstoječih objektov. 
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S tehničnimi predpisi iz prejšnjega odstavka se določijo minimalne zahteve 
in normativi glede lokacije, gradbenega materiala in konstrukcij, inštalacij, 
ventilacijskih in kanalizacijskih naprav, avtomatskih in polavtomatskih naprav 
za javljanje požara, sredstev za gašenje, zasilnih izhodov in drugih ukrepov, 
s katerimi je zagotovljena varnost ljudi in premoženja pred požarom. 

Ukrepi za varnost pred požarom se določijo posebej na namen gradbenega 
objekta (ali je objekt namenjen za prebivanje velikega števila ljudi, za shra- 
njevanje kulturnozgodovinskih in drugih .vrednosti itd.) in glede na delo 
z eksplozivnimi in drugimi lahkovnetljivimi snovmi ter glede na navzočnost 
takih snovi v gradbenih objektih. 

11. člen 

Republiški sekretar za notranje zadeve predpiše v soglasju z republiškim 
sekretarjem za gospodarstvo ukrepe za varnost gozdov in zemljišč, zasejanih 
s kmetijskimi kulturami, ki se rade vnamejo in so na železniškem območju prog, 
po katerih vozijo lokomotive in druga vozila, ki se kurijo s trdim gorivom. 

12. člen 

Delovne in druge organizacije ter državni organi, ki nimajo lastne gasilske 
enote, morajo imeti v pripravljenosti naprave, orodje in sredstva za gašenje 
požara, ki jih morajo imeti po posebnih predpisih. 

Potrebne naprave in sredstva za gašenje začetnega požara mora imeti tudi 
samostojni obrtnik, ki ima obrtno delavnico, v kateri je povečana nevarnost 
požara. 

13. člen 

Delovne organizacije morajo sistematično poučevati svoje delavce o požarnih 
nevarnostih in ukrepih za varnost pred požarom v delovni organizaciji ter 
o načinu uporabljanja razpoložljivih sredstev za gašenje požara. 

14. člen 

Kadar je nevarnost, da izbruhne požar, posebno velika, ah kadar bi požar 
ogrozil življenje velikega števila ljudi, je treba poleg uresničevanja predpisanih 
ukrepov za varnost pred požarom organizirati gasilsko stražo. 

Gasilska straža nadzoruje, ali so izvedeni predpisani ukrepi za preprečitev 
požara; če pa izbruhne požar, mora ukreniti vse, kar je potrebno za gašenje 
požara in reševanje in takoj obvestiti o požaru najbližjo gasilsko enoto. 

15. člen 

Gasilsko stražo mora organizirati-; 
— kdor proizvaja, skladišči ali uporablja velike količine lahko vnetljivih 

ali eksplozivnih snovi; 
— kdor prireja javne predstave ah nastope, ki so združeni z nevarnostjo 

požara ah z eksplozijo. 
Požarna inšpekcija določi, kdo mora organizirati gasilsko stražo, na katerih 

krajih in ob katerih javnih prireditvah in nastopih. * 

16. člen 

Delovne in druge organizacije, državni organi in samostojni obrtniki, ki so 
določeni v občinskem načrtu varstva pred požarom, morajo sprejeti pravilnik 
o požarnem redu. 
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Pravilnik o požarnem, redu mora biti usklajen z občinskim načrtom varstva 
pred požarom.. , •• 

Pravilnik o požarnem redu obsega zlasti organizacijo varstva pred požarom 
ter ukrepe, ki jih zahtevajo pogoji dela v organizaciji oziroma delavnici. 

Republiški sekretar za notranje zadeve izda navodilo o vprašanjih, ki 
morajo biti urejena s pravilnikom o požarnem redu. 

III. Načrt varstva pred požarom 

17. člen 

Občine morajo imeti načrt varstva pred požarom. 
Občinski načrt varstva pred požarom sprejme občinska skupščina na Seji. 
Dvoje ali več občin imajo lahko skupen načrt varstva pred požarom. 

18. člen 

Občinski načrtt varstva pred požarom obsega: 
— organizacijske in operativne ukrepe za zagotovitev varnosti pred poža- 

rom v občini; 
— delovne in druge organizacije ter državne organe, ki morajo imeti 

požarni red; 
— naselja, delovne in druge organizacije in državne organe, ki morajo 

imeti gasilsko enoto. 
Republiški sekretar za notranje zadeve predpiše natančnejše določbe o vpra- 

šanjih, ki morajo biti urejena v občinskem načrtu varstva pred požarom. 

IV. Požarne inšpekcije 

19. člen 

Požarna inšpekcija nadzoruje, ali in kako izvršujejo delovne in druge orga- 
nizacije, državni organi in občani predpisane ukrepe za varnost pred požarom. 

20. člen 

Požarno inšpekcijo opravljajo občinske požarne inšpekcije in požarna 
inšpekcija v sestavi republiškega sekretariata za notranje zadeve (republiška 
požarna inšpekcija). 

Požarnega inšpektorja v republiški požarni inšpekciji imenuje republiški 
sekretar za notranje zadeve. 

21. člen 

Upravni organi, ki so pristojni za požarno inšpekcijo, opravljajo inšpekcij- 
ske zadeve samostojno na podlagi pooblastil iz tega zakona in drugih predpisov, 
ki urejajo vprašanja varstva pred požarom. 
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22. člen 

Republiška požarna inšpekcija opravlja inšpekcijske zadeve: 
— nad dvoranami za več kot 2000 obiskovalcev; 
— nad zdravstvenimi zavodi, zdravilišči in gostinskimi objekti, ki imajo 

več kot 500 postelj; 
— nad letališkimi in pristaniškimi objekti; 
— nad objekti RTV, razen malih lokalnih postaj do 2 kW; 
— nad razdelilnimi transformatorskimi postajami in transformatorskimi 

postajami 110 kW in višje napetosti; 
— nad hidroelektrarnami in termoelektrarnami nad 10 000 kW ter nad 

nuklearnimi elektrarnami; 
— nad visokotlačnimi plinovodi; 
—• nad naftovodi; 
— nad skladišči eksplozivnih snovi; 
— nad skladišči vnetljivih tekočin prve nevarnostne skupine s kapaciteto 

nad 50 000 litrov; 
— nad skladišči vnetljivih tekočin druge nevarnostne skupine s kapaciteto 

nad 100 000 litrov; 
— nad skladišči vnetljivih tekočin tretje nevarnostne skupine s kapaciteto 

več koit 200 000 litrov; 
— nad plinarnami in plinohrami; 
— nad skladišči v jeklenkah shranjenih gorljivih ali strupenih plinov 

s kapaciteto nad 1000 kg; 
— nad skladišči v rezervoarjih shranjenih gorljivih ali strupenih plinov 

s kapaciteto nad 50 000 litrov; 
— nad podjetji, ki predeljujejo vnetljive tekočine, pline in eksplozivne 

snovi; 
— nad objekti za pridobivanje in predelovanje nafte; 
— nad objekti, v katerih so naprave, ki so izvori ionizirajočega sevanja; 
— nad podjetji za proizvodnjo eksplozivnih snovi in pirotehničnih izdelkov; 
— nad objekti, v katerih delajo osebe, 'ki prestajajo kazen ali vzgojno- 

pobolj sevalni ukrep in 
— nad stabilnimi gasilnimi napravami. 

23. člen 

Republiška požarna inšpekcija nadzoruje delo občinskih požarnih inšpekcij 
in jim daje obvezna strokovna navodila za njihovo delo. 

Republiška požarna inšpekcija lahko pooblasti občinsko požarno inšpekcijo, 
da opravi inšpekcijo nad posameznim objektom iz prejšnjega člena. 

Republiška požarna inšpekcija lahko odredi, da mora občinska požarna 
inšpekcija opraviti posamezno inšpekcijsko zadevo iz svoje pristojnosti; lahko 
pa sama opravi tako zadevo, če je ni, pravočasno opravila občinska inšpekcija ali 
če je ni opravila pravilno. 

24. člen 

Občinska požarna inšpekcija opravlja inšpekcijske zadeve nad objekti, za 
katere po 22. členu tega zakona ni pristojna republiška požarna inšpekcija. 

49 
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25. člen 

Zadeve požarne inšpekcije opravljajo požarni inšpektorji samostojno ter 
postopajo in izdajajo odločbe v mejah svojih zakonskih pooblastil. 

Posamezna inšpekcijska dejanja s področja varstva pred požarom lahko 
opravijo strokovne osebe, ki jih pooblasti požarna inšpekcija. O tako oprav- 
ljenem inšpekcijskem dejanju mora strokovna oseba predložiti požarnemu in- 
špektorju poročilo. 

26. člen 

Pri opravljanju inšpekcijskih dejanj mora imeti požarni inšpektor izkaz- 
nico, s katero dokazuje položaj uradne osebe. Obrazec in način izdajanja izkaz- 
nice predpiše republiški sekretar za notranje zadeve. 

27. člen 

Pri opravljanju inšpekcijskih dejanj ima požarni inšpektor oziroma poobla- 
ščena strokovna oseba pravico in dolžnost: 

   da vstopi v poslovne in obratne prostore delovne ali druge organizacije, 
državnega organa ali občana; 

— da pregleda objekte, materiale, načrte objektov ter tehnično in drugo 
dokumentacijo, ki se nanaša na varnost objekta in njegovih naprav pred po- 
žarom ali na dolžnosti delavcev glede izvrševanja predpisov o varstvu pred 
požarom; 
  da zbere pojasnila, po potrebi pa tudi zasliši delavce, ki so odgovorni za 

uresničevanje protipožarnih ukrepov. 
Požarni inšpektor oziroma pooblaščena strokovna oseba mora čuvati kot 

uradno tajnost podatke, za katere zve pri svojem delu, ki so tajnost po zakonu 
ali po splošnih aktih delovne organizacije. 

28. člen 

Zaradi uresničitve ukrepov za varnost objekta ali. tehnološkega procesa 
pred požarom, lahko požamna inšpekcija: 

a) odredi: 
— da se preuredi, premesti ali odstrani inštalacija, stroj, kurilna naprava, 

dimni odvod, druga naprava ali objekt; 
— da se pregradi ali kako drugače adaptira objekt; 
— da se ukrene vse potrebno zaradi zavarovanja lahkovneitljivih snovi pred 

predmeti, ki lahko povzročijo požar; 
— da se postavi stalno nadzorstvo (požarna straža) na krajih, kjer je po- 

večana nevarnost požara;' 
b) prepove: 
— uporabo objekta ali naprave, če ni mogoče drugače1 odstraniti nevarnosti 

požara; 
   kajenje ali uporabo nezavarovanega ognja, luči in podobno na določenem 

kraju oziroma prostoru. 
29. člen 

Če se med uporabljanijem objekta ali naprave ne izvajajo ukrepi, ki so od- 
ločilni za varnost pred požarom, lahko požarna inšpekcija po poprejšnjem opo- 
zorilu odredi ustavitev dela v obratu ali na delovnem mestu, dokler se ne 
zagotovi izvajanje teh ukrepov. 
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30. člen 

Požarna inšpekcija naloži delovni ali drugi organizaciji, državnemu organu 
ali občanu ukrepe in prepovedi iz 28. in 29. člena tega zakona z odločbo v 
upravnem postopku. S to odločbo hkrati določi rok za izvršitev ter rok, v ka- 
terem je treba poročati o izvršitvi odločbe. 

Pritožba zoper odločbo požarne inšpekcije ne zadrži izvršitve odločbe. 

31. člen 

Požarna inšpekcija mora obvestiti občinsko skupščino, na območju katere 
je organizacija, organ oziroma občan, če je odredila ustavitev dela v obratu ali 
na delovnem mestu. 

32. člen 

Če se ugotovijo nepravilnosti in pomanjkljivosti pri izvajanju predpisov o 
varstvu pred požarom, nosi stroške inšpekcijskega dejanja delovna ali druga 
organizacija, državni organ ali občan, pri katerem so bile ugotovljene nepra- 
vilnosti in pomanjkljivosti. 

Med stroške inšpekcijskega dejanja po prejšnjem, odstavku štejejo potni 
stroški požarnega inšpektorja, pooblaščene strokovne osebe, nagrada izvedenca 
in drugi izdatki, ki so v zvezi z opravljenim pregledom. 

33. člen 

Požarni inšpektor v občinski požarni inšpekciji je lahko oseba, ki ima naj- 
manj višjo izobrazbo ustrezne tehnične stroke, pet let strokovne prakse na pod- 
ročju varstva pred požarom in strokovni izpit. 

Požarni inšpektor v republiškem sekretariatu za notranje zadeve je oseba, 
ki ima visoko izobrazbo ustrezne tehnične stroke, najmanj šest let prakse na 
delovnem mestu s področja varstva pred požarom in strokovni izpit; lahko pa 
tudi oseba z višjo izobrazbo tehnične stroke, ki ima najmanj osem let delovne 
prakse na delovnem mestu s področja varstva pred požarom in strokovni izpit. 

V. Gasilske organizacije 

a) Splošno 

34. člen 

Gasilske organizacije razvijajo svojo dejavnost v skladu z zakonom in svo- 
jim statutom. 

b) Gasilska društva in gasilske zveze 

35. člen 

Gasilska društva in gasilske zveze se ustanavljajo in opravljajo svoje delo 
v skladu s predpisi o društvih, kolikor ta zakon drugače ne določa. 

49» 

i 
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36. člen 

Gasilsko društvo mora imeti za opravljanje operativnih nalog najmanj eno 
gasilsko enoto s potrebno tehnično gasilsko opremo. 

Organ, ki je pristojen za registracijo gasilskega društva, sme prepovedati 
društvu delo, če v šestih mesecih po ustanovitvi ne organizira gasilske enote, 
ki je sposobna za gašenje požara in reševanje. 

Organ, pri katerem je gasilsko društvo registrirano, lahko prepove nadalj- 
nje delovanje društva, ki je ostalo več kot šest mesecev brez gasilske enote. 

., , 37. člen Gasilske zveze: 
— uresničujejo načelo strokovne enotnosti gasilstva, spodbujajo sodelovanje 

vseh vrst gasilske službe in usklajujejo delo gasilskih enot; 
  obravnavajo vprašanja, ki so skupnega pomena za gasilske enote ter 

skrbijo v mejah svojih pravic in dolžnosti za razvoj in napredek gasilske službe; 
  skrbijo za sistematično strokovno izobrazbo iin moralno politično obli- 

kovanje pripadnikov gasilskih enot in v ta namen organizirajo tečaje, seminarje, 
posvete ter druge oblike strokovne dejavnosti; 

— sodelujejo s skupščinami družbeno-političnih skupnosti in njihovimi 
organi ter z organi upravljanja delovnih in drugih organizacij v prizadevanjih 
za razvoj in napredek varstva pred požarom; 

— nudijo strokovno pomoč upravnim organom, delovnim in drugim orga- 
nizacijam pri organiziranju in uresničevanju ukrepov za varnost pred požarom; 

— opravljajo naloge, ki se določijo s statutom gasilske zveze. 

c) Gasilske enote 

38. člen 

Gasilske enote so prostovoljne in poklicne; organizirajo se lahko po terito- 
rialnem načelu (teritorialne gasilske enote) ali industrijskem načelu (gasilske 
enote delovnih ah drugih organizacij). 

Poklicno gasilsko enoto lahko ustanovijo občina, krajevna skupnost, delovna 
ah druga organizacija ah državni organ. 

Dvoje ali več občin ali več delovnih organizacij ali državnih organov ter 
delovna organizacija in občina lahko ustanovijo skupno poklicno gasilsko enoto. 

39. člen 

Prostovoljna gasilska enota je operativno tehnična mota v sestavi gasil- 
skega društva, ali delovne oziroma druge organizacije; sestavljajo jo člani ga- 
silskega društva, ki so fizično in strokovno sposobni za gašenje požarov. 

V prostovoljni gasilski enoti so lahko tudi poklicni gasilci. 

40. člen 

Z občinskim načrtom varstva pred požarom je določeno, kateri naseljeni 
kraj v občini mora imeti gasilsko enoto. 

Delovne in druge organizacije, ki proizvajajo ah imajo v skladišču večje 
količine vnetljivih tekočin, eksplozivnih snovi, tekočih in komprimiranih plinov, 
snovi, iz katerih se razvijejo plini ali drugih lahkovnetljivih snovi, morajo imeti 
gasilsko enoto. 
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41. člen 

Republiški sekretar za notranje zadeve izida predpise o najnižjem številu 
gasilcev, ki jih mora imeti gasilska enota, minimalni tehnični opremi gasilske 
enote, osebni zaščitni opremi ter o pravici in dolžnosti nositi delovno obleko in 
osebno zaščitno opremo. 

42. člen 

Gasilska enota opravlja svoje naloge na območju, ki je določeno z aktom 
o njeni ustanovitvi ali s statutom gasilskega društva. 

43. člen 

Gasilska organizacija mora zavarovati operativne člane svoje gasilske enote 
za primer smrti, trajne izgube splošne delovne zmožnosti in za primer prehodne 
nezmožnosti za delo. 

44. člen 

Naslovi poklicnih gasilcev so: kvalificirani gasilec, gasilski tehnik in gasil- 
ski inženir. 

Kvalificirani gasilec mora imeti najmanj izobrazbo gasilske šole, gasilski 
tehnik izobrazbo srednje gasilske šole, gasilski inženir pa izobrazbo višje ga- 
silske šole. 

45. člen 

Oseba z izobrazbo iz prejšnjega člena, ki stopa prvič na delo, se postavi kot 
pripravnik za ustrezni naslov. 

Pripravniška doba traja eno leto; po preteku pripravniške dobe opravlja 
pripravnik strokovni izpit. 

46. člen 

Oseba, ki preide v delovno razmerje v gasilski enoti od drugod, pa nima 
predpisane strokovne izobrazbe in izkušenj za delo v gasilski enoti,, mora opra- 
viti strokovni izpit za naslov, v katerega se razporedi. 

Predstojnik organa oziroma organizacije, v sestavi katere je gasilska enota, 
oprosti opravljanja strokovnega izpita iz prejšnjega odstavka čeloma ah de- 
loma osebo, ki je imela najmanj pet let prakse na podobnem delu ter obvlada 
gasilsko delo. 

Pripadnik poklicne gasilske enote, ki pridobi med delom poklicno izobrazbo 
za višji naslov, kot je njegov dosedanji, se razporedi v višji naslov, ko opravi 
dopolnilni strokovni izpit. 

47. člen 

Strokovni in dopolnilni strokovni izpiti se opravljajo pred izpitno komisijo, 
ki jo imenuje republiški sekretar za notranje zadeve. 

48. člen 

Republiški sekretar za notranje.zadeve predpiše način opravljanja priprav- 
niške dobe, program strokovnih in dopolnilnih strokovnih izpitov, ki jih morajo 
opraviti požarni inšpektorji in poklicni gasilci, 'ter način opravljanja teh izpitov. 
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VI. Požarne skupnosti in gasilski skladi 

49. člen 

Požarna skupnost je samoupravna skupnost gasilskih, delovnih in drugih 
organizacij ter občanov za razvoj in napredek varstva pred požarom v občini. 

50. člen 

Požarno skupnost ustanovi občinska skupščina z odlokom. 
Po sporazumu med zainteresiranimi občinami se lahko ustanovi požarna 

skupnost za območje več občin. 
51. člen 

Požarne skupnosti zlasti: 
— spodbujajo prizadevanja osnovnih nosilcev družbenih interesov za 

uspešno organizacijo in delo službe varstva pred požarom; 
— predlagajo pristojnim organom in organizacijam, da izdajo ustrezne 

predpise in izvršijo potrebne ukrepe na področju varstva pred požarom; 
— sodelujejo pri oblikovanju občinskega načrta varstva pred požarom ter 

pri sestavljanju pravilnika o požarnem redu v delovnih organizacijah; 
— skrbijo za opremljenost gasilskih enot s sodobno tehnično opremo in za 

strokovno usposobljenost gasilcev; 
— skrbijo, da so zagotovljena finančna sredstva za stabilen razvoj varstva 

pred požarom; 
— upravljajo- pripadajoča jim finančna sredstva; 
— določajo merila za financiranje dejavnosti gasilskih organizacij ter od- 

ločajo o delitvi sredstev na podlagi teh meril. 

52. člen 

Požarna skupnost ima skupščino in izvršni odbor. 

53. člen 

Podrobnejša organizacija in delo požarne skupnosti se določi s statutom 
požarne skupnosti. 

Statut požarne skupnosti sprejme skupščina požarne skupnosti, potrdi ga 
pa občinska skupščina. 

54. člen 
Sredstva požarne skupnosti so: 
— prispevek v višini najmanj 4 °/o od premij za požarno zavarovanje pre- 

moženja, zavarovanega na območju požarne skupnosti; 
— sredstva, ki jih namenijo družbeno-politične skupnosti, delovne in druge 

organizacije, državni organi ter občani za- pospeševanje varstva pred požarom. 

55. člen 

Sredstva iz prejšnjega člena se smejo uporabiti samo za: 
— nabavo specialnih gasilskih tehničnih sredstev in sredstev obveščanja^ 
— gradnjo, rekonstrukcijo in adaptacijo gasilskih domov in vodnih baze- 

nov za preskrbo z gasilno vodo; 
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— strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje kadrov, ki delajo na pod- 
ročju varstva pred požarom, in 

— za popularizacijo požarne preventive, 

56. člen 

Občina, v kateri ni požarne skupnosti, ustanovi občinski gasilski sklad. 
Za občinski gasilski sklad se uporabljajo določbe 54. in 56. člena tega za- 

kona. 

VII. Gašenje požarov in reševanje 

57. člen 

Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost, da izbruhne požar, ali kdor 
opazi požar, mora nevarnost odstraniti oziroma požar pogasiti, če to lahko stori 
brez nevarnosti zase ali za drugega. Če sam tega ne more storiti, mora takoj 
obvestiti najbližjo gasilsko enoto ali najbližjo postajo milice. Pri tem mu mora 
pomagati vsak, ki razpolaga s sredstvom za zveze ali prevoznim sredstvom. 

58. člen 

Ko gasilska enota zve, da je izbruhnil požar na njenem območju, mora takoj 
začeti z gašenjem. Na požarišču mora gasilska enota zaioeti z reševanjem oseb, 
z omejevanjem in gašenjem požara in z reševanjem, ogroženih predmetov. 

Poveljnik gasilske enote lahko po .potrebi pokliče na pomoč sosedno gasilsko 
enoto v občini. Gasilska enota mora priti na pomoč, če niso ogroženi objekti, 
ki jih je dolžna varovati. 

Pomoč gasilskih enot z območja druge občine lahko zahteva oseba, ki je 
določena v občinskem načrtu varstva pred požarom. Ob požarni katastrofi ah 
drugi podobni nesreči, ki prizadene območje dveh ali več občin, lahko zahteva 
pomoč republiški sekretariat za notranje zadeve. 

59. člen 

Pri gašenju požara ter reševanju po požaru ogroženih ljudi in premoženja 
gasilske enote vzajemno sodelujejo ter si pomagajo. 

Gasilska enota gre lahko gasit in reševat zunaj svojega območja ali zunaj 
območja občine, če je tako določeno v občinskem načrtu varstva pred požarom. 

60. člen 

Če je za gašenje požara in reševanje potrebna pomoč gasilskih enot onstran 
državne meje, lahko zaprosi tako pomoč predsednik občinske skupščine ali 
druga uradna oseba, ki jo pooblasti občinska skupščina, kadar je pomoč po- 
trebna v občini, ki je ob državni meji. Pomoč tuijih gasilskih enot v drugih 
občinah zaprosi republiški sekretar za notranje zadeve. 

" ' . - V? 

61. člen 

Gasilske enote lahko nudijo pomoč pri gašenju požara in reševanju na 
območju sosedne države, če prosijo za pomoč gasilske enote iz sosedne države. 
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Ce se zahteva pomoč gasilske enote z območja občine, ki je vzdolž državne 
meje, izda dovoljenje za nuđenje pomoči predsednik občinske skupščine. 

Ce se zahteva pomoč gasilske enote z območja občine, ki ni ob državni meji, 
dovoli nuđenje take pomoči republiški sekretar za notranje zadeve. 

62. člen 

Gašenje požara vodi poveljnik gasilske enote. 
Ce sodeluje pri gašenju požara več gasilskih enot, vodi gašenje poveljnik 

gasilske enote, ki je prva začela gasiti, če se poveljniki gasilskih enot drugače 
ne sporazumejo. 

Ce sodelujejo pri gašenju požara poklicne in prostovoljne gasilske enote, 
vodi gašenje poveljnik poklicne gasilske enote, če se poveljniki gasilskih enot 
drugače ne sporazumejo. 

63. člen 

Da bi se požar čimbolj uspešno in neovirano gasil in zavarovali ogroženi 
ljudje ter premoženje, ima vodja gašenja ter reševanja pravico in dolžnost da: 

— prepove nepoklicanim osebam dostop v bližino požarišča in promet mimo 
tega kraja; 

— odredi evakuacijo oseb in predmetov iz sosednih objektov ali prostorov, 
ki jih ogroža požar ter odstranitev materiala, ki ga utegne zajeti požar; 

— odredi, da se delno ali popolnoma poruši objekt, po katerem bi se uteg- 
nil požar razširiti, oe širjenje požara ni mogoče drugače preprečiti; 

— odredi prekinitev električnega toka, dovajanja plina ali vnetljivih te- 
kočin, oe to zahteva gašenje in reševanje; 

— odvzame ali omeji uporabnikom dotok vode na območju, kjer je požar ; 
— uporabi vodo iz bližnjih vodnjakov,, cistern in rezervoarjev; 
— odredi uporabo tujega prevoznega sredstva za prevoz poškodovanih oseb 

do najbližjega zdravstvenega zavoda in 
— pokliče sposobne občane, ki prebivajo v neposredni bližini požarišča, da 

pomagajo pri gašenju in reševanju z osebnim delom, vozili, orodjem in drugimi 
sredstvi, ki so primerna za gašenje in reševanje. 

64. člen 

Gasilske enote gasijo vojaške objekte, če so poklicane na pomoč. Na pomoč 
poklicana gasilska enota se mora pozivu odzvati. 

Vodstvo gašenja požara na vojaških objektih se določa po vojaških pred- 
pisih. 

VIII. Povračila 

65. člen 

Osebi, ki po 57. ali 63. členu tega zakona sodeluje pri gašenju požara ter 
pri reševanju ljudi in premoženja, ki jih ogroža požar, se nadomesti osebni 
dohodek oziroma zaslužek, izgubljen med njegovo odsotnostjo z dela. 

Nadomestilo osebnega dohodka in povračilo izgubljenega zaslužka- gre v 
breme sredstev občinskega proračuna. 
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66. člen 

Tistim, ki sodelujejo pri gašenju požara ali reševanju, ki traja dalj časa, 
mora občinski upravni organ, pristojen za varstvo pred požarom, preskrbeti 
hrano. Izdatke za hrano plača pri gozdnem požaru organizacija, ki gospodari 
z gozdom, pri požaru, ki prizadene objekte delovne ali druge organizacije, ta 
organizacija, v drugih primerih pa občina. 

67. člen 

Delovnim in drugim organizacijam, državnim organom in občanom, ki so- 
delujejo pri gašenju požara ter reševanju ljudi in premoženja, ki jih ogroža 
požar, se povrne dejanska škoda, povzročena pri gašenju požara, ah reševanju 
na njihovem premoženju oziroma premoženju, na katerem imajo pravico upo- 
rabe. 

Gasilska enota, ki je sodelovala pri gašenju požara ter pri reševanju ljudi 
in premoženja, ki jih je ogrožal požar, zunaj območja svoje dejavnosti in na 
poziv za pomoč, ima pravico do povračila dejanske škode, ki jo ima zaradi 
takega sodelovanja na svoji tehnični opremi in vozilih ter pravico do povračila 
dejanskih stroškov za uporabljena gasilska in druga sredstva. 

Povračila iz prejšnjih odstavkov gredo v breme proračuna občine, na ob- 
močju katere je bilo potrebno gasiti oziroma reševati, kolikor upravičenec nima 
pravice do povračila iz drugega naslova. 

IX. Gasilska tehnična sredstva 

68. člen 

Gasilska tehnična sredstva morajo ustrezati predpisanim jugoslovanskim 
standardom. 

Ce za gasilsko tehnično sredstvo ni jugoslovanskega standarda, si morata 
proizvajalec ah uvoznik preskrbeti atest, da je gasilsko tehnično sredstvo spo- 
sobno za uresničenje svojega namena. 

Atest za gasilsko tehnično sredstvo, ki ni sredstvo ah oprema za osebno 
varstvo, izda delovna organizacija ali gasilska enota, ki jo določi republiški 
sekretar za notranje zadeve. 

69. člen 

Za kakovost proizvedenih gasilskih tehničnih sredstev sta odgovorna pro- 
izvajalec ali uvoznik. 

Proizvajalec mora kupcu izdati potrdilo, s katerim potrjuje, da ustreza 
gasilsko tehnično sredstvo jugoslovanskemu standardu oziroma atestu iz prejš- 
njega člena tega zakona. 

70. člen 

Gasilsko tehnično sredstvo, ki ne ustreza jugoslovanskemu standardu ali 
pogojem, določenim z atestom, izdanim po tretjem odstavku 68. člena tega za- 
kona, se ne sme izdelovati, uvoziti, dajati v promet ali nabavljati. 

71. člen 

Za gasilska tehnična sredstva po tem zakonu se štejejo; osebna gasilska 
oprema; priprave in oprema za osebno zaščito; reševalna oprema; sredstva za 
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gašenje požara; gasilske cevi in pribor; gasilska armatura za pretok vode; na- 
prave in armature za gašenje s peno, ogljikovim dvokisom in prahom; črpalke; 
gasilska motorna vozila; gasilske lestve; naprave za javljanje požara; naprave 
za osvetlitev; stabilne gasilne naprave in ročni aparati za gašenje požara. 

X. Financiranje varstva pred požarom 

72. člen 

Sredstva" za opremo in delo poklicne gasilske enote zagotovi njen ustano- 
vitelj. 

73. člen 

Občina mora preskrbeti teritorialnim prostovoljnim gasilskim enotam, ki 
so določene v občinskem načrtu varstva pred požarom, potrebna gasilska teh- 
nična sredstva in primeren prostor za shranitev teh sredstev. 

74. člen 

Nabavljanje specialnih gasilskih in reševalnih tehničnih sredstev, ki so 
lahko racionalno izkoriščena na območju več občin, ob velikem požaru, veliki 
elementarni ali drugi nesreči, se izvaja po programu, ki ga izdela republiški 
sekretariat za notranje zadeve v sodelovanju s požarno skupnostjo, gasilsko 
zvezo Slovenije, zavarovalnimi zavodi, pristojnimi občinskimi organi in delov- 
nimi organizacijami, ki so jim taka sredstva namenjena. 

Financiranje teh potreb se izvaja na podlagi družbenega dogovora, ki ga 
sklenejo organi in organizacije iz prejšnjega odstavka. 

Pri financiranju potreb iz prvega odstavka tega člena lahko sodeluje tudi 
republika s svojimi proračunskimi sredstvi, kadar gre za potrebe, katerih ures- 
ničitev ima pomen za vso republiko. 

75. člen 

SR Slovenija zagotavlja z vsakoletnim proračunom sredstva za redno de- 
javnost gasilske zveze Slovenije ter za tečaje in druge oblike izobraževanja 
in izpopolnjevanja delavcev s področja varstva pred požarom. 

XI. Kazenske določbe 

76. člen 

Pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo do 10 000,00 dinar- 
jev, če: 

1. ne organizira gasilske enote, ki jo je dolžna imeti po občinskem načrtu 
varstva pred požarom (18. člen) ; 

2. ne uresniči v določenem roku ukrepov, naloženih z izvršljivo odločbo 
pristojne požarne inšpekcije (28. in 29. člen); 

3. ovira vodjo gašenja in reševanja pri izvrševanju pravic in dolžnosti iz 
63. člena tega zakona ali mu prepreči izvrševati te pravice; 
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4. izdela, uvozi ali da v promet gasilsko tehnično sredstvo, ki ne ustreza 
jugoslovanskemu standardu ali zanj nima atesta iz drugega odstavka 68. člena 
tega zakona (70. člen). 

Z denarno kaznijo do 500,00 dinarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega 
odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

77. člen 

Pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo do 5 000,00 dinar- 
jev, če: 

1. nima v pripravljenosti predpisanih naprav, orodja in sredstev za gaše- 
nje požara (prvi odstavek 12. člena); 

2. če ne skrbi za vzgojo in izpopolnitev znanja svojih delavcev s področja 
varnosti,pred požarom (13. člen); 

3. nima gasilske straže, ki jo mora imeti po določbi pristojne požarne in- 
špekcije (drugi odstavek 15. člen); 

4. ne sprejme pravilnika o požarnem redu, ki ga je dolžna imeti po občin- 
skem načrtu varstva pred požarom (prvi odstavek 16. člena); 

5. ovira požarnega inšpektorja ali pooblaščeno strokovno osebo pri izvr- 
ševanju pravic in dolžnosti iz 27. člena tega zakona ali mu prepreči izvrševati 
te pravice in dolžnosti; 

6. ne poroča v določenem roku pristojni požarni inšpekciji o izvršitvi na- 
loženega ukrepa iz 28. in 29. člena tega zakona; 

7. ne da kupcu potrdila o tem, da ustreza prodano gaisilsko tehnično sred- 
stvo jugoslovanskemu standardu ah atestu iz drugega odstavka 68. člena tega 
zakona (drugi odstavek 69. člena); 

8. nabavi gasilsko tehnično sredstvo, ki ne ustreza jugoslovanskemu! stan- 
dardu ah atestu iz drugega odstavka 68. člena tega zakona (70. člen). 

Z denarno kaznijo do 500,00 dinarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega 
odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

78. člen 

Z denarno kaznijo do 500,00 dinarjev se kaznuje za prekršek: 
1. samostojni obrtnik, ki nima naprav in sredstev za gašenje začetnega pof- 

žara (drugi odstavek 12. člena); 
2. občan, ki je dolžan po izvršljivi odločbi požarne inšpekcije organizirati 

gasilsko stražo, pa tega ne stori (drugi odstavek 15. člena); 
3. samostojni obrtnik, če nima v obrtni delavnici izobešenega požarnega 

reda, ki ga je po občinskem načrtu varstva pred požarom dolžan imeti (prvi 
odstavek 16. člena); 

4. požarni inšpektor ali strokovna oseba, pooblaščena za izvršitev inšpek- 
cijskega dejanja, če razkrije tajnost delovne organizacije, za katero zve med 
opravljanjem inšpekcijskega dejanja (drugi odstavek 27. člena); 

5. kdor ravna v nasprotju z določbami 57. člena tega zakona; 
6. poveljnik gasilske enote, ki se brez opravičenega vzroka ne odzove po- 

zivu za pomoč pri gašenju požara in reševanju (drugi odstavek 58. člena in prvi 
odstavek 64. člena); 

7. kdor se ne odzove pozivu vodje gašenja za sodelovanje pri gašenju po- 
žara in reševanju ljudi in premoženja, ki ga ogroža požar, in tega ne more 
opravičiti (63. člen); 
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8. kdor se na poziv vodje gašenja udeleži gasilske in reševalne akcije, oe 
s svojim ravnanjem in obnašanjem ovira normalen potek gašenja oziroma reše- 
vanja (63. člen); 

9. delavec, ki je v državnem organu odgovoren za varnost njegovih objek- 
tov pred požarom, če stori prekršek iz 1. ali 2. točke 76. člena ali stori prekršek 
iz 1., 3., 4. ali 5. točke 77. člena tega zakona; 

10. kdor stori prekršek iz 2., 3. ali 4. točke 76. člena tega zakona; 
11. kdor stori prekršek iz 5., 6., 7. ali 8. točke 77. člena tega zakona. 

79. člen 

Sodnik za prekrške mora o izidu postopka obvestiti požarno inšpekcijo, ki 
je predlagala uvedbo postopka. 

Zoper odločbo o prekršku se lahko pritoži požarna inšpekcija, ki je pred- 
lagala uvedbo postopka o prekršku. 

XII. Prehodne in končne določbe 

80. člen 

Delavci, ki na dan uveljavitve tega zakona opravljajo delo požarnega in- 
špektorja, pa nimajo strokovne izobrazbe, ki bi jo morali imeti po 33. členu 
tega zakona, ostanejo na sedanjih delovnih mestih, če imajo srednjo izobrazbo 
in najmanj deset let strokovne prakse na tem področju ter strokovni izpit. Kdor 
nima strokovnega izpita ali ni bil oproščen izpita, mora opraviti izpit v dveh 
letih po tom, ko je začel veljati ta zakon. 

81. člen 

Dokler ne bodo izdani predpisi iz 48. člena tega zakona, delajo poklicni 
gasilci strokovni izpit po programu, ki je bil predpisan s pravilnikom o stro- 
kovni izobrazbi in strokovnih izpitih poklicnih gasilcev (Uradni list FLRJ, št. 
49-705/61) in sicer: 

— kandidat za naslov kvalificiranega gasilca — po programu za strokovni 
izpit gasilca I. razreda; 

— kandidat za naslov gasilskega tehnika —< po programu za strokovni iz- 
pit za gasilskega tehnika, in 

— kandidat za naziv gasilskega inženirja — po programu za strokovni iz- 
pit za gasilskega inšpektorja., 

82. člen 

Poklicni gasilci, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona naziv gasilca II. 
razreda ali naziv gasilca I. razreda, se prevedejo v naslov kvalificiranega ga- 
silca, delavci z nazivom gasilskega tehnika pa v naslov gasilskega tehnika v 
smislu tega zakona ter uživajo pravice, ki so določene za novi naslov v samo- 
upravnem aktu delovne organizacije ali državnega organa. 

83. člen 

Delovne in druge organizacije, državni organi in samostojni obrtniki, ki 
morajo imeti po tem zakonu pravilnik o požarnem redu, so dolžni sprejeti ta 
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pravilnik najpozneje v enem. letu potem, ko bo izdano navodilo iz četrtega od- 
stavka 16. člena tega zakona. 

Občinske skupščine morajo sprejeti načrt varstva pred požarom v enem letu 
potem, ko bo izdan predpis iz drugega odstavka 18. člena tega zakona. 

84. člen 

Dokler občina ne sprejme načrta varstva pred požarom, lahko zahteva pred- 
sednik občinske skupščine ali oseba, ki jo le-ta pooblasti, pomoč gasilskih enot 
z območja druge občine v smislu tretjega odstavka 58. člena tega zakona. 

85. člen 

Dokler ne bodo izdani tehnični predpisi iz 10. člena tega zakona, se ravnajo 
organi in organizacije glede ukrepov za varnost pred požarom, ki jih obsega 
omenjeno pooblastilo, po splošno priznanih tehničnih normativih. 

86. člen 

Za kršitve predpisov, ki se izdajo na podlagi tega zakona, se lahko pred- 
pišejo prekrški in kazni. 

87. člen 

Ko začne veljati ta zakon, neha veljati zakon o gasilskih društvih (Uradni 
list LRS, št. 22-120/59 in SRS, št. 11-117/65). 

88. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SR Slovenije«. 

OBRAZLOŽITEV 

Pogoj za učinkovito varstvo pred požarom je razvejan sistem protipožarnih 
ukrepov, ki naj varujejo človeška življenja ter premoženje v primerih, ko je 
izpostavljeno požarni nevarnosti. Na podlagi takega spoznanja vsebujejo zvezni 
in republiški materialni predpisi z različnih področij družbenih 'dejavnosti poleg 
urejanja svojih matičnih zadev tudi ukrepe za varnost pred požarom (npr. 
zakon o gozdovih, temeljni zakon o graditvi investicijskih objektov, temeljni 
zakon o rudarstvu, zakon o tehničnih inšpekcijah, zakon o varstvu pred ne- 
varnimi in drugimi hudimi nesrečami itd.). Zaradi sistematičnega in racional- 
nega ukrepanja pa so potrebna enotna načela za izgradnjo pravnega sistema 
protipožarnih ukrepov in usmerjanje družbenih dejavnosti na tem področju. 
Temu namenu je skušal doslej služiti temeljni zakon o varstvu pred požarom 
(Ur. list FLRJ, št. 18/56 in SFRJ, št. 10/65), ki pa se je moral zaradi novih raz- 
mejitev zakonodajne funkcije med federacijo in republikami umakniti novemu 
splošnemu zakonu o varstvu pred požarom (Ur. list SFRJ, št. 23/70), ki je po 
svoji vsebini zbir nekaterih najvažnejših načel za usmerjanje republiške zako- 
nodaje na tem področju. Temeljni zakon o varstvu pred požarom se lahko po 
izrecni določbi splošnega zakona uporablja na območju republik le še do 31. de- 
cembra 1970, dotlej pa bi moral biti že sprejet ustrezni republiški zakon. 
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Splošni zakon o varstvu pred požarom daje republikam možnosti, da v svo- 
jih zakonih v skladu z družbenim in ekonomskim razvojem uredijo sistem proti- 
požarne preventivne in represivne oziroma gasilske službe, kolikor posamezna 
vprašanja iz teh področij niso urejena z zveznim zakonom ali predpisom, iz- 
danim na podlagi zveznega zakona (npr. temeljni zakon o vnetljivih tekočinah 
in plinih, zakon o eksplozivnih snoveh, zakon o zračni plovbi, pravilnik o ga- 
silski službi na civilnih letališčih). 

V skladu s tradicionalnim pojmovanjem družbenega varstva pred požarom 
predvideva osnutek določene ukrepe za preprečitev požara, ki naj bi bili pred- 
pisani neposredno v zakonu samem ali pa bi jih predpisal na podlagi ustreznih 
zakonskih pooblastil republiški sekretar za notranje zadeve v soglasju z zain- 
teresiranimi republiškimi sekretarji za urbanizem, gospodarstvo in delo. Pre- 
ventivni ukrepi za varnost pred požarom so pretežno predpisani z zveznimi 
predpisi (promet z vnetljivimi tekočinami, promet eksplozivnih snovi, varstvo 
gozdov in posekov pred požarom, tehnični predpisi in normativi, ki se nana- 
šajo na različne dejavnosti in predmete, ogrožene z nevarnostjo požara, kot so 
elektroenergetske naprave, parni kotli, strelovodi, motorna vozila itd.). Nekateri 
zvezni zakoni (temeljni zakon o prometu z vnetljivimi tekočinami in plini, za- 
kon o prometu eksplozivnih snovi) pooblaščajo le zvezne upravne organe za 
izdajo tehničnih predpisov in normativov o protipožarnih ukrepih. Manjkajo 
pa zlasti tehnični predpisi in normativi za vrsto gradbenih objektov in za tehno- 
loške procese, ki so združeni z nevarnostjo, da izbruhne požar. Za take ukrepe 
je namenjeno pooblastilo iz 11. člena osnutka. 

Preventivni ukrepi so primarni dejavnik za varnost pred požarom, zato 
tem ukrepom posvečajo vso pažnjo materialni predpisi, zato zakon o varstvu 
pred požarom kot matični predpis ne more zajeti celotnega sistema protipožar- 
nih ukrepov. 

Za uresničevanje preventivnih ukrepov morajo biti zainteresirani vsi 
osnovni nosilci družbenih interesov na področju varstva pred požarom, ker grozi 
nevarnost požara gospodarskim in negospodarskim dejavnostim ter objektom, 
ki so v zvezi s temi dejavnostmi. Zlasti je potrebno zaostriti odgovornost za 
izvajanje preventivnih ukrepov v delovnih organizacijah, ki so zaradi narave 
svojega delovnega procesa izpostavljene neposredni požarni nevarnosti. Zato so 
v osnutku predvideni ukrepi, ki silijo odgovorne dejavnike v delovni organiza- 
ciji, zavodu, državnem organu in občane, da posvečajo vso pozornost vpraša- 
njem preventivnega varstva pred požarom,. Samoupravni organi delovnih orga- 
nizacij so dolžni sprejeti pravilnik o požarnem redu, ki naj bi vseboval ukrepe 
za varnost objektov in premoženja, ki je v njihovem upravljanju. Tako bo 
delovna organizacija prisiljena rešiti s pravilnikom niz vprašanj, ki imajo pomen 
za uspešno1 požarno preventivo. Aktivnost vseh faktorjev v delovni organizaciji 
naj bi sproti odkrivala pomanjkljivosti v sistemu preventivnih ukrepov, ki jih 
je dolžna uresničevati delovna organizacija. Požarni red bo tudi pobuda, da 
bodo delovne organizacije zanesljivo zagotovile materialna sredstva za -uresni- 
čevanje protipožarnih ukrepov. 

Izvrševanje predpisanih preventivnih ukrepov ne more biti prepuščeno 
samo obvezancem, ki so dolžni storiti določene ukrepe. Pravilno izpolnjevanje 
protipožarnih ukrepov zahteva tudi učinkovito kontrolno službo. Dejstvo, da 
v poslednjih letih v SR Sloveniji narašča število požarov, zlasti velikih požarov 
z ogromno materialno škodo, zahteva uvedbo sistematično organizirane požarne 
inšpekcije. Požarna inšpekcija se na podlagi skromnih določb v dosedanjem 
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temeljnem zakonu o varstvu pred požarom ni mogla uspešno razviti ter daleč 
zaostaja za drugimi inšpekcijskimi službami, katerih organizacijski temelji so 
v posebnih zakonih zadovoljivo rešeni. Osnutek predvideva požarno inšpekcijo 
v republiki in občini, republiška požarna inšpekcija naj bi bila v sestavi republi- 
škega sekretariata za notranje zadeve, ki je tudi po zveznih zakonih matični 
organ za zadeve varstva pred požarom. Naloge s področja požarne inšpekcije 
opravljajo požarni inšpektorji s pooblastili za izdajanje odločb v upravnem 
postopku ter strokovne osebe, ki jih za opravljanje posameznih inšpekcijskih 
dejanj pooblasti požarna inšpekcija. Požarna inšpekcija ne posega v delovno 
področje tehnične inšpekcije (zakon o tehničnih inšpekcijah na področju indu- 
strije iin gradbeništva, Ur. list SRS, št. 12/70), ki ima tudi pooblastila na področju 
varstva pred požarom. Tehnična inšpekcija (gradbena, elektroenergetska in 
inšpekcija parnih kotlov) lahko ukrepa v skladu s pooblastili v temeljnem zakonu 
o graditvi investicijskih objektov glede objektov, ki so v gradnji, dočim se nana- 
šajo pooblastila požarne inšpekcije na zgrajene objekte oziroma tiste, ki se upo- 
rabljajo in na obstoječe tehnološke procese. 

Instrument za kompleksno reševanje vprašanj službe varstva pred požarom 
je občinski načrt varstva pred požarom. Občinski načrt varstva pred požarom 
je značilnost v novi požarni zakonodaji. Načrt je izraz kompleksnega urejanja 
protipožarne problematike v občini. Zato bo moral občinski načrt določiti načela,, 
po katerih se izvaja politika varstva pred. požarom v občini, določiti temelje 
za razvoj in napredek tega varstva, predvideti potrebno število gasilskih enot, 
organizirati dimnikarsko službo, določiti delovne iin druge organizacije ter 
državne organe, ki morajo imeti gasilsko enoto ter gasilsko opremo in sredstva 
za gašenje požara, določiti organizacije, ki morajo sprejeti pravilnik o požarnem 
redu, predvideti način financiranja službe varstva pred požarom iz občinskih 
sredstev, organizirati sodelovanje gasilskih enot za varstvo in reševanje ljud- 
skega življenja in materialnih dobrin pred hudimi nesrečami in predvideti sode- 
lovanje teh enot z enotami civilne zaščite zaradi vzajemne pomoči pri odstranje- 
vanju posledic takih nesreč. Občinski načrt bo moral predvideti ukrepe za 
sodobno tehnično opremljenost gasilskih enot, zagotoviti sistem zvez, ki omogoča 
hitro alarmiranje in obveščanje ter predvideti še številne druge oblike aktiviza- 
cij delovnih in drugih organizacij ter občanov in tehničnih sredstev za uresni- 
čevanje protipožarnih ukrepov v občini. 

Tako organizirana služba varstva pred požarom v občini naj bi bila tudi 
realna podlaga za povezavo vseh nosilcev družbenih obveznosti na področju 
varstva pred požarom. V ta namen predvideva osnutek požarne skupnosti kot 
samoupravne organizacije za neposredno povezovanje delovnih in drugih orga- 
nizacij, gasilskih organizacij in občanov ter zagotovitev materialne podlage za 
razvoj in napredek varstva pred požarom. Ustanovitev požarne skupnosti je 
stvar občinske skupščine ter prizadetih organizacij, ki se lahko zedinijo za 
skupnost, ki deluje na območju ene ali več občin. Osnutek vsebuje osnovna 
organizacijska načela ter vire sredstev, s katerimi naj bi razpolagale požarne 
skupnosti. 

Kot samoupravna organizacija mora imeti požarna .skupnost lastno mate- 
rialno bazo, ki naj bi jo tvorili dohodki, glede katerih so pokazala, dosedanja 
razpravljanja, da so edino realni in dosegljivi, tj. predvsem gasilski prispevek od 
premij za požarno zavarovanje premoženja, zavarovanega na ozemlju SR Slo- 
venije, ki ga plačujejo zavarovalnice občinskim gasilskim skladom. Odbor za 
družbeno-politični sistem in notranjo politiko republiškega zbora SR Slovenije 
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in zbor delegatov občin sta med obravnavanjem prvega osnutka republiškega 
zakona o varnosti pred požarom vsestransko proučevala možnosti dopolnilnega 
investicijskega financiranja gasilske službe v SR Sloveniji in ugotovila potrebo, 
da se morajo tej službi zagotoviti stalni viri finančnih sredstev. Predlagane so 
bile različne možnosti za dosego tiste stopnje financiranja, ki so jo zagotavljale 
zavarovalnice, ko so poleg omenjenega gasilskega prispevka financirale pospen 
sevanje varstva pred požarom v enaki višini tudi iz njih lastnih skladov za pre- 
ventivne in represivne ukrepe, ki pa so bih ukinjeni. Izraženi so bili pomisleki 
zoper uvedbo gasilskega prispevka, ki se obračunava od površine stanovanj sikih 
in poslovnih prostorov, zoper obdavčitev zavezancev prispevka za uporabo mest- 
nega zemljišča, zoper uvedbo gasilskega prispevka po stopnji 0,20 °/o od prometa 
blaga na drobno brez alkoholnih pijač in pomisleki zoper nekatere druge vire. 
Po vsestranski proučitvi problematike dopolnilnega financiranja je ostal prispe- 
vek od premij za požarno zavarovanje edina realna možnost in oblika investicij- 
skega financiranja gasilske službe. To obliko financiranja predvideva že sam 
splošni zakon o varstvu pred požarom. Z zakonom bo potrebno določiti stopnjo 
tega prispevka oziroma prepustitev odločitev družbenemu dogovoru med 
požarno skupnostjo in zavarovalnicami. Osnutek predvideva najmanjšo stopnjo 
4 % od premij za požarno zavarovanje, pobranih na območju občine. 

Med samo obravnavo v odboru za družbeno-politični sistem in notranjo 
politiko se je izoblikovalo tudi vprašanje sofinanciranja republike pri. nabav- 
ljanju specialne in tehnične gasilske ter reševalne opreme, ki je lahko racionalno 
izkoriščna na območju več občin ah ob velikem požaru, elementarni ali drugi 
taki nesreči. 

Osnutek posveča vso pažnjo gašenju požara in reševanju ljudi in premože- 
nja ob požaru oziroma gasilski službi. Gasilska služba je nadaljnja značilna 
oblika družbene dejavnosti na področju varstva pred požarom. Glede organiza- 
cije gasilskih enot izhaja osnutek od dosedanje prakse. Operativne naloge na 
področju varstva pred požarom opravljajo prostovoljne in poklicne gasilske 
enote, organizirane po teritorialnem in industrijskem načelu. Organizacija 
gasilske službe sloni na načelu tesnega sodelovanja poklicnega in prostovoljnega 
gasilstva ter enotnosti strokovne vzgoje, tehnične opremljenosti, popularizacije 
preventivnih ukrepov za varstvo pred požarom in operativnih posredovanj. 

Predloženi osnutek je pripravljen na podlagi sklepov organizacijsko-poh- 
tičnega zbora z dne 27. 3. 1968 in republiškega zbora z dne 23. 4. 1968 Skupščine 
SR Slovenije, ki sta sprejela predlog za izdajo zakona o varstvu pred požarom. 

V osnutek so sprejete pripombe odbora za družbeno-politični sistem in 
notranjo pohtiko Skupščine SR Slovenije z dne 11. 9. 1970 ter pripombe dele- 
gatov občin z zasedanja z dne 22. 9. 1970. 

S predelanim osnutkom se strinjajo republiški sekretariat za urbanizem, 
republiški senat za prekrške in sekretariat izvršnega sveta za zakonodajo. 

St.: 15-S-010/8-1968 

POROČILA 

Odbor za družbeno-politični sistem in notranjo politiko republiškega zbora 
in odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora sta na skupni seji, 
ki je bila dne 18. decembra 1970, obravnavala osnutek zakona o varstvu pred 
požarom. Zakonski osnutek je pripravil republiški sekretariat za notranje 
zadeve in ga predložil predsedniku repubhškega in gospodarskega zbora. 
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Odbora sta ugotovila, da je zakonski osnutek pripravljen v skladu s skle- 
poma organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije z dne 27. 3. 1968 
in republiškega zbora z dne 23. aprila 1968. V času od sprejema sklepov pa do 
predložitve zakonskega osnutka je predlagatelj organiziral obširne razprave, 
predvsem z gasilsko zvezo Slovenije, le-ta pa v svojem okviru posebne bazenske 
sestanke s področnimi gasilskimi organizacijami in drugimi zainteresiranimi 
organi in organizacijami, o posameznih vprašanjih, ki naj bi jih zakon rešil. 
Odbora sta tudi ugotovila, da je vzrok, zaradi katerega je prišel zakonski osnu- 
tek v obravnavo v skupščinskih telesih tako pozno, predvsem v dejstvu, da je 
je bil splošni zakon o požarnem varstvu sprejet šele v juniju mesecu 1970. Pred- 
lagatelj je namreč moral upoštevati okvirne določbe, ki, jih postavlja splošni 
zakon, tudi v predloženem republiškem zakonu. 

Glede na to in ob dejstvu, da ugasne veljavnost določb temeljnega zakona 
o varstvu pred požarom za območje republike dne 31. decembra 1970,..predlagata 
odbora republiškemu in gospodarskemu zboru, da obravnavata predloženi 
zakonski osnutek v smislu 294. in 295. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
po skrajšanem postopku kot zakonski predlog. Člani odborov so sicer 
poudarili, da se je treba izogibati skrajšanih postopkov, vendar so menili, da je 
v danem primeru tak predlog umesten, ker bi v nasprotnem primeru nastopila 
na področju varstva pred požarom zakonska praznina, kar bi lahko imelo neza- 
želene posledice na tem pomembnem področju. 

Odbora nista imela načelnih pripomb k zakonskemu osnutku, pač -pa sta 
predlagala tele spremembe in dopolnitve: 

K naslovu zakona : Zakon naj bi se imenoval: »Zakon o varstvu 
pred požarom in o gasilstvu.« 

Ta zakon nadomešča temeljni zakon o požarnem varstvu in zakon o gasil- 
skih društvih ter predstavlja zakon, ki ureja tako materijo varstva pred požari 
kot gasilstva. Gasilstvo opravlja preventivno in operativno dejavnost in še. 
druge družbene naloge in je zato prav, da je imenovano v naslovu zakona. 

K 1. členu : 1. člen se spremeni tako, da se glasi: »Varstvo pred poža- 
rom in o gasilstvu (v nadaljnjem besedilu: varstvo pred požarom) se opravlja 
po tem zakonu, po predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi in po določbah 
posebnih predpisov.« ' 

Besedilo tega člena je potrebno dopolniti v smislu predlagane spremembe 
naslova zakona. 

K 4. členu: V prvem odstavku se za besedo »operativno« dodasta še 
besedi »in preventivno«. 

Dopolnitev je potrebna, ker gasilske organizacije ne opravljajo samo repre- 
sivo, ampak v veliki meri tudi preventivo. 

K 6. členu: Na koncu člena se za besedo »zadeve« postavi pika in črtajo 
besede »oziroma njegove požarne inšpekcije«. 

Popravek tega člena je bil potreben zaradi tega, ker gre samo za upravno 
delovanje. 

K 8. členu: Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Za neposredno povezovanje nosilcev družbenih nalog na področju varstva 

pred požarom v občinah in republiki ter za zagotovitev materialne podlage 
za razvoj in napredek varstva pred požarom se lahko ustanovijo požarne skup- 
nosti (občinske in republiška požarna skupnost). Po sporazumu med zainteresi- 
ranimi organi in organizacijami se lahko ustanovijo občinske požarne skupnosti 
tudi za območje več občin.« 

50 
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Prvotno besedilo ni predvidelo možnosti ustanovitve republiške požarne 
skupnosti, zaradi česar je bilo treba besedilo tega člena ustrezno spremeniti. 

K 17. členu: V drugem odstavku se črtajo besede »na seji«. 
Sprememba je redakcijskega pomena. 
K 28. členu: V prvem odstavku se pod točko a) tretja alinea spremeni 

tako, da se glasi: 
»— da se ukrene vse potrebno zaradi zavarovanja ljudi, objektov in pre- 

moženja pred požarom.« 
Tako formulirano besedilo tretje alinee se prenese kot peto alineo. Namesto 

sedanje tretje aline pa se vstavi novo besedilo: 
»— da nabavijo potrebno gasilsko orodje, naprave in sredstva za gašenje.« 
Sprememba je bila potrebna zaradi tega, da se omogoči, požarnemu inšpek- 

torju, da ukrepa, kadarkoli bi bilo ogroženo zavarovanje ljudi, objektov in pre- 
moženja pred požari in ne samo, če gre za; lahko vnetljive snovi kot je sedaj 
predvideno v tretji alinei. Poleg tega pa je požarnemu inšpektorju z novo alineo 
omogočeno ukrepati, kadar ugotovi, da delovna ali druga organizacija nima 
potrebnega gasilskega orodja ali drugih naprav in sredstev za gašenje. 

K 33. členu: Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Požarni inšpektor v občinski požarni inšpekciji, je lahko oseba, ki ima naj- 

manj višjo izobrazbo ustrezne tehnične stroke in strokovni izpit. 
Požarni inšpektor v republiškem sekretariatu za notranje zadeve je lahko 

oseba, ki ima visoko ah višjo izobrazbo ustrezne tehnične stroke in strokovni 
izpit.« 

Odbora sta menila, da bi bili pogoji kot so postavljeni v osnutku zakona za 
požarne inšpektorje glede strokovne prakse, preostri, posebno še, ker je stro- 
kovna praksa že pogoj za polaganje strokovnega izpita. 

K 36. členu : Besedilo tega člena se črta. 
Odbora sta mnenja, da ni. razloga, da bi za gasilska društva veljali izjemni 

predpisi, kot so določeni, z zakonom o društvih. 
K 37. členu: Zadnja, alinea se postavi na prvo mesto. 
Sprememba je redakcijskega pomena, gre za to, da je alinea, ki je po svoji 

vsebini generalnega pomena, na prvem mestu, na kar sledijo posamezne kon- 
kretne naloge. x 

K 41. členu : Začetek tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Republiški sekretar za notranje zadeve izda po tem, ko dobi mnenje 

Gasilske zveze Slovenije, predpise ...«. 
Dopolnitev je bila, potrebna zaradi tega., ker gre za povsem strokovna vpra- 

šanja, pri katerih mora sodelovati Gasilska, zveza Slovenije. 
K 47. členu: Člena 47 in 48 se zamenjata tako, da postane 48. člen 

47. člen, ta člen pa 48. 
Zamenjava členov je redakcijskega pomena, smisel pa je v tem, da je n,a 

prvem mestu določba, ki govori o opravljanju strokovnih kvalifikacij, šele nato 
pa določba o načinu polaganja izpitov. 

K 48. členu : Na koncu člena se postavi namesto pike vejica in doda 
besedilo: »po tem, ko dobi mnenje Gasilska zveze Slovenije.« 

Razlogi za dopolnitev tega člena so isti kot pri členu 41. 
K 49. členu: Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Požarna skupnost je samoupravna skupnost gasilskih organizacij, zavaro- 

valnic ter drugih delovnih organizacij in občanov.« 
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Člani odborov so bili mnenja, da je treba zavarovalnice posebej vnesti v 
določbo o požarnih skupnostih, čeprav so sicer tudi one delovna organizacija, 
vendar je njihovo mesto v požarni skupnosti pomembno in brez njih požarne 
skupnosti ne bi bilo mogoče ustanoviti.. 

K 50. členu: Besedilo tega člena se črta, ker je glede na novo besedilo 
člena 8 nepotrebno. 

K 52. členu : Za 52. členom se vstavi nov 53. člen, ki se glasi: 
»Priprave za ustanovitev požarne skupnosti opravlja iniciativni odbor. 
Iniciativni odbor za ustanovitev občinske požarne skupnosti imenuje občin- 

ska skupščina, iniciativni odbor za ustanovitev republiške požarne skupnosti pa 
Skupščina SR Slovenije.« 

Odbora sta mnenja, da bi zakon moral vsebovati vsaj najbistvenejše ele- 
mente postopka za ustanovitev požarnih skupnosti. 

K 54. členu: Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Sredstva občinske požarne skupnosti so: 
— prispevek v višini 6i0/o od premij za požarno zavarovanje premoženja, 

zavarovanega na območju požarne skupnosti; 
— sredstva, ki jih namenijo družbenopolitične skupnosti, delovne in druge 

organizacije ter državni organi za uresničevanje potreb na področju preventiv- 
nega in represivnega varstva pred požarom v skladu z občinskim načrtom var- 
stva pred požarom. 

Sredstva iz druge alinee prvega odstavka tega člena se zagotovijo na podlagi 
družbenega dogovora.« 

Odbora sta bila mnenja, da se lahko tudi v Sloveniji določi 6% prispevek iz 
premij za zavarovanje zoper požar tako, kot je to uvedla že večina drugih 
republik. Ne glede na morebitno različnost v odstotkih po republikah pa se 
nekonkurenčnost zavarovalnic ni bati, ker bodo ta prispevek morale zbirati in 
odvajati vse zavarovalnice, katerih zavarovano premoženje je na območju 
požarne skupnosti v katerikoli občini v SR Sloveniji. 

K 56. členu: V drugem odstavku se številka 56. člena nadomesti 
55. člena. 

Sprememba je redakcijskega pomena, ker gre za očitno tiskovno napako. 
K 72. členu: Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Gasilska tehnična sredstva in sredstva za delo poklicne gasilske enote zago^- 

tovi njen ustanovitelj.« 
Sprememba je redakcijskegai značaja. 
K 73. členu : Na koncu besedila tega člena se pika nadomesti z vejico 

in doda besedilo: 
»ter sredstva za njihovo uporabo in vzdrževanje.« 
Dopolnitev je bila potrebna, ker bi sicer izgledalo tako, kot da občina zago- 

tavlja sredstva za delo poklicnih enot, medtem ko za prostovoljne gasilske enote, 
ki sicer pokrivajo 4'% slovenskega ozemlja, ne bi bila obvezna zagotoviti sred- 
stev za uporabo in vzdrževanje gasilske tehnike. 

K 75. členu: Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi; 
»SR Slovenija in občine zagotavljajo sredstva za redno dejavnost gasilskih 

zvez ter za tečaje in druge oblike izobraževanja in izpopolnjevanja delavcev 
s področja varstva pred požarom. 

Sredstva iz prejšnjega odstavka se določijo na podlagi delovnega programa 
gasilskih zvez in v skladu z občinskim načrtom varstva pred požarom oziroma 
republiškim načrtom pospeševanja razvoja varstva pred požarom.« 

50» 
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Predlagano novo besedilo tega člena dejansko le podrohneje opredeljuje 
dolžnosti družbe no-političnih skupnosti do financiranja redne dejavnosti gasil- 
skih zvez. 

K 79. členu: Besedilo tega člena se črta. 
K 88. členu : Beseda »osmi« se nadomesti z besedo »naslednji«. 
Ker bo zakonsko besedilo predvidoma objavljeno.v Uradnem listu SRS, ki 

bo izšel v zadnjih dneh meseca decembra, bi oisemdnevni rok povzročil nepo- 
trebno zakonsko praznino,'ker prenehajo 31. decembra 1970 veljati Vsi dosedanji 
predpisi o požarneni varstvu v SR Sloveniji. 

Pri redakciji zakonskega besedila je potrebno ustrezno prenumerirati vrstni 
red členov. 

Odbora predlagata republiškemu in gospodarskemu zboru, da zakonski 
osnutek po skrajšanem postopku kot zakonski predlog sprejmeta z navedenimi 
spremembami in dopolnitvami. 

Za poročevalca je odbor za družbeno-politični sistem in notranjo politiko 
republiškega zbora določil poslanca Mirka Zlendra, odbor za družbenoekonom- 
ske odnose gospodarskega zbora pa poslanca Marka Dernovška. 

5t. 22-11/70 
Ljubljana, 21. 12. 1970 

Odbor za družbeno-politični sistem in notranjo politiko republiškega zbora 
Skupščine SR Slovenije je na seji dne 28. decembra 1970 obravnaval predloge 
za spremembe in dopolnitve osnutka zakona o varstvu pred požarom, ki jih je 
sprejela zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije na seji dne 
23. decembra 1970 in ki so razvidni iz njenega poročila z dne 24. decembra 1970. 

Odbor je ugotovil, da je zakono d a j n< >-p ravna komisija v celoti soglašala 
s pripombami za spremembe in dopolnitve osnutka zakona o varstvu pred poža- 
rom, ki sta jih sprejela na skupni seji odbor za družbeno-politični sistem in 
notranjo politiko republiškega zbora in odbor za družbenoekonomske odnose 
gospodarskega zbora dne 18. decembra 1970 in sicer k naslovu zakona, ter 
členom 4, 6, 8, 17, 33, 36, 37, 41, 50, 52, 56, 72, 73, 75 in 79. 

Mimo tega pa je zakonodajnoHpravma komisija sprejela na seji dne 23. de- 
cembra 1970 še nekatere predloge za dopolnitev in spremembe posameznih čle- 
nov, ki predstavljajo v bistvu dopolnilne predloge k že sprejetim spremembam 
obeh odborov. Odbor jih je na današnji seji v celoti sprejel, zadevajo pa. člene 
1, 28, 48, 49, 54 in 88. Zaradi preglednosti navedene člene navajamo v celoti 
v prečiščenem besedilu: 

1. člen : Vartstvo pred požarom se opravlja po tem zakonu, po predpisih, 
ki so izdani na njegovi podlagi in po določbah posebnih predpisov. 

28. člen : Zaradi uresničitve ukrepov za varnost objekta ali tehnološkega 
procesa pred požarom lahko požarna inšpekcija: 

a) odredi: 
—'i da se preuredi, premesti ah odstrani inštalacija, stroj, kurilna naprava, 

dimni odvod, druga naprava ali objekt; 
— da se pregradi ali kako drugače adaptira objekt; 
— da se nabavi potrebno gasilsko orodje, naprave in sredstva za gašenje; 
— da se postavi stalno nadzorstvo (požarna straža) na kraj, kjer je pove- 

čana nevarnost požara; 
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— da se ukrene vse potrebno zaradi zavarovanja ljudi, objektov in premo- 
ženja pred. požarom; 

— da se odpravijo druge pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti pri izva- 
janju predpisov o varstvu pred požarom. 

b) prepove: 
— uporabo objekta ali naprave, če ni mogoče drugače odstraniti nevarnosti 

požara; 
— kajenje ali uporabo nezavarovanega ognja, luči in podobno na določenem 

kraju oziroma prostoru. 
48. člen : Republiški sekretar za notranje zadeve predpiše način oprav- 

ljanja pripravniške dobe, program strokovnih in dopolnilnih strokovnih izpi- 
tov, ki jih morajo opraviti požarni inšpektorji in poklicni gasilci, ter način 
opravljanja teh izpitov. 

49. člen : Požarna skupnost je samoupravna skupnost gasilskih organiza- 
cij, zavarovalnic, delovnih in drugih organizacij ter občanov. 

54. člen : Sredstva požarne skupnosti so: 
—• prispevek v višini 6 % od tehničnih premij za požarno zavarovanje pre- 

moženja, zavarovanega na območju požarne skupnosti; 
— sredstva, ki jih namenijo družbenopolitične skupnosti, delovne in druge 

organizacije ter državni organi za uresničevanje potreb na, področju preventiv- 
nega in represivnega varstva pred požarom v skladu' z občinskim načrtom pred 
požarom; 

— sredstva, ki jih prispevajo občani. 
88. člen : Ta zakon začne veljati 1. januarja 1971. 
S predlogi zakonodaj no^pravne komisije za spremembe in dopolnitve 2., 11., 

18., 19., 22., 24., 25., 32., 34., 51., 53. in 63. člena odbor v celoti soglaša. 
Z vsemi navedenimi spremembami soglaša tudi predlagatelj. 
Za poročevalca odbora je odbor določil že na prejšnji seji poslanca Mirka 

Zlendra, 

5t.: 22-11/70 
Ljubljana, 28. 12. 1970 

Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora — dodatno 
poročilo z dne 25. 12. 1970, št. 22-11/70. 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora — mnenje z dne 23. de- 
cembra 1970, št. 22-11/70. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji 39. seji 
dne 23. decembra 1970 obravnavala osnutek *■zakona o> varstvu pred požarom, 
ki ga je predložil v obravnavo republiški sekretariat za notranje zadeve. 

Komisija se je v načelni obravnavi strinjala s predlogom odbora za druž- 
beno-politični sistem in notranjo politiko republiškega zbora in odbora za druž- 
benoekonomske odnose gospodarskega zbora, da naj bi se predloženi zakonski 
osnutek v smislu 294. in 295. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije obrav- 
naval po skrajšanem postopku kot predlog zakona. 

V načelni obravnavi komisije ni imela načelnih pripomb k zakonskemu 
osnutku. 
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V obravnavi po členili se je komisija strinjala s predlogi sprememb in 
dopolnitev omenjenih dveh odborov k naslovu zakona, 4., 6., 8., 17., 33., 
36., 37., 41., 50., 52., 56., 72., 73., 75. in 79. členu zakonskega osnutka. 

Ni pa se komisija strinjala s predlogom obeh omenjenih odborov glede 
dopolnitve 1. člena osnutka zakona, ker je ureditev gasilstva že podana 
v dopolnjenem naslovu tega zakona oziroma so določbe o organizaciji gasilstva 
zapopadene v V. poglavju tega osnutka pod naslovom: »Gasilske organizacije«. 

Komisija pa je sprejela tudi svoje predloge za spremembe in dopolnitve 
besedila, in sicer: 

K 2. členu: V prvem odstavku naj se črta beseda »družbenega«. 
Opredelitev, da je varstvo pred požarom tudi zadeva »družbenega pomena«, 

ni potrebna, ker že zadtošča opredelitev »splošnega pomena za republiko«. Tudi 
126. člen republiške ustave govori o zadevah, »ki imajo splošen pomen za repu- 
bliko«. 

K 11. členu: V četrti vrsti naj se besedilo: ».. .na železniškem območju 
prog ...« nadomesti z besedilom: » ... na območju železniških prog .. .«. 

Gre le za spremembo redakcijskega značaja. 
K 18. členu : Druga alinea prvega odstavka naj se spremeni tako, da 

se glasi: »delovne in druge organizacije, državne organe ter samostojne obrt- 
nike, ki morajo imeti pravilnik o požarnem redu;«. 

Ta sprememba je bila potrebna samo zaradi uskladitve s prvim odstavkom 
16. člena, ki omenja tudi samostojne obrtnike ter govori o »pravilniku o požar- 
nem redu« in ne samo o »požarnem redu«. 

K 19. členu: Besedilo tega člena naj se spremeni tako, da se glasi: 
»Požarna inšpekcija nadzoruje, ali in kako izvršujejo delovne in druge orga- 

nizacije, državni organi, samostojni obrtniki in drugi občani predpisane ukrepe 
za varnost pred požarom.« 

Komisija je smatrala, da je potrebno v besedilo tega člena vključiti tudi 
kategorijo samostojnih obrtnikov glede na to, da se tej kategoriji nalagajo ob- 
veznosti v zvezi s požarnim varstvom že po 16. členu tega osnutka. 

K 22. členu : V peti alinei naj se besedilo: »... 110 kW . ..« nadomesti 
z besedilom: »HOkV...«. 

Gre le za spremembo redakcijskega značaja, ki jo je komisija sprejela na 
opozorilo na, seji navzočega predstavnika predlagatelja. 

K 24. členu : Besedilo tega člena naj se spremeni tako, da se glasi: 
»Občinska požarna inšpekcija opravlja inšpekcijske zadeve nad objekti, ki 

niso določeni v 22. členu tega zakona.« 
Ta sprememba je potrebna le zaradi jasnejše opredelitve funkcij občinske 

požarne inšpekcije v razmerju do objektov po 22. členu tega osnutka i,n je le 
redakcijskega značaja. 

K 25. členu : Drugi stavek drugega odstavka naj se spremeni tako, da 
se glasi: 

»O tako opravljenem inšpekcijskem dejanju mora strokovna oseba predlo- 
žiti poročilo požarni inšpekciji.« 

Komisija je smatrala, da je treba predložitev poročila strokovne osebe, ki 
je pooblaščena za posamezna inšpekcijska dejanja s področja varstva pred po- 
žarom, veziati na požarno inšpekcijo in ne na požarnega inšpektorja, ker je taka 
oseba za ta dejanja neposredno odgovorna požarni inšpekciji kot organu, ki jo 
je pooblastil za ta dejanja, in ne požarnemu inšpektorju kot posamezniku. 



Priloge 791 

K 28. členu: Komisija je sicer soglašala s predlogoma obeh omenjenih 
odborov, da se pod točko a) tretja alinea spremeni in prenese v peto alineo ter, 
da se namesto sedanje tretje alinee vstavi novo besedilo, je pa sprejela predlog 
za redakcijsko spremembo novega besedila tretje alinee in predlog za dopol- 
nitev točke a) še z novo šesto alineo, in sicer: 

Tretja alinea naj se spremeni tako, da se glasi; 
»— da se nabavi potrebno gasilsko orodje, naprave in sredstva za gašenje;«. 
Ta sprememba začetnega besedila te alinee je le redakcijskega značaja. 
Doda se nova šesta alinea, ki se glasi: 
» * da se odpravijo druge pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti pri izva- 

janju predpisov o varstvu pred požarom.«. 
Besedilo te alinee je potrebno, ker je z njo opredeljena splošna določba ozi- 

roma pooblastilo požarne inšpekcije glede odpravljanja pomanjkljivosti oziroma 
nepravilnosti pri izvajanju predpisov na tem področju. Take splošne določbe 
oziroma pooblastila vsebujejo tudi drugi predpisi, ki urejajo posamezne vrste 
inšpekcij. 

K 32. členu: Besedilo tega člena naj se črta. 
Komisija je smatrala, da v tem zakonu ni potrebno še posebej urejati vpra- 

šanj v zvezi s tem, kdo nosi stroške inšpekcijskega dejanja, če se pri inšpekciji 
ugotovijo nepravilnosti in pomanjkljivosti pri izvajanju predpisov o varstvu 
pred požarom, kot tudi ni potrebno urejati vprašanja specifikacije teh stroškov, 
ker so take procesne določbe že urejene na splošno v 113. členu zakona o sploš- 
nem upravnem postopku. 

K 34. členu: Besedilo tega člena naj se črta. 
Zaradi črtanja tega člena naj se črta tudi naslov nad njim: »a) Splošno«, 

ostali naslovi pod b) in c) pa se označijo z a) in b). 
Komisija je smatrala, da besedilo tega člena v tem zakonu ni potrebno, ker 

je razvijanje dejavnosti gasilskih organizacij že opredeljeno z nadaljnjimi do- 
ločbami V. poglavja »Gasilske organizacije« in je tako določba tega člena v 
razmerju do samega zakona le interpretativnega značaja. 

K 47. in 48. členu : Komisija sicer soglaša s predlogom omenjenih 
dveh odborov, da se 47. in 48. člen zamenjata tako, da postane 48. člen 47. člen, 
47. člen pa 48. člen, smatra pa, da dopolnitev sedanjega 48. člena z besedilom: 
»po tem, ko dobi mnenje Gasilske zveze Slovenije« ni potrebna. To pa zato-, ker 
gre pri podzakonskih predpisih, ki jih po tem členu izda republiški sekretar za 
notranje zadeve, le za taka vprašanja, katerih ureditev je v neposredni stro- 
kovni pristojnosti sekretariata za notranje zadeve oziroma ne gre za taka stro- 
kovna vprašanja, pri katerih mora sodelovati tudi Gasilska zveza Slovenije. 

K 49. členu: Komisija se je sicer strinjala s predlogom obeh omenjenih 
odborov, da je potrebno besedilo tega člena spremeniti tako, da se vanj vklju- 
čijo oziroma posebej omenijo tudi zavarovalnioe, smatrala pa je, da je potrebno 
določbo tega člena postaviti tako, da se besedilo: ».. . ter drugih delovnih orga- 
nizacij ...« nadomesti s preciznejšim besedilom: ». . . delovnih in drugih orga- 
nizacij . ..«. 

K 51. členu : V tretji alinei naj se besedi »občinskega načrta« nado- 
mestita z besedo: »načrtov«. 

Ker je po predlogu spremembe 8. člena tega osnutka, ki sta jo sprejela 
oba omenjena odbora, poleg občinske predvidena tudi republiška požarna skup- 
nost, je treba navedbo glede občinskih načrtov varstva pred požarom nado- 
mestiti z navedbo samo načrtov varstva pred požarom. 
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K 53. členu: Besedilo drugega odstavka naj se dopolni še z besedilom: 
»oziroma Skupščina SR Slovenije.«. 

Ta dopolnitev je potrebna, ker je poleg občinske skupnosti požarnega var- 
stva predvidena tudi republiška skupnost požarnega varstva, katere statut naj 
bi potrjevala Skupščina SR Slovenije. 

K 54. členu : Komisija se je sicer strinjala z amandmajem obeh nave- 
denih odborov k temu členu, smatrala pa je, da je treba v prvem odstavku 
dodati besedilo nove 3. alinee, ki se glasi: 

»— sredstva, ki jih prispevajo občani.« 
K 63. členu : Besedilo predzadnje in zadnje alinee tega člena naj se 

preoblikuje v samostojni drugi odstavek tega člena, ki se glasi : 
»V primeru večje požarne nevarnosti lahko vodja gašenja ter reševanja 

odredi uporabo tujega prevoznega sredstva za prevoz poškodovanih oseb do 
najbližjega zdravstvenega zavoda in pokliče sposobne občane, ki prebivajo 
v neposredni bližini požarišča, da pomagajo pri gašenju in reševanju z osebnim 
delom, vozili, orodjem in drugimi sredstvi, ki so primerna za gašenje in reše- 
vanje.« *. 

" Komisija je smatrala, da ni mogoče dati vodji gašenja ter reševanja pravico 
do ukrepov, po predzadnji in zadnji alinei tega člena pri gašenju kakršnegakoli 
požara, ker take pravice nima po 9. členu splošnega zakona o požarnem varstvu 
(Uradni list SFRJ, št. 25/70). Zato pa je predlagala, da se izoblikuje nov odsta^ 
vek tega člena, ki bo vezal pravico vodje gašenja ter reševanja glede navedenih 
ukrepov le na primere večje požarne nevarnosti. Za tako določbo pa ima repu- 
blika pooblastilo v 10. členu citiranega splošnega zakona, ki določa, da se z za- 
konom določajo pogoji, pod katerimi smejo organi in pooblaščene uradne osebe 
naložiti občanom, delovnim in drugim samoupravnim organizacijam in organom, 
da morajo izvršiti z zakonom predpisane dolžnosti glede sodelovanja pri gašenju 
požara in reševanju ogroženih ljudi in premoženja ter dati gasilskim enotam na 
razpolago za to potrebno orodje ter prevozna, tehnična in druga, sredstva. 

K 88. členu : Besedilo tega člena naj se spremeni tako, da se glasi: 
»Ta zakon začne veljati 1. januarja 1971.« 
Komisija se je sicer strinjala z razlogi obeh omenjenih odborov glede spre- 

membe vakacijskega roka, ki veže veljavnost tega zakona, na osmi dan po ob- 
javi v »Uradnem listu SRS«, smatrala pa je, da je primerneje vezati veljavnost 
tega zakona na 1. januar 1971 glede na določbo 14. člena citiranega splošnega 
zakona, da se bo temeljni zakon o varstvu pred požarom uporabljal na območju 
republike do republiškega zakona o požarnem varstvu, najdalj pa do 
31. decembra 1970. 

Na seji navzoči predstavnik predlagatelja se je strinjal z vsemi predlogi 
komisije za spremembe in dopolnitve besedila tega zakona. 

St.: 22-11/70 
Ljubljana, 24. 12. 1970 
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PREDLOG ZAKONA 

o uvedbi centralnega registra stalnega prebivalstva v SR Sloveniji 

1. člen 

Pri Zavodu SR Slovenije za statistiko se uvede centralni register stalnega 
prebivalstva v SR Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: centralni register). 

Centralni register je zbirka podatkov o stalnih prebivalcih SR Slovenije po 
6. členu zakona o registru stalnega prebivalstva in o razvidu začasnega pre- 
bivališča (Uradni list SRS, št. 36-372/65). 

2. člen 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je pooblaščen, da s svojim predpisom 
lahko določi še druge podatke o stalnih prebivalcih SR Slovenije, ki jih vodi 
centralni register. 

3. člen • 

Centralni register se vzpostavi po podatkih, ki bodo zbrani ob popisu pre- 
bivalstva in stanovanj 31. marca 1971 na podlagi zakona o popisu prebivalstva 
in stanovanj v letu 1971 (Uradni list SFRJ, št. 32-381/70). 

4. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Leta 1953 je bil v SR Sloveniji z uredbo ustanovljen register stalnega pre- 
bivalstva. Leta 1965 pa je bil sprejet zakon o registru stalnega prebivalstva in 
o razvidu začasnega prebivališča. Ta zakon pa so še dopolnili pravilniki o re- 
gistru stalnega prebivalstva, ki so izšli v letu 1967. 

Osnovni namen omenjenih predpisov je bila vpeljava evidence o vsem pre- 
bivalstvu pri matičnih uradih in prijavno-odjavnih uradih. Poleg temeljnih 
podatkov, pomembnih za identiteto, se zajemajo še podatki o zakonskem stanu, 
državljanstvu, narodnosti, izobrazbi, poklicu, zaposlitvi, imenu in priimku ose- 
be, ki predstavlja gospodinjsko skupnost, in o razmerju članov gospodinjske 
skupnosti do te osebe, prejšnje stalno prebivališče oziroma prihodnje stalno 
prebivališče ter rok selitve. Evidenca se vodi v obliki kartoteke, spremembe pa 
vnašajo ročno. Pri tako decentralizirani evidenci je vsaka obdelava podatkov 
na ravni republike izredno težavna in zato bogata vsebina informacij ni izko- 
riščena tako, kot bi lahko bila, kar razni organi in organizacije vedno bolj 
potrjujejo. 

Glede na omenjene slabosti sedanje uporabe registra predlagamo uvedbo 
centralnega registra prebivalstva, kjer bi bila na enem mestu koncentrirana 
evidenca osnovnih podatkov o vseh prebivalcih Slovenije s tem, da bi se vsa 
opravila mehanizirala. Hkrati bi centralni register prebivalstva omogočil med- 
sebojno povezovanje vrste evidenc, ki jih sedaj vodijo različni organi in orga- 
nizacije. Prav tako je s pomočjo centralnega registra-mogoče oblikovati kadrov- 
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sko evidenco za potrebe organov in organizacij in statistično spremljanje stanja 
in gibanja prebivalstva. Za potrebe znanstvenih raziskovanj pa vrsto podatkov, 
ki jih do sedaj ni bilo na voljo. 

Centralni register prebivalstva bi deloval tako, da bi vsi podatki o spre- 
membah gibanja (prijava in odjava prebivališča, rojstva, smrti, poroke itd.) 
prebivalstva prihajali v Zavod SR Slovenije za statistiko, kjer bi se vnesli v 
pomnilnike elektronskega stroja, na ustrezen način sistemizirali in sproti ažu- 
rirali. Matični uradi ah p rij avno-odja vni uradi bi podatke o spremembah poši- 
ljali na način, kot je to urejeno že sedaj, vendar v nekoliko drugačni obliki. Iz 
zavoda pa bi ti uiradi ah drugi uporabniki dobili potrebne izpiske, preglede ali 
pa kartone za svojo kartoteko. 

Glede na to, da bo 31. marca 1971 popis prebivalstva, bi kazalo izkoristiti 
to veliko statistično akcijo za vzpostavitev centralnega registra prebivalstva, kar 
je znatno ceneje, kot če bi se ta naloga uresničila na kakršen koli drug način. 
Vprašalnik ob popisu bi služil sočasno za prenos podatkov v centralni register. 
Od popisa naprej pa bi se tekoče vnašale vse spremembe, ki nastopajo v gibanju 
prebivalstva. Tako £>i dobili na enem mestu koncentrirane podatke o vseh pre- 
bivalcih. Odpira se tudi možnost, da se vsebina po potrebi širi. Stroški so rela- 
tivno majhni v primerjavi s koristmi, ki jih bo imela družba. Kot tehnična baza 
bi se uporabil republiški elektronski center. Sredstva so potrebna samo za sku- 
pino ljudi, ki bo stalno delala pri registru, zraven izdatkov za režijo (pomožni 
stroji, kartice, magnetni trakovi in oprema). Ob samem popisu bi delalo več 
ljudi, da bi se podatki čimprej prenesli na EC. 

Tako bi bilo potrebno v letu 1971   1 650,00 din 
Vsako nadaljnje leto okoh  435,00 din 

Organizacijsko-tehnične priprave za popis prebivalstva so že sedaj potekale 
tako, da se vzpostavi centralni register prebivalstva. 

AMANDMA IZVRŠNEGA SVETA 

V predlogu zakona naj se 2. člen črta. 

,OBRAZLOŽITEV 

Nekatere občinske skupščine so- imele pomisleke k vsebini 2. člena predlo- 
ženega zakona, ker menijo, da bi to pooblastilo lahko v znatni meri. razširilo 
obveznosti, ki bi jih morale izpolnjevati. To bi bilo po njihovem mnenju novo 
breme za proračune in za delo upravnih organov v občinah. Glede na to izvršni 
svet odstopa od prvotno predlaganega besedila 2. člena. 

Razprave, ki so o predlogu zakona bile organizirane s predstavniki občin 
ter z nekaterimi republiškimi organi in inštituti, so pokazale, da je ustreznejša 
rešitev v tem, da Skupščina SR Slovenije odloča o morebitni bodoči razširitvi 
vsebine centralnega registra stalnega prebivalstva. 
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POROČILA 

Odbor za družbeno-politični sistem in notranjo politiko republiškega zbora 
— poročilo z dne 23. 10. 1970 iin dodatno poročilo z dne 21. 12. 1970, št. 204-1/70 

Odbor za finance in proračun republiškega zbora — mnenje z dne 27. 10. 
1970, št. 204-1/70 

Zakonodajno pravna komisija — poročilo z dne 20. 10. 1970 in dodatno po~ 
ročilo z dne 24. 12. 1970, št. 204-1/70 

OSNUTEK ZAKONA 

o razmerju med številom invalidov in skupnim številom v invalidski delavnici 
zaposlenih ljudi ter o namenski uporabi sredstev posebnega sklada 

1. člen 

Za invalidsko delavnico po tem. zakonu se šteje tisita organizacija, v kateri 
je od skupnega števila zaposlenih ljudi vsaj polovica invalidov, ki so na poklicni 
rehabilitaciji ali ki so zaposleni. 

Ustanovitelj invalidske delavnice (va rianta : Občinska skupščina) lahko 
določi glede na stopnjo in vrsto invalidnosti večji odstotek invalidov, kot je 
določen v prejšnjem odstavku. 

2. člen 

Sredstva, ki ostanejo invalidskim delavnicam zaradi oprostitve plačevanja 
družbenih obveznosti oziroma odstopitve dohodkov, katerim se odpovedujejo 
družbeno-politične skupnosti, morajo invalidske delavnice vložiti v svoj poseben 
sklad iz tretjega odstavka 103. člena temeljnega zakona o invalidskem zava- 
rovanju, ki je namenjen za zboljšanje možnosti za rehabilitacijo oziroma za 
zaposlovanje invalidov. 

3. člen 

Sredstva posebnega sklada iz prejšnjega člena se uporabljajo: 
— za razširitev dejavnosti pri poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju in- 

validov ; 
— za nabavo strojev in orodij, potrebnih za opravljanje funkcije invalidske 

delavnice; 
— za prireditev strojev in drugih naprav invalidovim zmožnostim oziroma 

njegovi telesni okvari; 
— za preureditev oziroma adaptacijo prostorov; 
— za izboljšanje tehnološkega procesa in organizacije dela; 
— za izboljšanje varstva pri delu z nabavo ustreznih varnostnih naprav, 

4. člen 

Invalidska delavnica podrobneje določi vsako leto s finančnim načrtom, za 
katere od namenov iz prejšnjega člena se lahko uporabijo sredstva posebnega 
sklada in višino teh sredstev. 



796 Priloge 

5. člen 

Ta zakon začne vejjati osmi dan po objavi v --Uradnem listu SRS«, uporab- 
Ija pa se za tiste invalidske delavnice, ki izpolnjujejo pogoje iz tega zakona, od 
1. maja 1970, za tiste invalidske delavnice, ki še ne izpolnjujejo teh pogojev, 
pa od prvega dne naslednjega meseca, ko izpelnijo te pogoje, 

OBRAZLOŽITEV 

I. 

Po zakonu o dopolnitvi zakoina o zveznih prispevkih iz osebnega dohodka 
(Uradni list SFRJ, št. 56/69) se odstopa zvezni prispevek iz osebnega dohodka 
iz delovnega razmerja invalidskim delavnicam, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega 
dostavka 103. b člena temeljnega zakona o invalidskem zavarovanju; te delav- 
nice pa morajo odstopljeni prispevek vložiti v svoj poseben namenski sklad. 

Ta prispevek se invalidskim delavnicam potemtakem odstopa pod pogoji, 
ki so določeni v prvem odstavku 103. b člena temeljnega zakona o invalidskem 
zavarovanju (Uradni list SFRJ, št. 10/65, 14/66, 1/67, 23/67 in 56/69), tj. v zadnji 
noveli navedenega zakona iz decembra 1969, po kateri se za invalidske delavnice 
štejejo tiste organizacije, v katerih je z republiškim predpisom, določeno raz- 
merje med številom invalidov, ki so na rehabilitaciji, oziroma zaposlenih inva- 
lidov in skupnim številom ljudi, zaposlenih v invalidski delavnici. 

Omenjeni 103. b člen temeljnega zakona o invalidskem zavarovanju določa, 
da je treba z republiškim predpisom: 

— določiti razmerje med številom invalidov, ki so na rehabilitaciji oziroma 
zaposlenih invalidov in skupnim številom ljudi, zaposlenih v invalidski delav- 
nici; 

— natančneje določiti pogoje za ustanovitev invalidskih delavnic; 
— natančneje določiti namene, v katere se smejo uporabljati sredstva po- 

sebnega sklada, ki je namenjen za zboljšanje možnosti za rehabilitacijo oziroma 
zaposlovanje invalidov. 

Na podlagi pooblastila zgoraj cit. zakonov je republiški sekretariat za delo 
pripravil predlog za izdajo zakona o razmerju med številom invalidov in skup- 
nim številom v invalidski delavnici zaposlenih ljudi ter o namenski uporabi 
sredstev posebnega sklada. 

Predlog za izdajo zakotna je najprvo obravnaval odbor izvršnega sveta za 
socialno politiko in komunalna vprašanja, ki se je v načelu sicer strinjal s tem 
predlogom, vendar je menil, naj se za invalidsko delavnico šteje tista organi- 
zacija, v kateri' je od skupnega števila zaposlenih ljudi vsaj 75 odstotkov inva- 
lidov in tne polovica kot je to predlagal republiški sekretariat za delo. Izvršni 
svet je sprejel tako spremenjeni predlog za izdajo zakona. 

O predlogu za izdajo zakona so razpravljali tudi pristojni odbori in zakono- 
dajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije, ki v načelu sicer soglašajo s 
predlaganimi načeli, imajo pa nekatere pripombe in to: 

Odbor za socialno politiko in zdravstvo republiškega zbora in odbor za 
invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo socialno-zdrav- 
stvenega zbora sta mnenja: 
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■— da naj. bi se v načelu sedanje razmerje med invalidi in neinvalidi v in- 
validskih delavnicah (50 °/o : 50,0/o) ne spreminjalo oziroma naj bi se predvidela 
prožnejša rešitev, po kateri bi bodisi izvršni svet oziroma ustanovitelj invalid- 
ske delavnice določil v vsakem posameznem primeru razmerja nad 50 °/o inva- 
lidov, upoštevaje različne stopnje invalidnosti; 

— da naj bi statut invalidske delavnice podrobneje opredelil namembnost 
sredstev posebnega sklada, h kateremu naj bi dal svoje soglasje ustanovitelj; 

— da naj bi zakon predvidel prehodni rok, do katerega bi morale invalid- 
ske delavnice izpolniti ustrezne pogoje. 

Podobno mnenje je-zavzel tudi odbor za družbenoekonomske odnose go- 
spodarskega zbora Skupščine SR Slovenije, ki dodatno sodi, da naj bi se občin- 
skim skupščinam prepuščala določitev razmerja nad 50 odstotkov invalidov za 
vsako invalidsko delavnico posebej. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije pa je mnenja: 
— da naj bi zakon razlikoval med invalidskimi delavnicami za poklicno 

rehabilitacijo in drugimi invalidskimi delavnicami; 
— da predložena ureditev razmerja med številom invalidov in skupnim šte- 

vilom zaposlenih ljudi ne ustreza dejanskemu stanju v invalidskih delavnicah; 
— da naj se preuči možnost, da bi zakon uvedel različne stopnje oprostitev 

od plačila prispevka iz osebnega dohodka iz delo'vnega razmerja na podlagi 
drsne lestvice, ki bi obseg oprostitev določala glede na dejansko razmerje med 
zaposlenimi invalidi in celotnim številom v posamezni delavnici zaposlenih ljudi. 

Predlog za izdajo zakona sta končno na seji dne 23/9-1970 obravnavala 
še republiški zbor in socialno-zdravstveni zbor Skupščine SR Slovenije in spre- 
jela sklep, da se predlog za izdajo zakona sprejme, in da pripravi osnutek za- 
kona izvršni svet Skupščihe SR Slovenije do 31/10-1970. Pri pripravi osnutka 
zakona naj izvršni svet prouči vse pripombe in predloge, dane k predlogu za 
izdajo zakona ter predloži Skupščini SR Slovenije obrazložen predlog zakona. 
Obrazložitev naj obsega tudi argumente, na podlagi katerih je predlagatelj 
posamezne pripombe ali predloge pristojnih odborov Skupščine SR Slovenije 
sprejel oziroma zavrnil. 

Na podlagi sklepov, s katerima sta republiški zbor in socialno-zdravstveni 
zbor Skupščine SR Slovenije sprejela predlog za izdajo zakona, je republiški 
sekretariat za delo pripravil zakonski osnutek, upoštevaje določena načela, na 
katerih naj temelji zakon in pripombe omenjenih zborov. 

II. 

Glede na to, da bi se invalidskim delavnicam lahko odstopal zvezni pri- 
spevek iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, bi bilo treba z republiškim 
predpisom določiti razmerje med številom invalidov, ki so na rehabilitaciji, 
oziroma zaposlenih invalidov in skupnim številom ljudi, zaposlenih v invalidski 
delavnici in natančneje določiti namene, v katere se smejo uporabljati sredstva 
posebnega sklada, ki je namenjen za zboljšanje možnosti za rehabilitacijo ozi- 
roma zaposlovanje invalidov. Sodimo, da v tem času ne bi bilo potrebno oziroma 
primerno določiti z republiškim predpisom tudi pogoje za ustanovitev invalid- 
skih delavnic, čeprav zadnja novela temeljnega zakona o invalidskem zava- 
rovanju to zahteva. V pripravi je namreč nov sistem invalidskega zavarovanja, 
ki bo nedvomno sistem invalidskih delavnic, če bo v novem sistemu invalidskega 
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zavarovanja sploh še obstojal, drugače uredil, kot je danes. Seveda pa je ure- 
ditev invalidskih delavnic v novem sistemu invalidskega zavarovanja odvisna 
od tega, kakšna bo celotna ureditev invalidskega zavarovanja. 

Glede na to bi bila preuranjena uzakonitev pogojev za ustanovitev invalid- 
skih delavnic v sedanjem starem sistemu, ko še niso dokončno sprejeta stališča 
za nov sistem invalidskega zavarovanja. Hkrati pa bi takšna uzakonitev pogojev 
lahko pomenila prejudic in težave za ureditev invalidskih delavnic v novem 
sistemu invalidskega zavarovanja. 

Končno bi v tej situaciji Uzakonitev teh pogojev imela zelo kratkotrajen 
značaj in bi bila zato neracionalna, poleg tega pa tudi ni mogoče pričakovati, 
da bi se v tem prehodnem obdobju ustvarjale nove invalidske delavnice. 

Enako stališče ima tudi stalna konferenca za rehabilitacijo invalidnih oseb 
v Sloveniji. 

Z republiškim zakonom bi bilo torej treba določiti razmerje med številom 
invalidov in neinvalidov in določiti namene posebnega sklada. 

1. V 1. členu predvideva osnutek zakona, da naj bi znašalo razmerje med 
invalidi in celotnim številom v posamezni invalidski delavnici zaposlenih ljudi 
najmanj 50 % : 50 °/o. S tem razmerjem bi bila namreč lahko večina sedanjih 
invalidnih delavnic deležna ugodnosti v zvezi z odstopom prispevka iz osebnega 
dohodka iz delovnega razmerja, kot je to razvidno iz spodaj navedenega pri- 
kaza : 

Naziv invalidske delavnice Zaposleni na dan 
31. 12. 1969 

Od tega invalidov 
(v odstotku) 

Zavod za rehabilitacijo 
invalidov Novo mesto 
Zavod za zaposlovanje invalidov 
in drugih ljudi »TIKA« Trbovlje 
Delovni-zaščitni zavod za invalide, 
Ponikve pri Dobrepolju 
Invalidska delavnica, Brestanica 
»Invalid«, Skofja Loka 
Zavod za poklicno rehabilitacijo 
in zaposlovanje invalidov 
»Splošni servis Gorica«, N. Gorica 
Zavod za zaposlovanje 
in rehabilitacijo invalidov 
»Bodočnost«, Maribor 
»Inde«, Koper 
Zavod za rehabilitacijo 
invalidov, Celje 
Center za rehabilitacijo in varstvo 
slepih Slovenije, Škofja Loka 
Učne delavnice Zavoda za usposabljanje 
slušno in govorno prizadetih, Ljubljana 

53 

96 

114 
49 

140 

117 

281 
142 

86 

96 

218 

27 (50,94 °/o) 

49 (51,04%) 

61 (53,50 °/o) 
18 (36,73 "/o) 
12 { 8,57%) 

36 (30,76»/») 

174 (60,62 %) 
77 (54,22 o/o) 

40 (46,5)1°/») 

35 (36,45 o/o) 

111 (50,91%) 

V nasprotnem primeru tj., če bi se obdržalo razmerje iz predloga za izdajo 
zakona (75 % : 25 °/o) bi obstojala nevarnost, da bi tiste invalidske delavnice, 
ki ne bi izpolnjevale omenjenega pogoja, začele odpuščati invalide, kar bi bilo 
v nasprotju s cilji, ki jih zasleduje družbena skupnost v zvezi z rehabilitacijo 
in zaposlovanjem iinvalidov. 
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Glede na to, da je v posameznih invalidskih delavnicah različna stopnja in 
vnsta invalidnosti, osnutek zakona tudi predvideva, da bi lahko ustanovitelj 
(varianta: občinska skupščina) določil tudi višji odstotek invalidov kot 50"/». 

Sodimo, da mnenje zakonodajno-pravne komisije o potrebi razlikovanja 
med invalidskimi delavnicami za poklicno rehabilitacijo in drugimi invalidskimi 
delavnicami v danem položaju ne bi prišel v poštev oziroma ga ne bi bilo treba 
usvojiti, ker praktično nimamo takšnih invalidskih delavnic, ki bi se izključno 
ukvarjale samo s poklicno .rehabilitacijo, temveč se vse hkrati ukvarjajo tudi z 
zaposlovanjem invalidov. Ne glede na navedeno pa bi bile takšne invalidske 
delavnice pasivne in bi zahtevale za svoje poslovanje glede na specifične raz- 
mere dosti več družbenih sredstev, kot jih daje sedaj družbena skupnost za t. i. 
kombinirane delavnice (rehabilitacija in zaposlovanje). 

Glede predloga komisije o morebitni uvedbi drsine lestvice sodimo, da pred- 
lagane drsne lestvice ni mogoče predpisati v tem zakonu. Predpisi o prispevkih 
in davkih občanov namreč predpostavljajo tedanje zvezne predpise, kdaj se 
organizacija šteje za invalidsko delavnico. Zvezni predpisi o tem, kdaj se orga- 
nizacija šteje za invalidsko delavnico pa so prenehali veljati, ker je ta pristoj- 
nost prenesena na republike. 

S tem zakonom se predvideva, da republika drugače uredi status invalid- 
ske delavnice, zato ima sprejem tega zakona nujno za posledico, da se repu- 
bliški predpisi o prispevkih in davkih občanov prilagodijo temu zakonu, ne 
pa obratno. 

2. Določba 2. člena osnutka zakona ponavlja določbo tretjega odstavka 103. 
člena temeljnega zakona o invalidskem zavarovanju, ker menimo, da je umest- 
no, da je ta določba prevzeta tudi v republiški zakon tj. ustanovitev posebnega 
sklada za zboljšanje možnosti za rehabilitacijo oziroma zaposlovanje invalidov, 
ker naslednji 3. člen osnutka zakona predvideva, za katere namene se lahko 
uporabljajo sredstva tega posebnega sklada. Z republiškim, predpisom je nam- 
reč treba natančneje določiti namene, v katere se smejo uporabljati sredstva 
posebnega sklada (drugi odstavek 103. b člena TZIZ), zato ni mogoče usvojiti 
mnenj omenjenih odborov Skupščine SR Slovenije, da naj bi republiški zakon 
prepustil podrobno opredelitev namembno-sti sredstev tega sklada statutu inva- 
lidske delavnice ob soglasju ustanovitelja. 

3. Sodimo, da naj bi invalidska delavnica določala vsako leto s finančnim 
načrtom, za katere namene naj se uporabijo sredstva posebnega sklada in 
koliko sredstev naj gre v določenem letu za posamezen namen. Poraba sredstev 
posebnega namenskega sklada se namreč spreminja in se morejo ta sredstva 
eno leto uporabiti npr. za nabavo strojev, drugo leto npr. za varnostne naprave 
(4. člen). 

4. Določba 5. člena osnutka zakona predvideva, da naj bi ta zakon začel 
veljati s 1. 5. 1970 tj. retroaktivno za tiste invalidske delavnice, ki izpolnjujejo 
v 1. členu osnutka zakona predvideno razmerje med invalidi in neinvalidi. Po 
ugotovitvah stalne konference za rehabilitacijo invalidnih oseb v Sloveniji so 
namreč nekatere službe družbenega knjigovodstva glede na omenjeno novelo 
zakona o zveznih prispevkih iz osebnega dohodka, ki je začela veljati s 1. 5. 
1970, že blokirale ustrezna sredstva invalidskih delavnic. S tem, da bi zakon 
imel retroaktivno moč, bi lahko take invalidske delavnice uporabile odstop- 
ljena sredstva od 1. 5. 1970. V nasprotnem primeru pa bi lahko invalidske de- 
lavnice uživale določene ugodnosti šele od uveljavitve zakona dalje. 
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Za tiste invalidske delavnice, ki ob uveljavitvi zakona še ne bodo izpol- 
njevale predvidenega razmerja med invalidi in neinvalidl, pa naj bi se zakon 
začel uporabljati od prvega dne naslednjega meseca, ko bodo izpolnile pred- 
pisane pogoje. Iz prikaza, navedenega v točki .11/1 te , obrazložitve je namreč 
razvidno, da skoraj polovica sedanjih invalidskih delavnic še ne bi izpolnjevala 
pogojev iz 1. člena osnutka zakona (50 %.: 50 fl/o). Tem invalidskim delavnicam 
je prepuščeno,, da same odločijo, oziroma; poskrbijo,, kdaj bi lahko začele uži- 
vati predpisane ugodnosti. 

III. 

Po podatkih stalne konference za rehabilitacijo invalidnih oseb v Slove- 
niji se ocenjuje, da bi invalidske delavnice — 6e bi vse izpolnjevale predpisane 
pogoje -— dobile iz naslova odstopljenega zveznega, republiškega in občinskih 
prispevkov iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja še kar precej velika 
sredstva, kakor je to razvidno iz naslednjega prikaza: 

Invalidska delavnica Bruto dohodek prispevkov *'* 

»Inde«, Koper 13 404 433,00 461 118,00 3,44 
Delovno zaščitni zavod za 
mlajše invalide, Ponikve 2 423 820,00 102 151,55 4,21 
»■Bodočnost«, Maribor 11 566 335,06 1 013 671,78 8,76 
Zavod za rehabilitacijo 
invalidov, Celje 1 607 000,00 165 000,00 10,7 
Center za rehabilitacijo in 
varstvo slepih, Škofja Loka 3 818 780,04 328 134,30 8,59 
»Splošni servis Gorica«, 
Nova Gorica 6 632 041,67 201 115,12 3,03 
TIKA, Trbovlje 3 101 206,12 168 793,10 5,44 
Invalidske delavnice, 
Brestanica 3 265 256,98 98 731,70 3,02 
Učne delavnice Zavoda za 
usposabljanje slušno in 
govorno prizadetih, Ljubljana 11459 551,82 751 493,00 6,55 
Invalid, Škofja Loka 12 752 697,23 267 972,45 2,10 
Zavod za reh. in zaposlo- 
vanje invalidov, Novo mesto 988 818,26 86 625,36 8,76 

SKUPAJ: 71 019 940,18 3 644 806,36 — 

Osnutek zakona je usklajen z mnenjem in predlogom sekretariata izvršnega 
sveta za zakonodajo. 

POROČILA 

Odbor republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo je na seji dne 
21. decembra 1970 obravnaval osnutek zakona o razmerju med številom inva- 
lidov in skupnim številom v invalidski delavnici zaposlenih ljudi ter o namen- 
ski uporabi sredstev posebnega sklada. Osnutek zakona je Skupščini SR Slo- 
venije predložil njen izvršni svet. 
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Odbor je v skladu s stališčem, ki ga je sprejel v razpravi o predlogu za 
izdajo navedenega zakona, predlagal, da se osnutek zakona obravnava po skraj- 
šanem postopku kot predlog zakona. 

Na seji je odbor ugotovil, da je predlagatelj upošteval vse njegove bistvene 
pripombe, ki jih je dal k predlogu za izdajo zakona. Poudaril pa je, da s pred- 
loženim zakonom ne rešujemo vseh problemov invalidskih delavnic in da gre 
le za konkretizacijo pooblastila iz 103. b .člena temeljnega zakona o invalidskem 
zavarovanju. 

V podrobni obravnavi besedila so bili dani naslednji predlogi za. spremembe 
zakona: 

K 1. členu: V drugem odstavku je odbor sprejel varianto. 
Čeprav je izvršni svet ustanovitelj dveh invalidskih delavnic, bo kljub 

temu občina, kjer je taka delavnica lahko določevala glede na stopnjo in vrsto 
invalidnosti večji odstotek invalidov, kot je določen v prvem odstavku tega 
člena. Obstaja pa tudi velika možnost, da bo ustanovitelj teh dveh delavnic, to 
je izvršni svet, prenesel svoje ustanoviteljske pravice na občinske skupščine kot 
temeljne družbeno-politične skupnosti. 

K 3. č 1 e"n u : V zadnji alinei se za besedo »delu« postavi pika in črta 
ostalo besedilo. 

Sprememba je utemeljena, ker črtano besedilo preprečuje, da bi se ta sred- 
stva uporabila za financiranje tudi drugih ukrepov za izboljšanje varstva pri 
delu. 

Predstavnik izvršnega sveta se glede amandmaja k 1. členu ni izjasnil, z 
amandmajem k 3. členu pa se je strinjal. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona s pred- 
loženima amandmajema. 

Za poročevalca na seji republiškega zbora je odbor določil poslanca Rada 
Pušenjaka. 

Št.: 192-8/70 
Ljubljana, 21. 12. 1970 

Odbor za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter invalidsko varstvo so- 
cialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije je na seji dne 14. decembra 
1970 obravnaval osnutek zakona o razmerju med številom invalidov in skupnim 
številom v invalidski delavnici zaposlenih ljudi ter o namenski uporabi sred- 
stev posebnega sklada, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Odbor je ugotovil, da je predlagatelj v glavnem, upošteval vse pripombe 
odbora k predlogu za izdajo zakona, razen pripombe, naj statut podrobneje 
opredeli namembnost sredstev posebnega sklada, ker to ne bi bilo v skladu 
z zakonom. 

Odbor je v skladu s stališčem, sprejetim ob obravnavi predloga za izdajo 
zakona, predlagal, da se osnutek zakona obravnava po skrajšanem, postopku, 
kot predlog zakona. 

Odbor je bil seznanjen s pripombami predstavnikov, invalidskih delavnic 
k osnutku zakona in sicer: v 1. členu naj bi se črtal drugi odstavek; v 2. členu 

51 
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naj se predvidi, da je poseben sklad v okviru poslovnega sklada, da bi lahko ta 
sredstva med letom koristili kot obratna sredstva; v 5. členu naj se določi le rok, 
v katerem morajo invalidske delavnice doseči v 1. členu določeno razmerje, da bi 
bile deležne ugodnosti. 

V načelni razpravi je odbor poudaril, da se zavedamo, da s predloženim 
zakonom ne rešujemo vseh problemov invalidskih delavnic in da gre le za kon- 
kretizacijo pooblastila iz 103. b člena temeljnega zakona o invalidskem zavaro- 
vanju. Ker z republiškim zakonom lahko natančneje določimo le namene, 
v katere se smejo uporabljati sredstva posebnega sklada, ki je namenjen za 
zboljšanje možnosti za rehabilitacijo oziroma zaposlovanje invalidov, niso spre- 
jemljive pripombe predstavnikov invalidskih delavnic, naj bi ta sredstva med 
letom koristili kot obratna sredstva in jih lahko uporabili tudi za sanacijo enot 
združenega dela z nižjo storilnostjo. Po mnenju odbora rtudi ni sprejemljiva pri- 
pomba, da se črta drugi odstavek 1. člena. Ta določba je v skladu s stališčem 
odbora, da bi moral zakon upoštevati, da so v invalidskih delavnicah zaposleni 
invalidi različnih kategorij in različnih stopenj invalidnosti in zato določiti prož- 
nejšo rešitev glede razmerja med zaposlenimi invalidi in neinvalidi. Tudi ni 
sprejemljiva pripomba k 5. členu, saj je predlagana rešitev umestnejša in 
v korist samih invalidskih delavnic. 

Pri podrobni obravnavi besedila so bili dani naslednji predlogi za spre- 
membe zakona: 

K 1. členu : V tretji vrsti prvega odstavka naj se črta beseda »ljudi«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
V drugem odstavku naj se črta varianta. 
Upoštevati je treba, da je ustanovitelj vseh, razen dveh invalidskih delav- 

nic, občinska skupščina; v dveh primerih je ustanovitelj izvršni svet. 
K 3. členu: V zadnji alinei se za besedo »delu« postavi pika in črta 

preostalo besedilo. 
Sprememba je utemeljena, ker črtano besedilo preprečuje, da bi se ta 

sredstva uporabila za financiranje tudi drugih ukrepov za izboljšanje varstva 
pri delu. 

Predstavnik predlagatelja se je s predlaganimi spremembami strinjal. 
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Jožeta Nereda. 

St.: 192-8/70 
Ljubljana, 15. 12. 1970 

Odbor socialno-zdravstvenega zbora za invalidsko in pokojninsko zavarova- 
nje ter invalidsko varstvo je na seji dne 28. decembra 1970 razpravljal o amand- 
majih odbora RZ za socialno politiko in zdravstvo k osnutku zakona o razmerju 
med številom invalidov in skupnim številom v invalidski delavnici zaposlenih 
ljudi ter o namenski uporabi sredstev posebnega sklada. 

V razpravi je bilo ugotovljeno, da so bili k 1. členu dani različni amandmaji. 
Po ponovni obravnavi teh amandmajev je odbor umaknil svoj amandma, da se 
v 1. členu črta beseda »ljudi«. Predstavnik predlagatelja je pojasnil, da je 
v zakonu predlagano besedilo dobesedno povzeto iz zveznega zakona. 

Nadalje je odbor umaknil svoj amandma k 2. odstavku 1. člena ter sprejel 
amandma odbora republiškega zbora za socialno politiko in zdravstvo in sicer iz 
razlogov, ki jih navaja ta odbor. Ta amandma se glasi: 
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»Občinska skupščina lahko določi glede na stopnjo in vrsto invalidnosti 
večji odstotek invalidov, kot je določen v prejšnjem odstavku.« 

Predstavnik predlagatelja se je strinjal s temi spremembami. 
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Jožeta Nereda. 

Št.: 192-8/70 
Ljubljana, 28. 12. 1970 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
9. decembra 1970 obravnavala osnutek zakona o razmerju med številom invali- 
dov in skupnim številom v invalidski delavnici zaposlenih ljudi ter o namenski 
uporabi sredstev posebnega sklada, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
izvršni svet. 

Komisija je ugotovila, da je predlagatelj deloma upošteval mnenje komisije 
k predlogu za izdajo zakona in to glede razmerja med številom invalidov in 
skupnim številom zaposlenih ljudi v invalidski delavnici. 

Komisija v načelni obravnavi k predloženemu osnutku ni imela pripomb. 
Komisija je menila, da naj bi se drugi odstavek 1. člena črtal, kolikor pa bi 

ostal, naj bi predpisal, da lahko občinska skupščina določi glede na stopnjo in 
vrsto invalidnosti samo nižji odstotek invalidov kot je določen v prvem odstavku 
tega člena. 

Takšna formulacija bi omogočala, da bi bilo oproščenih plačevanja druž- 
benih obveznosti večje število delavnic, ki zaposlujejo invalide, to pa bi ugodno 
vplivalo na njihovo hitrejše zaposlovanje. 

Kolikor predlagatelj ne bi sprejel predlagane spremembe v smislu, da je 
mogoče odstotek zaposlenih invalidov iz prvega odstavka tega člena, glede na 
stopnjo in vrsto invalidnosti znižati, v tem primeru komisija meni, da naj bi se 
drugi odstavek črtal, kajti zaostrovanje pogojev za priznanje ugodnosti invalid- 
skim delavnicam, bi samo zavrlo sprejemanje novih invalidov v delovno 
razmerje in povzročilo zmanjšanje števila že tako redkih invalidskih delavnic. 

3t.: 192-8/70 
Ljubljana, 11. 12. 1970 

PREDLOG ZAKONA 
o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih 

1. člen 

16. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih (Uradni 
list SRS, št. 26-157/70) se spremeni tako, da se glasi: 

»Delovne organizacije morajo najpozneje do 30. junija 1971 prilagoditi svoje 
statute in druge splošne akte določbam tega zakona.« 

2. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 
51» 
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OBRAZLOŽITEV 

16. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih nalaga 
delovnim organizacijam dolžnost, da svoje statute in druge splošne akte uskla- 
dijo z njegovimi določbami v šestih mesecih od dneva uveljavitve zakona. Zakon 
je bil objavljen dne 23. julija 1970, začel pa je veljati po običajnem roku osmih 
dni. Čas za uskladitev splošnih aktov delovnih organizacij, določen v sedanjem 
16. členu omenjenega zakona, bo torej kmalu potekel. Spremembe statutov in 
drugih splošnih aktov so trenutno večinoma še v izdelavi. Pri pregledu tistih 
splošnih aktov, ki pa so že pripravljeni, je bilo mogoče ugotoviti, da ne kažejo 
zadovoljivih rešitev v smislu danih priporočil. Zato se republiška konferenca 
SZDL, gospodarska zbornica SRS in republiški odbor sindikata delavcev kme- 
tijstva, živilske in tobačne industrije soglasno zavzemajo za podaljšanje roka za 
uskladitev. S tem bo dana možnost, da se posveti več časa sprejemanju spre- 
memb splošnih aktov delovnih organizacij, ki gospodarijo z gozdovi. Le na ta 
način bi se bilo mogoče izogniti nevarnosti, da se cilji, ki so vodili Skupščino 
SRS pri sprejemanju tega zakona, ne bi dosegli. Izvršni svet Skupščne SRS se je 
iz osnutkov statutov, ki so mu bili na razpolago, tudi sam prepričal, da ti osnutki 
ne rešujejo zlasti vprašanj samoupravljanja z zasebnimi gozdovi v skladu 
s sklepi, ki jih je prejela Skupščina SRS in se zato pridružuje predlogu SZDL, 
gospodarske zbornice SRS in RO sindikata delavcev kmetijstva, živilske in 
tobačne industrije, da je treba z daljšim rokom, zagotoviti možnost pravilnejše 
ureditve teh vprašanj s statuti. 

Ker predlagani zakon ni ne obsežen ne zahteven, saj gre le za podaljšanje 
roka, se predlaga sprejetje zakona po hitrem postopku; k takemu postopku pa 
sili tudi dejstvo, da rok, ki se naj podaljša, v kratkem poteče. 

POROČILO 

o obravnavi izhodišč za izvajanje in financiranje 
zdravstvenega varstva v letu 1971 

Odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje s o -» 
c i a 1 n o - z d r a v s t v e n e g a zbora Skupščine SR Slovenije je 
na seji dne 18. decembra 1970 obravnaval družbeni dogovor o izhodiščih za 
izvajanje in financiranje zdravstvenega varstva v letu 1971, ki ga je skupščini 
v vednost predložil izvršni svet. 

V razpravi je bilo ugotovljeno, da je bil družbeni dogovor v predloženem 
tekstu sprejet in podpisan s strani petih udeležencev in da je zato pravno velja- 
ven. Nadalje je bilo opozorjeno, da tega dogovora ni podpisala skupnost zdrav- 
stvenih zavodov, ker preostali udeleženci dogovora niso upoštevali nekaterih 
njenih bistvenih pripomb, od katerih skupnost ne more odstopiti. V težnji, da bi 
tudi omenjena skupnost, ki predstavlja izvajalce zdravstvenega varstva, podpi- 
sala ta dogovor, je bil dne 17. t. m. organiziran širok posvet zdravstvenih zavo- 
dov in udeležencev družbenega dogovora. Na tem posvetu so bih predstavniki 
zdravstvenih zavodov soglasni, da niso v celoti sprejemljive le rešitve v 2. členu 
in v točki 2 b in 4 3. člena družbenega dogovora. Že v družbenem dogovoru 
bi bilo treba poudariti, naj se na nivoju regij uskladi obseg pravic z razpolož- 
ljivimi možnostmi. Glede osebnih dohodkov je na posvetu prevladalo stališče, 
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da bi bila primerna osnova za kalkulacijo katalog 2 vsaj v višini 95 %. Pri 
določanju cene zdravstvene storitve v letu 1971 naj se funkcionalna amortizacija 
upošteva v višini, ki jo določata pogodbeni stranki s tem, da znaša najmanj 
20 % nad predpisano minimalno amortizacijo. Na tem posvetu je bilo sklenjeno, 
naj skupnost zdravstvenih zavodov v najkrajšem času ponovno oblikuje argu- 
mentirane spreminjevalne predloge k družbenemu dogovoru ter jih posreduje 
vsem udeležencem družbenega dogovora. 

Poslanci so poudarili, da so nekatere pripombe skupnosti zdravstvenih zavo- 
dov oziroma predstavnikov zdravstvenih zavodov na omenjenem posvetu 
utemeljene in da bi jih bilo treba upoštevati pri sprejemanju dogovorov na 
nivoju regij. Ker morajo skupnosti zdravstvenega zavarovanja še v tem letu 
sprejeti finančne načrte ter določiti stopnjo prispevka, je v tem trenutku bolj 
bistveno, da pride čimprej do dogovorov v regijah in se morajo v tej smeri 
zdravstveni zavodi polno angažirati. Se posebej so poslanci opozorili, da bi 
morali biti vsi dejavniki, ki bodo sodelovali pri oblikovanju regionalnih dogo- 
vorov, zelo realni pri planiranju ter upoštevati težavno situacijo, v kateri se 
nahaja celotna družba. Prav tako je treba upoštevati, da je zdravstvo pri izva- 
janju gospodarske reforme že doprineslo znaten delež k stabilizaciji in racionalni 
potrošnji ter da je treba realno oceniti, do katere meje lahko še omejujemo to 
področje v potrošnji. 

Nadalje so poslanci poudarili, da se moramo zavedati, da v okviru 10,8fl/o 
zveznega limita ni mogoče zagotoviti za zdravstveno varstvo tistih sredstev, ki 
bi bila neobhodno potrebna in da je neizbežno deficitarno poslovanje skladov 
zdravstvenega zavarovanja v prihodnjem letu. Glede na težave in položaj, 
v katerih se bodo znašli zdravstveni zavodi v prihodnjem letu, je nujno, da se 
poiščejo dodatni viri financiranja zdravstvenega varstva. Zato je odbor podprl 
predlog izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije zveznemu izvršnemu svetu 
za spremembo 17. člena splošnega zakona o zdravstvenem zavarovanju in 
o obveznih oblikah zdravstvenega varstva. Po tem predlogu naj bi splošni 
zakon omogočal republikam predpisati participacijo tudi na obvezne oblike 
zdravstvenega varstva. Nadalje je odbor menil, da bi bilo treba v prihodnjem 
letu zadržati na približno enaki višini kot v letu 1970 obseg sredstev zbranih 
s participacijo zavarovancev. Kolikor skupnosti zdravstvenega zavarovanja 
niso .oziroma ne bodo predpisale tako povečanih participacij, da bi dosegli ta 
namen, bi bilo treba po mnenju odbora v začetku prihodnjega leta ponovno 
pretresti to problematiko ter ustrezno povišati participacijo zavarovancev. V pri- 
meru, da bi federacija omogočila participacijo tudi na obvezne oblike zdrav- 
stvenega varstva, naj bi se le^ta predpisala za tiste oblike, za katere je parti- 
cipacija veljala doslej. 

Po mnenju odbora je za kalkulacijo osebnih dohodkov zdravstvenih delav- 
cev primerna osnova okoli 95®/» kataloga 2 republiškega odbora sindikata 
delavcev družbenih dejavnosti Slovenije. Konkretna določitev tega odstotka 
mora biti stvar regionalnih dogovorov in pogodb. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Jožeta Padovana. 

Št.: 113-422/70 
Ljubljana, 18. 12. 1970 
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PREDLOG ODLOKA 

o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani 

Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter II. in XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike 
Slovenije ter v zvezi z 12. in 19. členom zakona o sodiščih splošne pristojnosti 
(Uradni list SRS, št. 20-220/65) je Skupščina Socialistične republike Slovenije na 
seji republiškega zbora sprejela 

ODLOK 

o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani 

Milko Dobravec se razreši dolžnosti sodnika okrožnega sodišča v Ljub- 
ljani z 21. decembrom 1970. 

OBRAZLOŽITEV 

Sodnik okrožnega sodišča v Ljubljani Milko Dobravec je vložil dne 
4. 11. 1970 zahtevek za razrešitev dolžnosti sodnika omenjenega sodišča zaradi 
upokojitve. 

Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne 
23. novembra 1970 razpravljala o zahtevku Milke Dobravca o razrešitvi dolž- 
nosti sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani. Na podlagi določbe 12., 19. in 
20. člena zakona o sodiščih splošne pristojnosti komisija Skupščine SR Slovenije 
za volitve in imenovanja predlaga republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, 
da razreši Milka Dobravca dolžnosti sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani 
z 31. decembrom 1970. 

PREDLOG ODLOKA 

o izvolitvi sodnika okrožnega sodišča v Kranju 

Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave SR Slovenije 
ter II. in XXIII. amandmaja k ustavi SR Slovenije in v zvezi z 12. členom 
zakona o sodiščih splošne pristojnosti (Uradni list SRS, št. 20-220/65) je Skup- 
ščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora sprejela 

ODLOK 

o izvolitvi sodnika okrožnega sodišča v Kranju 

Za sodnika okrožnega sodišča v Kranju se izvoli Franc S k o d 1 a r , sod- 
nik občinskega sodišča v Radovljici. 

OBRAZLOŽITEV 

Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je dne 7. 10. 1970 
razpisala prosto sodniško mesto pri okrožnem sodišču v Kranju. 
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V predpisanem roku se je prijavil na razpisano prosto sodniško mesto pri 
okrožnem sodišču v Kranju Franc S k o d 1 a r , sodnik občinskega sodišča 
v Radovljici. 

Franc S k o d 1 a r je bil rojen 21. 9. 1939 v Ljubljani. Na pravni fakulteti 
v Ljubljani je diplomiral leta 1963. Pravosodni izpit opravil 16. 12. 1966. 

Dosedanje zaposlitve: od novembra 1963 do 15. 3. 1964 sodni pripravnik 
pri občinskem sodišču I v Ljubljani. Po odsluženju vojaškega roka opravljal 
pripravniško prakso pri občinskem sodišču v Radovljici. Od 19. 5. 1967 dalje 
sodnik občinskega sodišča v Radovljici. 

Po določbah XXIII. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije je 
komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja dne 17. 11. 1970 
poslala vrhovnemu sodišču SR Slovenije v mnenje prijavljenega kandidata na 
razpisano prosto sodniško mesto pri okrožnem sodišču v Kranju. 

Vrhovno sodišče SR Slovenije je dne 24. 11. 1970 sporočilo, da podpira kan- 
didaturo Franca Sko-dlarja, sodnika občinskega sodišča v Radovljici, ker v celoti 
izpolnjuje pogoje za sodnika okrožnega sodišča. 

Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne 
23. novembra 1970 razpravljala o prijavljenem kandidatu za razpisano prosto 
sodniško mesto pri okrožnem, sodišču v Kranju in na podlagi razprave ter 
mnenja vrhovnega sodišča SR Slovenije predlaga, da republiški zbor Skupščine 
SR Slovenije izvoli za sodnika okrožnega sodišča v Kranju Franca Skodlarja, 
sodnika občinskega sodišča v Radovljici. 

PREDLOG ODLOKA 

o določitvi števila sodnikov pri okrožnem gospodarskem sodišču v Ljubljani 

Na podlagi ustavnega amandmaja VII in v zvezi s 5. členom zakona o gospo- 
darskih sodiščih v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 20-221/65) je Skupščina 
Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora sprejela 

ODLOK 
o določitvi števila sodnikov pri okrožnem gospodarskem sodišču v Ljubljani 

I. 

Za okrožno gospodarsko sodišče v Ljubljani se določa 12 sodniških mest. 

II. 

Ta odlok začne veljati dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 
S tem dnem prenehajo veljati določbe III. točke odloka o določitvi števila 

sodnikov pri višjem gospodarskem sodišču Ljudske republike Slovenije, števila 
občasnih sodnikov pri višjem gospodarskem sodišču Ljudske republike Slovenije 
ter števila sodnikov okrožnih gospodarskih sodišč v Ljudski republiki Sloveniji 
(Uradni list LRS, št. 48-176/54), ki se nanašajo na določitev števila sodnikov 
pri okrožnem gospodarskem sodišču v Ljubljani. 
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OBRAZLOŽITEV 

Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne 
24. novembra 1970 razpravljala o vlogi okrožnega gospodarskega sodišča v 
Ljubljani za povečanje sodniških mest. Okrožno gospodarsko sodišče v Ljubljani 
svojo vlogo utemeljuje z naslednjim: 

»Število spisov, ki prihajajo k našemu sodišču v reševanje, je preveliko, 
da bi jih moglo 10 sodnikov tega sodišča dobro in pravočasno reševati. Tako 
stanje spisovne preobremenjenosti povzroča neažurno reševanje spisov. V tem 
letu je zato prišlo do zaostankov, ki se sedaj povečujejo. Nepravočasno reševanje 
gospodarskih sporov, zadev kaznovanja gospodarskih prestopkov, registrskih in 
tečajnih zadev, predvsem pa masovnih količin mandatno plačilnih in izvršilnih 
zadev, predstavlja za stranke — podjetja nepopravljivo finančno škodo in jih 
ovira v gospodarjenju. 

Podrobnejše povečanje obremenitve je razvidno iz spodnje tabele. 
Pripad zadev pri tem sodišču do 30. 10. 1968 v primerjavi z istim razdobjem 

leta 1969 in 1970: 

Vrsta zadeve 1968 1969 

P 2 604 2 574 2 955 
P1 30 935 32 644 32 367 
J 20 412 19 346 19 757 
PK 176 223 257 
Pkr — — 41 
Pi l 371 1 376 1 263 
Us 245 ,251 187 
R 861 1 547 1 559 
St 5 4 1 

Skupaj 56 609 57 965 58 387 

Vlogo okrožnega gospodarskega sodišča podpira tudi republiški sekretariat 
za pravosodje in občo upravo. 

Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je vlogo okrož- 
nega gospodarskega sodišča v Ljubljani sprejela kot utemeljeno in predlaga, da 
republiški zbor Skupščine SR Slovenije sprejme predlog odloka o določitvi šte- 
vila sodnikov pri okrožnem gospodarskem sodišču v Ljubljani. 

PREDLOG ODLOKA 

o določitvi števila in o imenovanju članov začasne skupščine 
raziskovalne skupnosti Slovenije 

Na podlagi 17. alinee 135. člena, 5. alinee 152, člena ustave Socialistične 
republike Slovenije in II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije 
ter 63. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 26-148/70) je 
Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora sprejela 
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ODLOK 

o določitvi števila in o imenovanju članov začasne skupščine 
raziskovalne skupnosti Slovenije 

I. 

Začasna skupščina raziskovalne skupnosti Slovenije ima 97 članov. 

II. 

Za člane začasne skupščine raziskovalne skupnosti Slovenije se imenujejo: 
Viktor A r h, dipl. ing. les., direktor inštituta tovarne pohištva Meblo, 

Nova Gorica; 
Rudi Babič, dipl. ing. rud., glavni direktor strojne tovarne Trbovlje; 
Dr. Aleksander^ Bajt, dipl. pravnik, redni profesor pravne fakultete uni- 

verze v Ljubljani; 
Jure B a n o v e c , dipl ing. grad., raziskovalec v inštitutu za metalne kon- 

strukcij e5 Ljubljana; 
Tomaž Banovec, dipl. ing. geod., raziskovalec v geodetskem zavodu SR 

Slovenije, Ljubljana; 
Dr. Srdjan B a v d e k , dipl. veterinar, docent veterinarskega oddelka bio- 

tehniške fakultete univerze v Ljubljani; 
Dr. Borut Belec, dipl. geograf, hab. docent višje ekonomsko-komercialne 

šole, Maribor; 
Dr. Adolf Bibič, dipl. pravnik, izredni profesor fakultete za sociologijo, 

politične vede in novinarstvo univerze v Ljubljani; 
Janko Bleiweis, dipl. ing. grad., raziskovalec v vodogradbenem labora- 

toriju, Ljubljana; 
Dr. Robert B 1 i n c , dipl. fizik, dopisni član SAZU, redni profesor fakul- 

tete za naravoslovje in tehnologijo univerze v Ljubljani; 
Dr. Janez B r g 1 e z , dipl. veterinar, raziskovalec v veterinarskem znan- 

stvenem zavodu Slovenije, Ljubljana; 
Dr. Demetrij Brodar, dipl. arheolog, višji znanstveni sodelavec pri Slo- 

venski akademiji znanosti in umetnosti, Ljubljana; 
Andrej Caserman, mgr., dipl. psiholog, raziskovalec v inštitutu za so- 

ciologijo in filozofijo, Ljubljana; 
Dr. France Cegnar, dipl. ing. agronom, sodelavec v centru za napredek 

trgovine in embalaže pri gospodarski zbornici SR Slovenije, Ljubljana; 
Dr. Stojan G i g o j, dipl. pravnik, redni profesor pravne fakultete univerze 

v Ljubljani; 
Dr. Jože Colnarič, dipl. ing. agronom, profesor višje agronomske šole, 

Maribor; 
Dr. Davorin Dolar, dipl. ing. kemije, dopisni član SAZU, redni profesor 

fakultete za naravoslovje in tehnologijo univerze v Ljubljani; 
Dr. Franc Erjavec, dr. med., izredni profesor medicinske fakultete uni- 

verze v Ljubljani; 
Dr. Janez Fettich, dr. med., redni profesor medicinske fakultete uni- 

verze v Ljubljani; 
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Dr. Boris Gaberščik, dipl. ing. arh., raziskovalec v urbanističnem in- 
štitutu SR Slovenije, Ljubljana; 

Dr. Peter Gregorc, dipl. ing. kem., šef sektorja za investicije in kapi- 
talno izgradnjo tovarne hranil Kolinska, Ljubljana; 

Dr. Peter H a b i č , dipl. geograf, višji znanstveni sodelavec pri Slovenski 
akademiji znanosti in umetnosti, Ljubljana; 

Dr. Dušan H a d ž i, dipl. kemik, dopisni član SAZU, redni profesor fakul- 
tete za naravoslovje in tehnologijo univerze v Ljubljani; 

Dr. Jože Hlebanja, dipl. ing. strojništva, izredni profesor fakultete za 
strojništvo univerze v Ljubljani; 

Šime Ivanko, magister pravnih ved, predavatelj višje pravne šole, Ma- 
ribor ; 

Dr. Miha J a p e 1 j , dipl. ing. kemije, sodelavec v inštitutu za raziskave in 
razvoj tovarne zdravil Krka, Novo mesto; 

Valentin J a r c, dipl. ing. strojništva, raziskovalec v inštitutu tovarne 
športnega orodja Elan, Begunje; 

Dr. Jernej Jernejčič, dipl. ing. kemije, raziskovalec v kemijskem inšti- 
tutu Boris Kidrič, Ljubljana; 

Mario Jež, dipl. ing. strojništva, raziskovalec v zavodu za avtomatizacijo 
Ljubljana, združeno podjetje Iskra, Kranj; 

Dr. Davor J u r i š i č , dipl. ing., docent fakultete za arhitekturo, gradbe- 
ništvo in geodezijo univerze v Ljubljani; 

Andrej K i r n , mgr. dipl. filozof, asistent fakultete za sociologijo, politične 
vede in novinarstvo univerze v Ljubljani; 

Dr. Vladimir Klemenčič, dipl. geograf, izredni profesor filozofske 
fakultete univerze v Ljubljani; 

Miloš K o b a 1, dr. med., docent medicinske fakultete univerze v Ljubljani; 
Miloš K o b e , dipl. ing. elektroteh., vodja oddelka za visoko frekvenčno 

tehniko v inštitutu za ekonomiko in vakuumsko tehniko, Ljubljana; 
Dr. Franjo K o č e v a r , dipl. ing., raziskovalec v inštitutu za tekstilno teh- 

nologijo fakultete za naravoslovje in tehnologijo univerze v Ljubljani; 
Dr. Kolar, dipl. ing. kem.., raziskovalec v inštitutu »Jožef-Štefan« v Ljub- 

ljani, hab., izredni profesor fakultete za naravoslovje in tehnologijo univerze 
v Ljubljani; 

Jože Kolarič, dipl. ing. tekstil, teh., direktor tekstilnega inštituta, Ma- 
ribor; 

Marko Kos, dipl. ing. strojništva, direktor projektivno-razvojnega sek- 
torja Titovih zavodov Litostroj, Ljubljana; 

Dr. Lado K o s t a , dipl. ing. kemije, redni profesor fakultete za naravo- 
slovje in tehnologijo univerze v Ljubljani; 

Miro K o š a k , dr. med., izredni profesor medicinske fakultete univerze 
v Ljubljani; 

Albin Koželj , dipl. ing. rud., vodja razvojne službe v rudniku živega 
srebra, Idrija; 

Vid Koželj, dipl. ing. kemije, direktor razvojnega sektorja v tovarni 
Color, Medvode; 

Niko Kralj , dipl. ing. arhitekture, izredni profesor fakultete za arhitek- 
turo, gradbeništvo in geodeizijo univerze v Ljubljani; 

Dr. Bratko Kreft, dipl. slav., redni član SAZU, upravnik inštituta za 
slovenski jezik pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, Ljubljana; 
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Dr. Antom K u h e 1 j , dipl. iing. elektrotehnike, redni član SAZU, redni 
profesor fakultete za naravoslovje in tehnologijo univerze v Ljubljani; 

Dr. Drago Lebez, dipl. biokem., raziskovalec v inštitutu »Jožef Štefan« 
v Ljubljani, hab. izredni profesor fakultete za naravoslovje in tehnologijo uni- 
verze v Ljubljani; 

Dr. Ivan Lenart, dr. med., redni profesor medicinske fakultete univerze 
v Ljubljani; 

Rudi Lešnik, dipl. ped., profesor na pedagoški akademiji, Maribor; 
Martin M a s t n a k , dipl. ing. agron., raziskovalec v kmetijskem inštitutu 

Slovenije, Ljubljana; 
. Dr. Marko M a t j a š i č , dr. med., raziskovalec v zavodu za zdravstveno 

varstvo SR Slovenije, Ljubljana; 
Dr. Ernest Mayer, dipl. fil., redni profesor biotehniške fakultete uni- 

verze v Ljubljani; 
Dr. Ciril M i k e 1, dipl. ekonomist, izredni profesor višje ekonomsko- 

komercialne šole, Maribor; 
Dr. Janez Milčinski, dipl. pravnik in dr. med., redni član SAZU, redni 

profesor medicinske fakultete univerze v Ljubljani; 
Dr. Zdravko Mlinar, dipl. pravnik, izredni profesor fakultete za sociolo- 

gijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani; 
Dr. Roman M o d i c , dipl. ing. kemije, redni profesor fakultete za nara- 

voslovje in tehnologijo univerze v Ljubljani; 
Tone Obersnu, dipl. ing. stroj., direktor zavoda za hladilno tehniko 

v Skofji Loki; 
Dr. Janez O r e š n i k , dipl. german., asistent filozofske fakultete univerze 

v Ljubljani; 
Dr. Milan Osredkar, dipl. fizik, redni profesor fakultete za elektroteh- 

niko univerze v Ljubljani; 
Mihca O zbič, dipl. oec., direktor tovarne obutve Planika, Kranj; 
Slavko P a p 1 e r , dipl. ing. rud., raziskovalec v geološkem zavodu, Ljub- 

ljana; 
Dr. Boris Paternu, dipl. slavist, izredni profesor filozofske fakultete 

univerze v Ljubljani; 
Ivan Pavlič, dipl. oec., pomočnik glavnega direktorja Ljubljana trans- 

port, Ljubljana; 
Dr. Janez Pečar , dipl. pravnik, raziskovalec v inštitutu za kriminologijo 

pri pravni fakulteti univerze v Ljubljani; 
Dr. Vid Pečjak, dipl. psiholog, docent filozofske fakultete univerze 

v Ljubljani; 
Dr. Janez P e k 1 e n i k , dipl. ing. strojništva, redni profesor fakultete za 

strojništvo univerze v Ljubljani; 
Dr. Edo P i r k m a j e r , dipl. fizik, raziskovalec v inštitutu »Jožef Štefan«, 

Ljubljana; 
Dr. Marjan Plaper, dipl. ing. elektroteh., redni profesor fakultete za 

elektrotehniko univerze v Ljubljani; 
Dr. Gregor P o č k a r , dipl. oec., raziskovalec v inštitutu za ekonomska 

raziskovanja, Ljubljana; 
Jelena P o p o v i ć , dipl. ing. kemije, raziskovalec v inštitutu tovarne Zla- 

torog, Maribor; 
Stane Potrč, dipl. ing. stroj., profesor na višji tehnični šoli, Maribor; 
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Dr. Ervin Prelo g , 'dipl. ing. stroj., redni profesor fakultete za strojništvo 
univerze v Ljubljani; 

Dr. Lev Premru, dipl. ing. kem., direktor razvojno-tehnološkega inšti- 
tuta industrije gumijevih, usnjenih in kemičnih izdelkov Sava, Kranj; 

Dr. Ivan Rakovec, dipl. geol., redni član SAZU, redni profesor fakultete 
za naravoslovje in tehnologijo univerze v Ljubljani; 

Božena Ravnihar, dr. med., izredni profesor medicinske fakultete uni- 
verze v Ljubljani; 

Dr. Marjan R i b a r i č , dipl. fizik, raziskovalec v inštitutu »Jožef Štefan«, 
Ljubljana; 

Dr. Karel S a 1 o b i r , dipl. veterinar, izredni profesor biotehniške fakultete 
univerze: v Ljubljani; 

Dr. Franc Schweiger, dipl. ing. stroj., raziskovalec v inštitutu za 
turbinske stroje, Ljubljana; 

Henrik Sebaher, dipl. ing. elektroteh., vodja oddelka za razvoj energe- 
tike pri poslovnem, združenju za energetiko SR Slovenije, Ljubljana; 

Dr. Saša Sedlar, dipl. ing. arh., izredni profesor fakultete za arhitek- 
turo, gradbeništvo in geodezijo univerze v Ljubljani; 

Ivan Simončič, dipl. pravnik, namestnik generalnega direktorja Ljub- 
ljanske banke, Ljubljana; 

Jože Spanring, dipl. ing. agronomije, docent biotehniške fakultete 
univerze v Ljubljani; 

Dr. France Štele, dipl. um. zgod., redni član Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti v Ljubljani; 

Dr. Miroslav Stiplovšek, dipl. zgodovinar, asistent filozofske fakultete 
univerze v Ljubljani; 

Marko S t o k i n , dipl. ing. strojništva, direktor razvojnega inštituta 
tovarne motornih vozil Tomos, Koper; 

Dr. Franc Sušnik, dipl. biolog, docent biotehniške fakultete univerze 
v Ljubljani; 

Jože S t u r m , profesor telesne vzgoje, redni profesor na visoki šoli za 
telesno kulturo, Ljubljana; 

Dr. Lovro S t u r m , dipl. pravnik, raziskovalec v inštitutu za javno upravo 
in delovna razmerja pravne fakultete univerze v Ljubljani; 

Lenart Treppo, dipl. ing. grad., tehnični direktor splošnega gradbenega 
podjetja Tehnika, Ljubljana; 

Viktor T u r n š e k , dipl. ing. grad., direktor zavoda za raziskavo mate- 
riala in konstrukcij SR Slovenije, Ljubljana; 

Dr. Danilo V e z j a k , dipl. ekonomist, izredni profesor višje ekonomsko- 
komercialne šole, Maribor; 

Dr. Ivan V i d a v , dipl. mat., redni član SAZU, redni profesor fakultete 
za naravoslovje in tehnologijo univerze v Ljubljani; 

Dr. Josip Vidmar, predsednik Slovenske akademije znanosti in umet- 
nosti, Ljubljana; 

Dr. Jernej V i r a n t, dipl. ing. elektroteh., docent fakultete za elektroteh- 
niko univerze v Ljubljani; 

Dr. Lojze Vodovnik, dipl. ing. elektroteh., izredni profesor fakultete 
za elektrotehniko univerze v Ljubljani; 

Iztok Winkler, mgr., dipl. ing. gozd., asistent biotehniške fakultete 
univerze v Ljubljani; 



Priloge 813 

Tine Z o r i č , dipl. ing. elektrotehn., profesor višje tehnične šole, Maribor; 
Dr. Anton Žele z nikar, dipl. ing. eletroteh., raziskovalec v inštitutu 

»Jožef Štefan«, Ljubljana. 

OBRAZLOŽITEV 

Po določbah 63. člena zakona o raziskovalni dejavnosti imenuje Skupščina 
SR Slovenije začasno skupščino raziskovalne skupnosti Slovenije na predlog 
Slovenske akademije znanosti in umetnosti, univerze v Ljubljani, gospodarske 
zbornice SR Slovenije in Zveze raziskovalnih organizacij Slovenije. 

Predlagatelji so poslali skupno 215 predlogov kandidatov. 
Pri sestavi predloženega predloga kandidatov za začasno skupščino razi- 

skovalne skupnosti Slovenije so sodelovali in soglašali predstavniki predlaga- 
teljev. Upoštevana je struktura raziskovalnih dejavnosti v SR Sloveniji, tako 
da so zasfopama vsa glavna področja raziskovalnega dela, pri čemer pa se ni 
moglo upoštevati vseh ožjih specialnosti. 

Na podlagi določb 61. člena zakona bo začasna skupščina izvolila predsed- 
nike in člane začasnih svetov sekcij, pri čemer bo možno zajeti tudi druge, ki 
niso predlagani kot kandidati za člane začasne skupščine. 

Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne 
16. decembra 1970 razpravljala, o predlogu kandidatov in na podlagi razprave 
predlaga v imenovanje v predlogu odloka navedene kandidate za. člane začasne 
skupščine raziskovalne skupnosti Slovenije. 

PREDLOG ODLOKA 

o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v svet višje šole 
za organizacijo dela v Kranju 

Na podlagi 17. alinee 135. člena in 5. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije in II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije 
ter 5. člena zakona o ustanovitvi višje šole za organizacijo dela v Kranju 
(Uradni list SRS, št. 26-152/70) in. 59. člena začasnega statuta višje šole za orga- 
nizacijo dela v Kranju je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji 
republiškega zbora sprejela 

ODLOK 

o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v svet višje , šole 
za organizacijo dela v Kranju 

Za predstavnike družbene skupnosti v svet višje šole za organizacijo dela 
v Kranju se imenujejo: 

Aleksander Kutoš, sekretar komiteja konference ZKS visokošolskih za- 
vodov, Maribor; 

Miha Potočnik, sekretar združenega podjetja Slovenske železarne, 
Ljubljana; 

Franc Sladič, podpredsednik mestnega sindikalnega sveta, Ljubljana; 
Ljubo U 1 a g a , vodja izobraževanja, tovarna pohištva Meblo, Nova Go- 

rica. 
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OBRAZLOŽITEV 

Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je prejela od 
višj^ šole za organizacijo dela Kranj dopis naslednje vsebine: 

»Začasni statut višje šole za organizacijo dela, ki ga je sprejel matični od- 
bor šole na seji dne 15. 9. 1970 in potrdil izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
na seji dne 1. 10. 1970, vsebuje glede sestave sveta šole naslednjo določbo: 

»Svet šole sestavlja 15 članov: osem članov izvoli delovna skupnost šole, 
tri člane izvolijo študenti, štiri člane delegira Skupščina SR Slovenije.« 

Na podlagi tega dopisa in 5. člena zakona o ustanovitvi višje šole za orga- 
nizacijo dela v Kranju ter 59. člena začasnega statuta višje šole za organizacijo 
dela v Kranju je komisija za volitve in imenovanja na sejah dne 23. novembra 
1970 in 16. decembra 1970 razpravljala o kandidatih za predstavnike družbene 
skupnosti, ki jih imenuje Skupščina SR Slovenije v svet višje šole za organi- 
zacijo dela v Kranju. 

Pri pripravi predlogov kandidatov je komisija sodelovala z nekaterimi ko- 
misijami za volitve in imenovanja občinskih skupščin. Na podlagi razprave pred- 
laga komisija za volitve in imenovanja naslednje kandidate za predstavnike 
družbene skupnosti v svet višje šole za organizacijo dela v Kranju: 

Aleksandra K u t o š a , sekretarja komiteja konference ZKS visokošolskih 
zavodov v Mariboru. Rojen je bil 10. 11. 1925 v Križevcih pri Murski Soboti. 
Na visoki šoli za politične vede v Ljubljani je diplomiral leta 1963. 

Dosedanje zaposlitve: od 1946 do 1949 v JLA; od 1950 do 1951 sekretar 
poverjeništva za turizem pri MLO Maribor; od 1952 do 1954 sekretar združenja 
državnih gostinskih podjetij v Mariboru; od 1955 do 1958 tajnik občinske skup- 
ščine Beltinci; od 1958 do 1962 sekretar občinskega komiteja ZKS Beltinci; od 
1963 do 1964 sekretar idejno-politične komisije pri okrajnem komiteju ZKS 
Maribor; od 1964 do 1966 sekretar občinskega komiteja ZKS Maribor-Center; 
od 1967 do 1968 sekretar za ideološko delo pri mestnem komiteju ZKS Maribor 
in od 1968 dalje na sedanjem delovnem mestu. 

Je član stalnega dela republiške konference ZKS in član komisije CK ZKS 
za družbeno-politična in idejna vprašanja prosvete in znanosti ter usposab- 
ljanje članov ZK. 

Miho Potočnika, sekretarja združenega podjetja Slovenske železarne, 
Ljubljana. Rojen je bil 25. 5. 1961 v Belci. Na pravni fakulteti v Ljubljani je 
diplomiral leta 1965. Pravosodni izpit je napravil leta 1968. 

Dosedanje zaposlitve: od 1. 12. 1965 do 30. 11. 1966 sodniški pripravnik pri 
okrožnem sodišču v Ljubljani; od 1. 12. 1966 do 31. 3. 1968 pravnik v združenem 
podjetju za PTT promet v Ljubljani; od 1. 4. 1968 do 31. 8. 1970 strokovni so- 
delavec — tajnik pravnega sveta izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in od 
1. 9. 1970 dalje na sedanjem delovnem mestu. Je odbornik skupščine mesta 
Ljubljana. 

Franca S 1 a d i č a , podpredsednika mestnega sindikalnega sveta v Ljub- 
ljani. Rojen je bil 10. 9. 1939 v Žabji vasi pri Novem mestu. Leta 1970 je diplo- 
miral na visoki šoli za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani. 

Dosedanje zaposlitve: od 1. 11. 1955 do 31. 8. 1959 splošno čevljarstvo Novo 
mesto; od 1. 7. 1960 do 31. 7. 1960 Obrtnik Ljubljana — obrat Novo mesto; od 
1. 8. 1960 do 17. 10. 1960 industrija obutve Novo mesto; od 18. 10. 1960 do 30. 6. 
1962 občinski komite ZMS Novo mesto; od 1. 7. 1962 do 31. 12. 1962 okrajni ko- 
mite ZMS Novo mesto; od 1. 1. 1963 do 30. 9. 1964 okrajni komite ZMS Ljub- 
ljana; od 1. 10. 1964 do 31. 5. 1965 okrajni odbor SZDL Ljubljana; od 1. 6. 1965 
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do 15. 2. 1967 centralni komite ZMS Ljubljana; od 16. 2. 1967 do decembra 1968 
tajnik strokovnega odbora sindikata delavcev industrije in rudarstva pri mest- 
nem sindikalnem svetu Ljubljana; od decembra 1968 do 6. 2. 1970 tovarna Zmaj 
Ljubljana in od 7. 2. 1970 dalje na sedanjem delovnem mestu. 

Ljuba U1 a g o , vodjo izobraževanja v tovarni pohištva Meblo v Novi 
Gorici. Rojen je bil 27. 9. 1943 v Ljubljani. Na filozofski fakulteti — oddelku 
za psihologijo v Ljubljani je diplomiral leta 1968. 

Dosedanje zaposlitve: od 1. 9. 1966 do 31. 8. 1968 vzgojni zavod Janeza 
Levca v Ljubljani; od 1. 9. 1968 dalje na sedanjem delovnem mestu. 

PREDLOG ODLOKA 

o imenovanju predsednika in članov republiškega medicinskega sveta 

Na podlagi 17. alinee 135. člena, 5. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije in v zvezi z II. amandmajem k ustavi Socialistične republike 
Slovenije ter na podlagi 69. člena zakona o zdravstvu (Uradni list SRS, št. 
26-146/70) je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega 
zbora sprejela 

ODLOK 
o imenovanju predsednika in članov republiškega medicinskega sveta 

V republiški medicinski svet se imenujejo za dobo štirih let: 
za predsednika: dr. Miloš K o b a 1, docent medicinske fakultete univerze v 

Ljubljani; 
za člane: dr. Bojan A c c e 11 o , docent medicinske fakultete univerze v 

Ljubljani; 
dr. Ivan Amon, predstojnik dispanzerja za pljučne bolezni 
in TBC, Maribor; 
dr. Stanko B a n i č , izredni profesor medicinske fakultete 
univerze v Ljubljani; 
dr. Boris C e r g o 1 j, zdravnik v zavodu za zdravstveno var- 
stvo, Koper; 
dr. Franc Čelešnik, redni profesor medicinske fakultete 
univerze v Ljubljani — oddelek za stomatologijo; 
dr. Marko Demšar, predstojnik rentgenskega oddelka sploš- 
ne bolnišnice dr. Jožeta Potrča, Ptuj; 
dr. Karmen D e r e a n i, izredni profesor medicinske fakultete 
univerze v Ljubljani; 
dr. Janez F et t i c h, redni profesor medicinske fakultete uni- 
verze v Ljubljani; 
dr. Edvard Glaser, predstojnik oddelka za transfuzijo krvi 
splošne bolnišnice, Maribor; 
dr. Vinko K a m b i č , izredni profesor medicinske fakultete 
univerze v Ljubljani; 
dr. Dušan K a r b a , izredni profesor fakultete za naravoslovje 
in tehnologijo univerze v Ljubljani; 
dr. Ivan Kopač, ravnatelj splošne bolnišnice, Celje; 
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dr. Ludvik L o z e j, šef dispanzerja za pljučne bolezni in tu- 
berkulozo zdravstvenega doma, Nova Gorica; 
dr. Danica M i k 1 i č , pomočnik direktorja zavoda SR Slove- 
nije za zdravstveno varstvo, Ljubljana; 
Marija Miloradovič, višja medicinska sestra v zdravstve- 
nem domu, Ljubljana; 
dr. Anton Mu r gel, predstojnik kirurgičnega oddelka sploš- 
ne bolnišnice, Trbovlje; 
dr. Albin P e č a v a r, direktor zavoda za zdravstveno varstvo, 
Novo mesto; 
dr. Božena R a v n i h a r , izredni profesor medicinske fakul- 
tete univerze v Ljubljani; 
dr. Janko Sušnik, zdravnik — specialist medicine dela v 
koroškem zdravstvenem domu, Ravne na Koroškem; 
dr. Meta S k a r j a - S k r ge t, zdravnik-specialist za šolsko 
higieno v zdravstvenem, domu, Ljubljana ; 
Janez Vari, magister farmacije, direktor mariborskih lekarn, 
Maribor; 
dr. Igor Veter, direktor bolnišnice za ginekologijo in po- 
rodništvo, Kranj; 
dr. Franjo Z d r a v i č, v. h. docent medicinske fakultete uni- 
verze v Ljubljani; 
dr. Stane Zupančič, pomočnik direktorja splošne bolniš- 
nice, Slovenj Gradec. 

OBRAZLOŽITEV 

Po določbah 69. člena zakona o zdravstvu ima republiški medicinski svet 
25 članov. Predsednika in člane republiškega medicinskega sveta imenuje Skup- 
ščina SR Slovenije za štiri leta. 

Z 31. decembrom 1970 prenehajo delati zdravstveni centri; do istega dne 
je treba imenovati republiški medicinski svet (113. člen zakona o zdravstvu). 

Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je dne 22. 10. 
1970 obvestila komisije za volitve in imenovanja vseh občinskih skupščin in 
skupščine mesta Ljubljana ter Slovensko zdravniško društvo, zvezo društev 
medicinskih sester, zavod SR Slovenije za zdravstveno varstvo, onkološki in- 
štitut v Ljubljani in bolnišnico in inštitut za tuberkulozo Golnik in zaprosila 
za predloge kandidatov za ta svet. Komisija za volitve in imenovanja je prejela 
104 predloge evidentiranih kandidatov za republiški medicinski svet. 

V pripravljalnem postopku so pri izbiri potencialnih kandidatov za repu- 
bliški medicinski svet sodelovali: član odbora izvršnega sveta za socialno poli- 
tiko in komunalna vprašanja, predsednik odbora republiškega zbora za socialno 
politiko in zdravstvo, predsednik Slovenskega zdravniškega društva, republiški 
sekretar za zdravstvo in socialno varstvo in predsednik odbora za zdravstvo 
sindikata delavcev družbenih dejavnosti Slovenije. 

Upoštevan je bil zlasti strokovni vidik po vejah zdravstvenih dejavnosti 
in tudi teritorialni vidik. 
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Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja je na seji dne 
16. decembra 1970 razpravljala o kandidatih za predsednika in člane republi- 
škega medicinskega sveta in na podlagi razprave predlaga v imenovanje v 
predlogu odloka navedene kandidate. 

MNENJE SOCIALNO-ZDRAVSTVENEGA ZBORA 

Socialno-zdravstveni zbor Skupščine SR Slovenije je na podlagi 9. člena 
odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika Skupščine SR Slovenije na 
seji dne 28. decembra 1970 razpravljal o predlogu komisije za volitve in ime- 
novanja o imenovanju predsednika in članov republiškega medicinskega sveta. 

Na osnovi obširne razprave je zbor ugotovil, da ima predlog odloka na- 
slednje pomanjkljivosti: 

— v svetu ni predstavnika, ki neposredno dela na področju splošne me- 
dicine. Predlagana kandidata dr. Pečavar in dr. Cergolj sita sicer zdravnika 
splošne prakse, vendar delata v zavodih za zdravstveno varstvo. Gre za tako 
pomembno vejo medicine, da je nujno, da je zastopana v medicinskem svetu; 

— v svetu ni zastopan predstavnik, ki dela na področju zdravstvenega var- 
stva predšolskih otrok. Predlagani kandidat dr. Meta Skrget dela na področju 
zdravstvenega varstva šolske mladine. 

Po mnenju zbora sta ti pomanjkljivosti takega značaja, da zbor s pred- 
laganim odlokom ne soglaša. Zato predlaga komisiji za volitve in imenovanja, 
da ponovno prouči sestav republiškega medicinskega sveta in odpravi navedene 
pomanjkljivosti. Kolikor komisija že danes ne bi mogla predlagati republiškemu 
zboru ustrezne spremembe predloga odloka, zbor predlaga, da republiški zbor 
odloži sklepanje o predlogu odloka. 
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2. Poslanska vprašanja    187 

Govor n iki : 
Drago . Justin . . , . . . . , . 187 
Jože Slavič    ....:; . > • . . . 188 
Janez Vidmar 188 
Dimitrij Furlan     189 
Janez Miklavc : . : . ........................ 189 
Stane Pungerčar      190 
Alojz Antončič 190 

3. Predlog odloka o ipotrditvi sporazuma, sklenjenega med izvršnim Sve- 
tom Skupščine SR Slovenije in izvršnim svetom sabora SR Hrvatske 
o graditvi skupne atomske elektrarne v Krškem 191 

Govorniki: 
Andrej Levičnik  191 
Natan Bernot .   ,     . .. . 191 
Ferdo Papič   192 

4. Predlog, sklepa o ugotovitvah in stališčih do nekaterih vprašanj službe 
družbenega knjigovodstva . ...... i 1 . .... 193 

Govornik: 
Ivan Franko      . . ..... 193 

5. Predlog zakona o povračilu dela obresti za investicijske kredite za 
komunalno in luško infrastrukturo in odobritvi kredita za program 
razvoja luško-industrijskega kompleksa v Kopru iz sredstev za gospo- 
darske posege proračunov SR Slovenije .    195 

Govorniki: 
Viktor Korenčan   . .... ... ... . . . . 195 
Franc Cuznar 196 
Boris Vadnjal 196 
Janko Kolarič    . ..... . . . . . . 196 
Boris Vadnjal  V . . . 197 
Janko Kolarič    198 

6. Obravnava osnutka zakona o sredstvih SR Slovenije za izravnavanja 
v gospodarstvu in pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti . . 199 

7. Obravnava osnutka zakona o skladih skupnih rezerv in o uporabi nji- 
hovih sredstev  199 

Govorniki : 
Andrej Levičnik  199 
Stjepan Šaubert   . .   203 
Martin Vidmar  ■ .. . 204 
Ferdo Papič 205 
Marko Zigon 205 
Franc Cuznar     205 
Janko Kolarič 206 
Jože Lesar   207 
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8. Osnutek zakona o denarnem nadomestilu delavcev med začasno brez- 
poselnostjo    208 

Govorniki : 
Stane Pungerčar   208 
Tone Polajnar  208 
Stojan Makovec     209 

9. Osnutek zakona o filmskem prispevku    209 

20. seja — 28. decembra 1970 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev  211 

2. Določitev dnevnega reda  211 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 19. seje gospodarskega zbora   212 

2. Poslanska vprašanja     212 

Govor n iki : 
Lojze Komel    212 
Tone Škvarč      213 
Boris Lipužič     214 
Lojze Komel  215 
Ivo Klemenčič 217 
Drago Justin . . . ^  218 
Dr. Ernest Petrič 218 
Ivan Zupan   .   220 
Riko Jerman 222 
Stane Pungerčar 223 
Jože Božič   223 
Štefan Nemec  225 
Žarko Zigon    '. . . 226 
Jože Eržen  226 
Egon Prinčič       227 

3. Predlog zakona o republiškem davku od prometa blaga na drobno . . 228 

Govorniki: 
Mara Zlebnik   228 
Franc Razdevšek 228 
Ivan Franko    229 
Ferdo Papič     229 
Tone Škvarč  229 

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih in 
davkih občanov   230 

IX 



Govornik: 
Mara Zlebnik 230 

5. Predlog zakona o spremembi zakona o upravnih taksah 230 

6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stopnji repu- 
bliškega prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja za izo- 
braževanje in o delu republiškega davka od prometa blaga na drobno, 
ki se steka med sredstva za izobraževanje 231 

7. Predlog zakona o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1971 231 

Govorn ika: 
Boris Sajina 232 
Ivan Franko   232 

8. Predlog zakona o določitvi začasnih obveznosti za zagotovitev sredstev 
za financiranje elektrogospodarskih objektov v letu 1971   233 

Govorniki : 
Jurij Pirš 233 
Alojz Antončič 234 
Ivan Atelšek 235 
Ivan Zupan 236 
Jože Pogačnik    238 

9. Predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1971  : . . . 238 

10. Predlog zakona o filmskem prispevku 239 

Govorn ik: 
Tone Tribušon   239 

11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih in 
davkih občanov 239 

Govor n iki : 
Dragica Dekleva  240 
Mara Zlebnik 241 
Stanko Kajdiž 242 
Mara Žlebnik 243 

12. Predlog zakona o spremembi zakona o prometnem davku od nepremič- 
nin in pravic 244 

Govor n iki : 
Stane Kajdiž 244 
Franc Razdevšek  245 
Mara Žlebnik 246 

13. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stop- 
njah republiških prispevkov, davkov in taks 247 

Govornika: 
Mara Zlebnik       . 247 
Franc Razdevšek 248 
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14. Predlog zakona o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev 249 

Govor n iki: 
Janko Kolarič 249 
Ivan Franko  251 
Tone Tribušon 251 

15. Predlog zakona o prenosu presežkov republiškega proračuna za leto 
1970 v republiške skupne rezerve gospodarskih dtganizacij 251 

16. Predlog zakona o sredstvih SR Slovenije za izravnavanja v gospodar- 
stvu in posipeševtoje nekaterih •gospodarskih dejavnosti 252 

Govorniki : 
Stane Pungerčar  252 
Tone Tribušon  252 
Ferdo Papič   252 

17. Osnutek zakona o varstvu pred požarom 253 

Govorniki : 
Anton Stipanič . 253 
Marko Drnovšek     255 
Boris Sajina 256 

18. Predlog zakona o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o gozdovih   256 

Govornika: 
Jože Eržen 256 
Ivan Franko 256 

19. Predlog zakona o skladih skupnih rezerv 257 

Govorniki : 
Ivan Zupan 257 
Ivan Franko  257 
Janko Kolarič 258 
Ivo Klemenčič 259 
Janko Kolarič >   260 
Ivan Zupan 260 
Martin Vidmar  261 
Jože Lesar   261 
Janez Vidmar 261 
Boris Sajina 261 
Janko Kolarič  262 
Martin Vidmar 262 
Alojz Zokalj 262 
Janko Kolarič 263 

20. Usklajevanje predloga zakona o republiškem davku od prometa blaga 
na drobno 265 

Govor n iki : 
Jože Deberšek 265 
Tone Škvarč . .     265 
Ivan Gole  266 
Jože Slavič 267 
Franc Hazdevšek  267 
Mara Žlebnik   268 
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21. Usklajevanje predloga zakona o skladih skupnih rezerv in o uporabi 
njihovih sredstev   268 

Govornika: 
Janko, Kolarič 269 
Boris Sajina   . .... . . 269 

Pro s vetno-ku 11 urni zbor 

16. seja — 17. decembra 1970 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev 272 

2. Določitev dnevnega reda  . ... . 272 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 15. seje prosvetno-kulturnega zbora 273 

2. Poslanska vprašanja   273 

Govorniki: 
Dr. Branko Berčič     . 273 
Dr. Vladimir Bračič   274 
Roman Oberlintner 276 
Dr. Vladimir Bračič 277 
Dušan Kompare  281 
Jože Dolar 283 
Dušan Kompare     283 
Dr. Ernest Petrič 283 
Dr. Demetrij Brodar  285 
Dr. Brnest Petrič   •   285 
Vinko Habjan  286 
Miran Hasl 286 
Mira Novak   287 
Dr. Vladimir Bračič 288 
Jože Melanšek      288 

3. Predlog zakona o kulturnih skupnostih   288 

Govorniki: 
Dr. Boris Kuhar     288 
Miloš Poljanšek  293 
Slavko Bohanec  294 
Janez Švajncer   296 
Gregor Kocijan     -   297 
Marjan Tavčar   300 
Marjan Javornik    303 
Jože Bohinc     . . . . . . . . . . 305 
Miran Hasl 307 
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Jože Dolar   309 
Drago Sega  311 
Dr. Boris Kuhar 312 

4. Predlog zakona o sredstvih za financiranje kulturnih skupnosti in kul- 
turne dejavnosti   314 

Govornik: 
Boris Feldin  314 

5. Predlog zakona o delavskih univerzah, izobraževalnih centrih in dru- 
gih organizacijah, ki se poleg šol ukvarjajo z izobraževanjem .... 315 

Govornika: 
Ela Ulrih 315 
Dir. Ernest Petrič 316 

6. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o višji tehniški šoli v Mariboru 316 

7. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o višji agronomski šoli v Mariboru 317 

8. Predlog odloka o določitvi števila in o imenovanju članov začasne 
skupščine raziskovalne skupnosti SR Slovenije 317 

9. Predlog odloka o imenovanju (predstavnikov družbene skupnosti v 
svet višje šole za organizacijo dela v Kranju 318 

17. seja — 28. decembra 1970 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev 

2. Določitev dnevnega reda 

Dnevni red: 

1. Obravnava amandmaja k predlogu odloka o določitvi števila in o 
imenovanju članov začasne skupščine raziskovalne skupnosti Slovenije 319 

S o c i a 1no - z dra v s t veni zbor 

15. seja — 28. decembra 1970 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev  

2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda 

3. Določitev dnevnega reda  

53 

. 319 

. 319 

. 321 

321 

321 
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Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 14. seje socialno-zdravstvenega zbora 322 

2. Poslanska vprašanja    322 

Govorniki: 
Dragica Dekleva  322 
Boris Filli  323 
Dr. Ciril Bratuž 325 
Dr. Marta Šlibar 325 

3. Predlog zakona o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1971 326 

Govor n iki : 
Boris Filli     326 
Zora Tomič      • • 326 
Jože Padovan 326 
Zora Tomič   327 

4. Uporaba presežkov republiškega proračuna iz leta 1970   329 

Govornika: 
Boris Filli 330 
Emil Šuštar 330 

5. Predlog zakona o določitvi premoženjskega cenzusa kot pogoja za pra- 
vico do otroškega dodatka in višine otroškega dodatka v letu 1971 . . 330 

6. Predlog zakona o denarni pomoči za opremo novorojenega otroka . . 331 

Govorniki : 
Dr. Irena Ivančič    • • • 331 
Alojz Potočnik 333 
Zora Tomič 333 
Jože Nered 333 
Dr. Boris Sušteršič  333 

7. Izhodišča za izvajanje in financiranje zdravstvenega varstva v letu 1971 334 

Govorniki : 
Vinko Hafner 334 
Nikolaj Sabjan     341 
Dr. Jože Benigar  342 
Jože Pratengrazer   • • 343 
Milan Razdevšek 344 
Anica Okršlar 344 
Dr. Stjepan Bunta 345 
Vinko Hafner . . . . .. . • • .... . • - • - • • •   347 
Jože Piano  350 
Nikolaj Sabjan 350 
Vinko Hafner   • 350 

8. Predlog zakona o socialnih "zavodih 351 

9. Osnutek zakona o razmerju med številom invalidov in skupnim šte- 
vilom v invalidski delavnici zaposlenih ljudi ter o namenski uporabi 
sredstev posebnega sklada 352 

Govornik : 
Jože Nered    • 352 
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10. Predlog odloka o imenovanju predsednika in članov republiškega 
medicinskega sveta . .. .   B 353; 

Govorn iki : 
Matija Malešič  • 
Dr. Samo Pečar    
Dr. Adolf Drolc   
Dr. Stjepan Bunta    i! 
Dr. Štefan Varga  «« 
Dr. Boris Sušteršie       * -k-t 
Majda Gaspari .!...! 5=7 
Dr. Zdravko Javh   *   
Dr. Lidija Andoljšek ! ! ! !   
Dr. Irena Ivančič    
Matija Malešič    
Dr. Štefan Varga  |   
Dr. Stjepan Bunta  ,R1 
Dr. Štefan Varga    ofil 
Majda Gaspari !!!!!' sri 
Dr. Ciril Bratuž .    361 
Dr. Irena Ivančič   .  qro 
Dr. Igor Veter   ! .  sro 
Matija Malešič   '   qfi9 
Dr. Stjepan Bunta !!!'!! srq 
Dr. Borut Rus  ofio 
Nikolaj Sabjan    363 

10. Usklajevanje predloga zakona o denarni -pomoči za opremo novo- 
rojenega otroka   . .    364 

Govorn iki : 
Slavko Osredkar   ofi4 
Dr. Zdravko Javh . ... .  * 365 
Jože Pratengrazer   365 
Dr. Bojan Spicar [  
Franc Kosmač    pr7 
Slavko Osredkar   .   367 
Drago Benčina '  gg7 

Enotni zbor delovnih skupnosti 

7. seja — 4. decembra 1970 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev  37^ 

2. Določitev dnevnega reda  371 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 6. seje enotnega zbora  371 

2. Predlog ekonomske politike in izhodišč za zbiranje ter porabo sredstev 
za kritje splošno družbenih potreb za leto 1971 (skupno z republiškim 
zborom)   2^2 
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Govor n Lki : 
Tone Tribušon       • 372 
Štefan Nemec  *81 
Janez Ster    'tat 
Boris Filli   jj™ 
Adolf Praprotnik  
Dušan Sinigoj ® 
Jože Globačnik ^ 
Rudi Zager  *02 
Miran Hasl  
Majda Poljanšek  4|™ 
Dr. Boris Sušteršič  
Dr. Aleksandra Kornhauser  
Dr. Mitja Mrgole 4)J4 

Boris Feldin  
Tone Polajnar    40» 
Slavko Grčar 4jl 
Tone Skvarč   4" 
Dr, Bojan Špicar 4j4 

Dr. Dušan Mis 4j^ 
Dr. Boris Kuhar   '••••■  
Vlado Uršič   J™ 
Franc Kosmač   
Vinko Hafner 4^"r 
Stojan Makovec .    
Ferdo Papič    ™jj 
Miloš Poljanšek 4;™ 
Jože Melanšek     
Lojzka Gostenčnik   
Viktor Korenčan   
Ciril Plut  
Tone Tribušon   
Jože Eržen   

8. seja — 28. decembra 1970 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev     ; 440 

2. Določitev dnevnega reda 440 

3. Sporočila pred prehodom na dnevni red 44* 

• 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 7. seje enotnega zbora 441 

2. Ekspoze k predlogu zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem 
proračunu) za leto    

Govornik: 
Dr. France Hočevar   44 * 
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3. Predlog zakona o uporabi sredstev posebne proračunske rezerve v 
letu 1970  453 

4. Razprava o predlogu zakona o proračunu Socialistične republike Slo- 
venije (republiškem proračunu za leto 1971)  454 

Govornika : 
Jožko Štrukelj 454 
Dr. Jože Brilej 455 

5. Predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe republiških organov, 
zavodov, organov družbenih organizacij, ožjih družbeno-političnih skup- 
nosti in civilnih pravnih oseb v SR Sloveniji za leto 1971   456 

6. Osnutek zakona o referendumu   456 

Govorniki : 
Franc Svetelj   
Jože Suhadolnik  458 
Boris Feldin   
Stojan Makovec  459 

Zasedanje delegatov občin 

9. zasedanje — 2. decembra 1970 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda   

Dnevni red: 

1. Predlog ekonomske politike in izhodišč za zbiranje ter porabo sred- 
stev za kritje splošno družbenih potreb za leto 1971    462 

Govorniki : 
Jožko Štrukelj 462 
Milan Klemenčič   
Rudi Simac   
Vinko Haložan   
Jože Tepina   
Ignac Dežman  ] 474 
Ciril Kos   
Rudi Zager ' * 478 
Albin Mahkovec   
Peter Plevelj     ° 431 
Peter Pole   
Zdravko Kirvina     485 
Jožko Štrukelj    
Franjo Muršec 486 
Jožko Štrukelj    
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Miha Košak . .  487 
Jožko Štrukelj  488 
Ivan Zorcnan 489 

2. Razprava o osnutku zakona o referendumu 490 

Govorniki: 
Martin Košir  490 
Danilo Sbrizaj  493 
Martin Košir  c 494 

10. zasedanje — 25. decembra 1970 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda   495 

Dnevni red: 

1. Predlog zakona o republiškem davku od prometa blaga na drobno 496 

Govorniki : 
Riko Jerman    496 
Zvonimir Bohte   503 
Dr. Vladimir Bračič 505 
Slavko Zalokar    507 
Riko Jerman 507 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih 
in davkih občanov 506 

Govor n iki : 
Slavko Zalokar 508 
Riko Jerman 511 
Janez Mihevc 512 
Tone Brus     513 
Dušan Burnik 513 
Riko Jerman   513 
Dušan Burnik 514 
Ciril Jurčič 515 
Savin Jogan   515 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stop- 
njah republiških prispevkov, davkov in taks 516 

Govorn iki: 
Danilo Sbrizaj  516 
Mara Rovan  517 
Danilo Sbrizaj  517 
Slavko Zalokar 517 
Riko Jerman 518 

4. Zakonska iniciativa za spremembo zakona o prometnem davku od. ne- 
premičnin in pravic 518 
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Govorniki : 
Stanko Kajdiž   518 
Marjan Orožen   * ' 520 
Tone Brus . ... .  520 
Jožko Humar     ....   ] ' 521 
Dušan Burnik  521 
Danilo Sbrizaj 522 
Slavko Korbar ! 522 
Riko Jerman  522 

5. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov 
in taks     524 

Govorniki: 
Vinko Jurkas 524 
Milan Berden  524 
Stanko Kajdiž .    ] j 525 
Riko Jerman   

6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stopnji repu- 
bliškega prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja za izo- 
braževanje in o delu republiškega davka od prometa blaga na drobno, 
ki se steka med sredstva za izobraževanje 526 

7. Predlog zakona o stopnjah prispevka za otroško varstvo v letu 1971 526 

Govornika: 
Zvonimir Bohte   526 
Marija Ivkovič 527 

8. Predlog zakona o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sred- 
stev  ...... 528 

Govorniki : 
Ivan Zivič    528 
Jože Radej  529 
Dušan Burnik   530 
Jože Florjančič . . .    531 
Franc Braniselj 534 
Riko Jerman 535 
Jože Radej  536 

9. Predlog zakona o uporabi sredstev posebne proračunske rezerve v 
letu 1970   536 

10. Predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1971   536 

Govor n iki : 
Milan Berden 537 
Jožko Humar 537 
Avgust Avbar  538 
Riko Jerman   
Zvonimir Bohte   540 
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PRILOGE 

1. Pismena vprašanja poslancev: 
— Vlado Črne, .poslanec republiškega zbora 541 
— Zdravko Dolinšek, poslanec republiškega zbora 542 
— Jože Florjančič, poslanec republiškega zbora 543 
— Marjan Jenko, poslanec republiškega zbora 544 
— Ivan Kreft, poslanec republiškega zbora 545 
— Avgust Majerič, .poslanec republiškega zbora 546 
— Cene Matičič, .poslanec republiškega zbora 547 
— Lojze Napotnik, poslanec republiškega zbora 548 
— Miha Prosen, poslanec republiškega zbora 549 
— Ivan Pučnik, poslanec republiškega zbora 549 
— Rado Pušenjak, poslanec republiškega zbora 550 
— Franc Svetelj, poslanec republiškega zbora 551 
— Mirko Zlender, poslanec republiškega zbora 552 
—■ Ivan Atelšek, poslanec gospodarskega zbora   553 
— Janez Eržen, .poslanec gospodarskega zbora ............ 553 
— Ferdo Papič, poslanec gospodarskega zbora 554 
— Stane Pungerčar, poslanec gospodarskega zbora 554 
— Tone Skvarč, poslanec gospodarskega zbora 555 
— Dr. Vladimir Benko, poslanec prosvetono-kulturnega zbora .... 555 
— Janez Svajncer, poslanec prosvetno-kulturnega zbora   556 
— Franc Kosmač, poslanec socialno-zdravstvenega zbora 557 

2. Predlog ekonomske politike in izhodišč za zbiranje ter porabo sred- 
stev za kritje splošno družbenih .potreb za leto 1971   558 
Mnenja, stališča in predlogi delegatov občin 572 

Poročila: 
— začasne komisije za proučitev vprašanj s področja družbenoeko- 

nomskih odnosov in vprašanj financiranja družbeno-političnih in 
samoupravnih skupnosti   580 

— odbora za finance in proračun ter odbora za proizvodnjo in bla- 
govni promet republiškega zbora 582 

3. Osnutek zakona o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sred- 
stev  586 
Obrazložitev  588 

Poročila: 
— odbora za družbenoekonomske odnose republiškega zbora 592 
— odbora za finance in proračun ter odbora za proizvodnjo in bla- 

govni promet republiškega zbora   594 
— odbora za finance gospodarskega zbora in odbora za družbenoeko- 

nomske odnose gospodarskega zbora 596 
— zakonodajno-pravne komisije 597 

4. Osnutek zakona o sredstvih SR Slovenije za izravnavanja v gospodar- 
stvu in pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti 599 
Obrazložitev  601 

Poročila: 
— odbora za družbenoekonomske odnose republiškega zbora 603 
— odbora za proizvodnjo in blagovni promet in odbora za finance in 

proračun republiškega zbora 605 
— odbora za finance in za družbenoekonomske odnose gospodarskega 
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