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Začetek seje ob 9.10 

Predsednik Tine Remškar: Tovariši in tovarišice. Začenjam 43. sejo 
Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, ki sem jo sklical na podlagi 
44. člena začasnega poslovnika našega zibora. 

Za današnjo sejo prosijo, da jim opravičimo odsotnost, naslednji poslanci: 
Boris Butina, Mirko Jamar, Ivo Janžekovič, Andrej Jermol, Milan Kristan, 
Franc Lubej in Mitja Stupan. S tem tudi ugotavljam, da je seja zbora sklepčna. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 42. seje Republiškega zbora; 
2. razprava o problematiki na področju zaposlovanja in strukture stro- 

kovne usposobljenosti zaposlenih v SR Sloveniji; 
3. obravnava o predlogu Izvršnega sveta za spremembo ustave; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o delitvi sredstev za oeste 

na območju SR Slovenije; 
5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o cestnem skladu SR Slovenije; 
6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o dopolnitvah zakona o jav- 

nih cestah; 
7. obravnava in sklepanje o zaključnem računu cestnega sklada SR Slove- 

nije za leto 1966; 
8. obravnava in sklepanje o finančnem načrtu cestnega sklada SR Slove- 

nije za leto 1967; 
9. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o notranjih zadevah; 

10. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o žičnicah; 
11. obravnava in sklepanje o zaključnem računu republiških skupnih rezerv 

gospodarskih organizacij za leto 1966; 
12. obravnava in sklepanje o zaključnem računu dopolnilnih sredstev repu- 

bliških skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto 1966; 
13. obravnava in sklepanje o zaključnem računu vodnega sklada SR Slove- 

nije za leto 1966; 
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14. obravnava in sklepanje o finančnem načrtu vodnega sklada SR Slove- 
nije za leto 1967; 

15. obravnava in sklepanje o programu vodnega sklada SR Slovenije za 
leta 1966—1970; 

16. poročila odborov o vlogah Zveze borcev NOV in o peticiji zasavskih 
rudarjev; 

17. volitve in imenovanja; 
18. poslanska vprašanja. 
Ali se strinjate s predlaganim dnevnim redom, oziroma, ali ima kdo kak 

predlog za spremembo ali za dopolnitev dnevnega reda? (Ne javi. se nihče.) Ker 
ni pripomb, menim, da je tako predloženi dnevni red sprejet. 

Zato prehajamo na 1,- točko dnevnega reda. Zapisnik zadnje, 
to je 42. seje zlbora ste prejeli pismeno. Ima kdo kake pripombe k zapisniku? 
Besedo ima tovarišica Majda Gaspari. 

Majda Gaspari: Ptoslanec tovariš dr. Jože Benigar je predložil 
pismeno pripombo k zapisniku seje skupne komisije za uskladitev besedila 
zakonskega predloga, ki je bila 23. februarja 1966. Pripomba se nanaša na tisti 
del zapisnika, ki govori o utemeljenosti amandmaja, ki ga je predložil navedeni 
poslanec. Mislim, da je pripomba utemeljena in predlagam, da se zapisnik te 
komisije v smislu pripombe dr. Benigarja popravi. 

Predsednik Tine Remškar : Ima še kdo kako pripombo k zapisniku? 
(Ne javi se nihče.) Ce ne, ugotavljam, da je zapisnik s spremembo zapisnika 
komisije odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, na razpravo o problema- 
tiki na področju zaposlovanja in strukture strokovne usposobljenosti zaposlenih 
v SR Sloveniji. 

Preden bi, prešli na razpravo, predlagam, da bi bila obravnava te točke 
skupna z Gospodarskim zborom. Se strinjate s skupno razpravo? (Poslanci se 
strinjajo.) Ugotavljam, da se strinjate, zato prekinjam razpravo, da počakamo 
poslance Gospodarskega zbora. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.15 in se je nadaljevala skupno z Gospodarskim 
zborom ob 9.17.) 

Predsedujoči Leopold Krese: Začenjam skupno sejo Republiškega in 
Gospodarskega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

K 2. točki dnevnega reda, sta zbora sprejela naslednje gradivo: 
Informacijo o strukturi strokovne usposobljenosti zaposlenih v gospodar- 

stvu, s povzetkom in zaključki, ki jih je predložil Izvršni svet. 
Informacijo odbora za delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora 

o nekaterih najvažnejših problemih zaposlovanja v SR Sloveniji in skupno 
poročilo obeh odborov k informaciji o strukturi stroko-vne usposobljenosti 
zaposlenih v gospodarstvu. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil republiškega sekretarja za 
delo tovarišioo Erno Podbregar. 
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Na to sejo so bili povabljeni tudi predstavniki Gospodarske zbornice SR 
Slovenije, republiškega sekretariata za kulturo in prosveto, Zavod 'SR Slovenije 
za produktivnost dela, republiške skupnosti za zaposlovanje in republiškega 
zavoda za zaposlovanje delavcev. Vabim vabljene goste, da se udeleže razprave, 
kolikor bodo seveda imeli to za potrebno. Poslance prosim, da se po> uvodni 
razpravi,, ki jo bo imela tovarišiica Erna Podbregar, prijavijo pismeno k 
razpravi. 

Besedo ima tovarišica Podbregarjeva. 

Erna Podbregar: Tovarišice in tovariši poslanci! Za gibanje na 
področju zaposlovanja je od leta 1960 do 1965 značilna politika ekstenzivnega 
zaposlovanja, saj se je število zaposlenih v letih od 1960 do 1964 letno povečevalo 
8 do 15 000, to je povprečno letno za 3 °/o, v letu 1064 pa kar za preko 32 000 
oseb ali za 6,5 ®/a, kar je najmočnejše povečanje v zadnjih 15 letih. Tolikšno 
povečanje zaposlenih je pogojevala predvsem ugodna konjunktura na tržišču, 
katero so delovne organizacije izkoristile tako, da so povečevale proizvodnjo 
na čim hitrejši in enostavnejši način, to je z zaposlovanjem nove delovne sile. 
Tolikšno povečevanje zaposlenih pa je delovnim organizacijam omogočala rezer- 
va cenene delovne sile v kmečkem in ženskem prebivalstvu, delovna sila iz 
drugih republik, kakor tudi kontingent mladine, katera se zaradi omejenih kapa- 
citet poklicnih in drugih srednjih strokovnih šol ni mogla vključevati v šolanje. 

Med novo zaposlenimi v letu 1964 je bito 72 °/o brez poklicne usposoblje- 
nosti, od katerih je bilo v 76 Vo razporejenih v neposredno proizvodnjo. Zaradi 
neustrezne strokovne usposobljenosti večine novo zaposlenih, seveda ni mogla 
biti učinkovitost njihovega dela na ravni, kakršno zahteva intenzivno gospo- 
darjenje. Analize rezultatov poslovnih uspehov, zlasti pa produktivnosti dela, 
so ob novih investicijskih vlaganjih vse bolj opozarjale na racionalno izkori- 
ščanje delovne sile ter učinkovito izkoriščanje sredstev investiranih v materialno 
osnovo proizvodnje. Skratka, problemi in pojavi, ki so v preteklem obdobju 
neugodno' vplivali na naš gospodarski in družbeni razvoj, in ki so po gospodarski 
reformi postali zlasti aktualni; za nadaljnjo' rast družbene proizvodnje, za večjo 
produktivnost dela, za prilagajanje poslovne politike novim pogojem gospo- 
darjenja ter zahtevam mednarodnega tržišča, so opozorili ne samo na kvantita- 
tivne, temveč tudi na kvalitativne probleme na področju zaposlenosti in zapo- 
slovanja. 

Te ugotovitve so vodile Izvršni; svet do odločitve in sklepa, da se izdela 
analiza o kvaliteti subjektivnega faktorja, ki ima ob nalogah, ki jih prinaša v 
gospodarstvo reforma, pomembno in odgovorno vlogo za hitrejši napredek 
reforme, ali pa lahko postane njena zavora. Zato je republiški sekretariat za 
delo v sodelovanju z republiškiim zavodom za- zaposlovanje ter zavodom za 
planiranje na osnovi gradiva, ki se ne opira le na statistične podatke, temveč 
poskuša koristiti izsledke vseh materialov, ki obravnavajo to problematiko, 
proučil stanje izobrazbene strukture zaposlenih v gospodarstvu Slovenije. Ugo- 
tovil je, da izobrazbena raven kadrov na vodilnih strokovnih in drugih delovnih 
mestih ne ustreza, da je razporeditev strokovnih kadrov v delovnih organizaci- 
jah neracionalna, da strokovne službe niso strokovno zasedene in so zato mar- 
sikje predimenzionirane in drage. Takšno stanje zdaleč več ne zadovoljuje 
in je v očitnem nasprotju s celotnim sistemom samoupravljanja in delitve 
po delu. 
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Iz .ankete, ki jo je izvedel republiški zavod za zaposlovanje o> strukturi 
strokovne usposobljenosti zaposlenih v industriji, kmetijstvu, gozdarstvu, grad- 
beništvu in prometu, izhajajo naslednje poglavitne ugotovitve: 

— le 35 °/» oseb ima ustrezno izobrazbo na delovnih mestih, za katera se 
zahteva visokošolska izobrazba. Skoro 12 !Vo teh delovnih mest zaseda kader 
z izobrazbo popolne ali celo nepopolne osnovne šole, 17 % pa osebe, ki imajo 
nižjo strokovno izobrazbo; 

— zasedba delovnih mest, ki zahtevajo srednješolsko izobrazbo, ni dosti 
boljša, kajti 37'°/o oseb ima to izobrazbo, 31 '%> delavcev, ki delajo na delovnih 
mestih, za katere se zahteva tehnična ali druga srednja strokovna izobrazba, ima 
le popolno in nepopolno osnovno šolo, 31 °/o pa ima izobrazbo kvalificiranih 
delavcev; 

— na delovnih mestih, ki zahtevajo poklicno šolo, oziroma izobrazbo kvali- 
ficiranega delavca, ima takšno ali višjo stopnjo izobrazbe 2A delavcev, 31 'Vo 
pa jih je le priučenih. Na teh delovnih mestih pa dela 4500 delavcev, ki imajo 
za eno stopnjo' višjo izobrazbo od zahtevne, to je dokončano srednjo šolo; 

— za delovna mesta, ki, zahtevajo samo priučitev, je značilno, da dela na 
njih več kot 50 000 delavcev, ki imajo izobrazbo kvalificiranega ali visoko kva- 
lificiranega delavca, ali, imajo celo ustrezno strokovno izobrazbo. 

Te ugotovitve se nanašajo' na zasedbo vseh kategorij delovnih mest. Po 
posameznih sektorjih in službah pa so različne. Značilno za proizvodne obrate 
je npr., da so odstopanja od dejanskih zahtev delovnih mest glede strokovne 
usposobljenosti v primerjavi z zasedbo minimalna. 

Najbolj neustrezna je zasedba v strokovnih službah ter zasedba vodilnih 
in direktorskih delovnih mest. Izhodišče za oceno o neustrezni zasedbi, strokov- 
nih delovnih mest pa ni stališče, da je za strokovno usposobljenost odločilna 
le formalna šolska izobrazba, torej diploma, temveč iz prakse povzeta kon- 
statacija, da ima diplomant s šolanjem pridobljenih več možnosti, da postane 
strokovnjak kot oseba brez šolske izobrazbe, ki lahko postane sicer strokov- 
njak, vendarle izjemoma in le v izjemno ugodnih pogojih. 

Analiza je nadalje pokazala, da preko 18 500 delavcev ali 5,5 "/o vseh zapo- 
slenih ne opravlja svojega poklica. Večinoma in to kar 89 °/o so to* kvalificirani 
delavci iz obrtnih dejavnosti. 

Struktura strokovne usposobljenosti vodilnih in direktorskih kadrov v 
Sloveniji ie v primerjavi s strukturo teh kadrov v zveznem merilu neugodna, 
posebno pri osebah z visoko strokovno izobrazbo. Tudi reelekcija direktorjev 
izvedena v letu 1966 v Sloveniji ni bistveno izboljšala stanja. Od novo imeno- 
vanih direktorjev jih ima v naši republiki višjo in visokošolsko izobrazbo le 
nekaj nad 23 !%, kar je najnižji odstotek v primerjavi z ostalimi republikami — 
v zveznem merilu znaša 46 °/o. Posebej pa velja opozoriti na dejstvo, oziroma 
problem, da je med neustreznimi vodilnimi kadri preko 53®/o oseb mlajših 
od 35 let. Torej gre predvsem za neustrezno izobrazbeno strukturo mlajše 
generacije. 

Te ugotovitve nesporno dokazujejo, da se kadrovske strukture vse prepo- 
časi prilagajajo potrebam gospodarstva in njegovega nadaljnjega razvoja. Po 
drugi strani pa se porast strokovnih kadrov premalo odraža v dvigu učinkovi- 
tosti proizvajalnih sil, kar kaže na neustrezno zaposlitev strokovnjakov. Vzroki 
za to so zlasti: 

— nove strokovnjake razporejajo na delovna mesta, kjer je njihovo znanje 
le minimalno izkoriščeno; 
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— 62'% strokovnjakov z visoko in višjo strokovno izobrazbo je podrejeno 
osebam z manjšo strokovno izobrazbo, kar seveda pomeni, da je usmerjanje 
podjetij in vodenje poslovne politike prilagojeno ravni in razgledanosti teh 
kadrov; 

— strokovni kadri za svoje delo tudi niso primerno stimulirani, ker mar- 
sikje nepravilno vrednotijo strokovno delo. Intelektualno delo se ne vrednoti 
kot nosilec gospodarskega, tehnološkega in družbenega napredka. V tem je 
tudi razlog za visoko fluktuacijo oseb z visokošolsko izobrazbo, saj je na primer 
v pretekhh letih fluktuiralo v industriji Slovenajje letno preko 53 °/o kadrov. 

Podatki o izobrazbi delavcev zaposlenih v upravah podjetij kažejo, da je 
ta še slabša od strukture strokovne uposobljenosti vseh zaposlenih. Na področju 
industrije, kmetijstva, gozdarstva, gradbeništva in prometa je le 11 % delovnih 
mest, za katere zadostuje osnovnošolska izobrazba, dejansko pa ima v teh 
službah, kjer so upoštevani splošni, in kadrovsko socialni sektor, gospodarsko 
računski sektor z računovodstvom ter komercialni sektor, kar 46 "Vo uslužbencev 
samo končano ali celo nedokončano osnovno šolo. V teh službah je 17% delov- 
nih mest, za katere se zahteva višja in visoka izobrazba, dejansko pa je takih 
kadrov v teh službah le 4 '%>. 

V tehničnih službah gospodarskih organizacij prevladujejo kadri s stro- 
kovno izobrazbo kvalificiranih delavcev. Ti zasedajo^ preko 45'% delovnih mest, 
ki zahtevajo tehnike in 20'% delovnih mest inženirjev. Ob takšnih razmerah 
je tudi razumljivo, zakaj si s tolikšno težavo utirajo pot v prakso nova pojmo- 
vanja, nove metode, ki jih zahteva -sodobna organizacija strokovnih služb, kot 
so na primer sodobne metode stroškovnega knjigovodstva, analize trga, uva- 
janje elektronike, uporaba matematično statističnih metod in podobno. 

V kadrovsko socialnih službah pa ima preko 55°/o delavcev samo nižjo 
strokovno izobrazbo ali osnovno šolo. 

V razpravah o informaciji je bilo slišati pripombe, da prikazano stanje 
ne ustreza za velika in večja podjetja. Zato so bih kasneje ponovno proučeni 
podatki za delovne organizacije z nad 500 zaposlenimi. Ugotovljeno je bilo, 
da je kadrovska struktura v velikih podjetjih sicer nekoliko boljša od kadrov- 
ske strukture celotnega gospodarstva, vendar so odstopanja tako majhna, da 
je razlika nepomembna. Tako ima npr. v velikih podjetjih 37 °/o zaposlenih, v 
oelotnem gospodarstvu pa 35 "Vo visokošolsko izobrazbo na delovnih mestih, ki 
tako izobrazbo zahtevajo. 

Kadrovska zasedba se tudi po regijah ne razlikuje. Ljubljanski okoliš, kjer 
imamo koncentracijo strokovnih kadrov, se v kadrovski strukturi ne loči od 
drugih regij. V delovnih organizacij še vedno prevladuje zmotno mnenje, da je 
podjetje dolžno skrbeti le za priučitev delavcev na delovnih mestih ozkega 
profila. Vendar tudi tega ne izvajajo, saj je le nekaj nad 8 %> delavcev sprejetih 
na delo v zadnjih 4 letih priučeval inštruktor za usposabljanje delavcev. Ostalim 
delavcem so pomagali sodelavci ali delovodje, ki so opravljali hkrati še vsa 
druga delovodska opravila. 

Vzgoja strokovnjakov pa je nasploh zanemarjena. Delovne organizacije 
nimajo programov za sistematično funkcionalno usposabljanje strokovnih ka- 
drov, kot je to primer v drugih industrijsko razvitih deželah. Poleg splošne 
izobrazbe je nujno potrebno dopolnilno šolanje, ki omogoča strokovnjakom 
hitrejše usposabljanje za specializirana dela. Razne oblike dopolnilnega šolanja, 
kjer se kadri nenehno strokovno usposabljajo, specializirajo, priučujejo, treni- 
rajo in to ne samo za nov tehnološki postopek, ampak za vsako operacijo 
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posebej, so v tujini izredno razširjene. Pri nas pa se s tem ne ukvarjajo niti 
strokovna društva niti šolski zavodi niti zbornica ali druge institucije za izobra- 
ževanje. Skratka, organizirane skrbi za strokovno, zlasti dopolnilno izobraže- 
vanje, pri nas ni, pa čeprav sta strokovnost in specializacija v prizadevanjih 
za dvig produktivnosti dela, za poslovno učinkovitost in za gospodarski napre- 
dek podjetja izrednega pomena in jim zato v drugih razvitih deželah posvečajo 
še prav posebno skrb ter jih nenehno razvijajo in izpopolnjujejo. 

Takšne razmere povzročajo-, da marsikje sprejemajo poslovne odločitve, ki 
ne dajejo optimalnih ekonomskih rezultatov in so vzrok za počasnejšo gospo- 
darsko rast, ter za vse prepočasno prilagajanje gospodarjenja novim zahtev- 
nejšim pogojem. 

Te ugotovitve seveda ne veljajo za posamezne delovne organizacije. Stanje 
v nekaterih delovnih organizacijah, zlasti v večjih, se je v zadnjem času 
bistveno spremenilo, čeprav so razmere na področju strokovne usposobljenosti 
zaposlenih v Sloveniji nasploh kritične in dokazujejo, da se lotevamo nalog 
gospodarske reforme, kadrovsko slabo pripravljeni. 

Predložena informacija obravnava samo izobrazbeno strukturo oseb zapo- 
slenih v gospodarstvu, ne pa izobrazbeno strukturo vseh zaposlenih v Sloveniji. 
Šele. analiza, ki naj bi zajela tudi družbene službe in organe državne uprave, 
bi lahko dala celovito podobo stanja na tem področju, zlasti ker gre v družbe- 
nih službah za nekatera področja, ki, imajo večji ali manjši vpliv tudi ma 
razmere v gospodarstvu. Takšne ugotovitve in zahteve so bi/le izražene na vseh 
dosedanjih razpravah. Sklep, da se v tem smislu dopolni informacijo1, pa 
je sprejel Izvršni svet že, ko je razpravljal o informaciji. 

Vseh podatkov za dopolnitev informacije v predlaganem smislu sicer še 
ni. Razpolagamo pa že s prvimi pomembnejšimi podatki s področja bančništva, 
službe družbenega knjigovodstva in občinskih skupščin. Ti, čeprav še nepopolni 
podatki dajejo možnost za celovitejši vpogled v kadrovsko strukturo zaposle- 
nih v Sloveniji in potrjujejo domneve, izražene v dosedanjih razpravah o 
strokovnosti zaposlenosti v gospodarstvu, da stanje na drugih področjih ver- 
jetno ni boljše. Podatki kažejo, da je ponekod celo slabše. 

Tako je na primer stanje v bančnih zavodih takole: Nekaj nad 26 °/o 
od skupnega števila delovnih mest zahteva višjo in visokošolsko izobrazbo, 
dejansko pa ima tako izobrazbo le 4% zaposlenih. Skoraj 36% zaposlenih pa 
ima osnovnošolsko izobrazbo, čeprav se ta zahteva le za 10 °/o delovnih mest. 
Ustrezno izobrazbo na višje in visokostrokovnih delovnih mestih ima v bankah 
le nekaj nad 14% zaposlenih, medtem ko je zasedba teh delovnih mest znatno 
ugodnejša v gospodarstvu, kjer je ustrezno zasedenih 35% teh delovnih mest. 
Strokovna usposobljenost zaposlenih v bančnih zavodih je torej še dosti slabša 
kot v gospodarstvu. 

Stanje v službi družbenega knjigovodstva: 31 % delovnih mest zahteva 
višjo in visokošolsko izobrazbo, samo 2,9% pa ima dejansko tako izobrazbo. 
Le 12% delovnih mest zahteva osnovnošolsko izobrazbo, takšno izobrazbo pa 
ima skoraj 40% zaposlenih. Na delovnih mestih, za katera se zahteva višja 
in visoka izobrazba, dela 9 % s takšno izobrazbo, skoraj 58% s srednjo in preko 
18 % z osnovnošolsko izobrazbo. Stanje je torej še slabše kot v bankah. 

Ob tako neustrezni izobrazbeni strukturi zaposlenih je še posebej zanimiv 
morda podatek, da je v vseh bankah v Sloveniji, izvzemši Ljubljano, zaiposle- 
ni;h le 6 diplomiranih ekonomistov, v službi družbenega knjigovodstva pa celo 
en sam. 
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V upravah občinskih skupščin je v primerjavi z bankami in službo družbe- 
nega knjigovodstva stanje znatno boljše, boljše tudi kot v gospodarstvu, vendai 
pa še vedno ne povsem ustrezno. 34 % delovnih mest zahteva višjo visoko- 
šolsko izobrazbo, le 15fl/o delovnih mest zasedajo osebe, ki imajo tako izobrazbo. 
Nekaj nad 13fl/o delovnih mest zahteva osnovnošolsko izobrazbo, vendar zase- 
dajo preko 44®/» delovnih mest kadri, ki imajo le osnovnošolsko izobrazbo. 
Nia delovnih mestih, za katera se zahteva višja ali viisoka izobrazba, dela preko 
42'% oseb, ki imajo ustrezno izobrazbo, 31 °/o ima srednješolsko izobrazbo in 
preko 19 fl/o takih delovnih mest zasedajo kadri z osnovnošolsko izobrazbo. 

Obširne razprave v odborih Skupščine SR Slovenije so potrdile, da je infor- 
macija o problemih strokovne usposobljenosti zaposlenih v gospodarstvu iz- 
redno aktualna, saj opozarja na vrsto problemov, ki se neposredno povezujejo 
s tekočimi in bodočimi nalogami in zahtevami gospodarstva, zlasti v pogojih 
reforme. V vseh razpravah je bilo zlasti poudarjeno mnenje in stališče, da je 
izboljšanje strukture strokovne usposobljenosti zaposlenih na vodilnih stro- 
kovnih in vseh ključnih delovnih mestih ena od primarnih nalog na področju 
zaposlenosti. Pri tem pa je prevladovalo stališče, da ne gre le za iskanje vzro- 
kov za takšno stanje, kot ga kaže informacija, temveč, da je treba čim hitreje 
organizirano in zavestno iskati ustreznih rešitev za izboljšanje stanja. To je 
bil tudi eden od poglavitnih namenov same informacije, ki je s prikazanim 
stanjem hotela predvsem vzbuditi razglabljanje in izdelavo podrobnejših analiz 
o nakazanih problemih, predvsem pa sprožiti vrsto vprašanj in odgovorov o 
vplivu kadrovske strukture ter o vrednotenju strokovnega in intelektualnega 
deila, zlasti v pogojih uvajanja sodobne organizacije proizvodnje in moderne 
tehnologiie. Z informacijo pa se je hotelo tudi pokazati, kako1 neupravičeno 
prihaja do zaostritve problemov pri zaposlovanju mladih ljudi, ki prihajajo 
s fakultet in. strokovnih šol in ki ob tako nevzdržnem stanju v izobrazbeni 
strukturi zaposlenih ne morejo dobiti zaposlitve. Zaradi nepoznavanja dejan- 
skega stanja prihaja celo' do mnenj, da obstaja suficitarnost kadrov z višjo 
in visoko izobrazbo. 

V dosedanjih razpravah so bili v načelu sprejeti zaključki in predlogi 
ukrepov, ki jih daje sama informacija, hkrati pa je bila postavljena zahteva 
za konkretizacijo ukrepov, ki bi pripomogli k reševanju najbolj perečih neskla- 
dij v kadrovski strukturi zaposlenih v gospodarstvu Slovenije. 

'Skupščina republiške skupnosti za zaposlovanje je dala predloge za ureditev 
nekaterih vprašanj. Med drugim predlaga tudi posebni republiški predpis, ki naj 
bi določil, katera delovna mesta je smatrati kot ključna vodilna mesta in 
kakšno stopnjo strokovne izobrazbe v odvisnosti; od značaja dela, velikosti in 
opremljenosti, delovne organizacije, je potrebna za ta mesta. Razprava o tem 
predlogu, za katerega obstajajo deljena mnenja, pa je, odprla eno od ključnih 
vprašanj, to je, ali imamo izdelane ustrezne izhodiščne koncepte. Gre namreč 
za to, da se je mogoče lotiti reševanja problemov za odpravo nesklaidij v 
kadrovskih strukturah in s tem vrste problemov na področju zaposlenosti in 
zaposlovanja, če poznamo izhodiščne koncepte in če imamo tudi ustrezno 
organizirane službe, metode in sredstva, s katerimi se bomo lotevali teh proble- 
mov. Nesporno je sicer, da je kadrovska politika, ki naj zagotovi delovnim orga- 
nizacijam ustrezne kadre, predvsem stvar delovnih skupnosti samih. Tudi 
izobrazbena struktura zaposlenih kadrov je primarna stvar delovnih skupnosti. 
Toda, kakor je družbena skupnost zainteresirana za rast poduktivnosti dela in 
poslovnih uspehov ter za vse faktorje, cd katerih je ta uspešnost odvisna, je za- 
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interesirala tudi za razmere ina področju izobrazbene strukture. Pri tem gre za 
izredno pomemben faktor, ki je lahko gospodarski ali družbeni reformi, resna 
ovira. Zato tudi družbeni skupnosti ne more in ne sme biti vseeno, kako je s 
kadrovsko izobrazbo zaposlenih. 

Za administrativni sistem gospodarjenja je značilno dejstvo, da so pred- 
pisi, ki so urejali takratni sistem, posvečali največjo pozornost prav izobrazbeni 
strukturi kadrov. Zaradi tega so bili tedaj zelo številni; predpisi, ki so za 
mnoga delovna mesta v delovnih organizacijah in državni upravi določali mini- 
malno izobrazbo, ki so jo morali imeti, delavci na teh mestih. Nasprotno pa 
smo v sedanjem sistemu očitno preveč idealizirali kvaliteto' subjektivnih čini- 
telj ev in smatrah, da bi pomenilo administrativno poseganje v samoupravne 
pravice, če. bi vendarle postavili določene minimalne pogoje tudi glede iz- 
obrazbene strukture zaposlenih. Toda odpravili nismo samo številnih predpisov, 
ki so za določena delovna mesta zahtevali določeno strokovno izobrazbo, odpra- 
vili smo tudi specializirane institucije, katerih naloga je bila skrb za izboljšanje 
izobrazbene strukture zaposlenih in strokovna pomoč delovnim organizacijam 
pri izgrajevanju in izvajanju lastnih sistemov strokovnega izobraževanja. 

Značilno za današnjo pravno stanje glede izobrazbe zaposlenih je, d;a le 
redki predpisi določajo, da morajo imeti kadri, ki, opravljajo določene naloge, 
tudi ustrezno strokovno izobrazbo in da se te določbe nanašajo v glavnem na 
kadre, ki za gospodarski in družbeni napredek niti niso odločilnega pomena, 
čeprav seveda to ne pomeni, da zahtevana izobrazba za ta delovna mesta ni 
važna. Tako na primer mora za zasebno gostinstvo ah obrt opravljati oziroma 
dovoljenje za opravljanje dobiti le tisti, ki dokaže, da ima izobrazbo, ki jo 
zahteva predpis. 

Samostojni dimnikar je lahko oziroma dobi dovoljenje za opravljanje dim- 
nikarske obrti v zasebnem sektorju, kakor tudi za opravljanje poslovodskih 
poslov v družbenem sektorju, če ima izobrazbo določeno s predpisi. Žerjav 
lahko upravlja samo delavec, ki ima ustrezno 'izobrazbo in določen strokovni 
izpit. Posle minerja sme prav tako opravljati, le delavec, ki ima predpisano 
strokovno izobrazbo. Radio-operater in radio-tehnik v radijski postaji, če naj 
opravlja to delo, mora biti posebno strokovno usposobljen za samostojno oprav- 
ljanje dela, hkrati pa mora celo imeti posebno pooblastilo, da samostojno oprav- 
lja le dela na določenem, delovnem mestu. Naloge v zvezi: z izvajanjem in pospe- 
ševanjem varstva pri delu lahko opravljajo zavodi samo tedaj, če izkažejo, 
da imajo pri njih zaposleni kadri ustrezno strokovno izobrazbo. Glede del in 
poslov, ki so pa za uspešno gospodarjenje, za ekonomsko in pravno varno ure- 
jene poslovne odnose odločilni, kot so na primer posli in pooblastila vodij ko- 
merciale, vodij tehnične službe, vodij gospodarsko-računskih sektorjev, ki 
opravljajo upravne, kreditne, devizne in podobne zahtevne posle, pa predpisov 
glede strokovne izobrazbe in usposobljenosti teh kadrov sploh nimamo. 

Celo predpisi, ki sicer predvidevajo možnost, da se strokovna izobrazba za 
določena delovna mesta lahko predpiše, niso izvedeni, ker predpisi o strokovni 
izobrazbi niso izdani. Mnogi predpisi tudi govore, da morajo delavci za določena 
delovna mesta imeti izobrazbo, ki se pridobi na predpisan način. Predpisov, ki 
bi ta predpisan način urejievali, pa zopet nimamo. Pri vseh teh karakterističnih 
protislovjih pravne ureditve strokovne usposobljenosti in strokovne izobrazbe 
pa so značilni primeri nekaterih zlasti dobro organiziranih podjetij, ki sama 
skrbijo za dvig strokovne ravni svojih delavcev, da grajajo, zakaj za mlade 
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strokovnjake niso več obvezni strokovni izpiti in da teh ne morejo polagati 
niti tisti, ki bi, sami to želeli. 

Temeljni izakon o delovnih razmerjih povsem sprejemljivo določa, da 
morajo delovne organizacije v svojih splošnih aktih za delo na določenih de- 
lovnih mestih določiti posebne pogoje. Pri, tem zakon na prvem mestu našteva 
strokovno izobrazbo in strokovne izkušnje. To bi pomenilo, da bi morale ob- 
činske skupščine ugovarjati vsem tistim splošnim aktom delovnih organizacij, 
v katerih so zanemarili to zakonito obveznost in so določili strokovno izobrazbo 
v nasprotju z znanim dejstvom, da lahko na primer finančni sektor, gospodar- 
sko. analitski sektor, tehnični sektor, pravno službo, kreditne in devizne posle 
itd. opravljajo samo za te posle strokovno usposobljeni ljudje. Toda analize 
kažejo, da je ta stran samoupravljanja tako v delovnih organizacijah kot pri 
občinskih skupščinah najbolj zaostala. Tudi občinske skupščine očitno niso iz- 
polnile in ne izpolnjujejo svoje dolžnosti, ki jim jo nalaga skrb za zakonitost. 
Težišče za urejeno in zahtevam razvoja prilagojeno izobrazbeno strukturo je 
sicer res v delovnih organizacijah, toda skrb za razvoj in napredek je tudi 
zadeva občinskih skupščin, ki jim ne bi smelo> biti vseeno, kakšna je strokovna 
raven subjektivnega faktorja,, kij je nosilec tega napredka. 

Omenjena dejstva in z zakonom uveljavljene obveznosti nalagajo občin- 
skim skupščinam, da se sistematično lotijo svoje naloge in nadzirajo, ali v 
delovnih organizacijah uporabljajo določbe splošnih aktov, v katerih je odrejeno, 
kakšna strokovna izobrazba je potrebna za opravljanje posameznih del. Če pri 
tem ugotovijo kršitve, so dolžne izvajati posledice. Kjer bi ugotovili, da je 
splošni akt vsebinsko pomanjkljiv, ker sploh ne 'določa izobrazbo., ali pa je 
izobrazba očitno neustrezno določena, je pač treba delovno, organizacijo opo- 
zoriti, da njen splošni akt ni v skladu z zahtevami zakona, zlasti pa ne s pogoji 
za opravljanje posameznih odgovornih poklicev v delovni organizaciji. 

Temeljni zakon o. .delovnih razmerjih ima tudi določbo, da se z zakonom 
ali predpisom Izvršnega sveta lahko določijo posebni pogoji glede strokovne 
izobrazbe delavcev, ki zasedajo določena delovna mesta. Toda ta določba je iz- 
vedena samo za posamezne manj pomembne poklice in za nekatera delovna 
mesta v državni upravi. Zaradi tega seveda ne morejo biti samo občinske 
skupščine odgovorne, če načela 20. člena temeljnega zakona o. delovnih raz- 
merjih niso realizirana. Ta načela namreč terjajo., da tudi pristojni zvezni in 
republiški predstavniški in drugi organi proučijo, kateri posli in katera opravila 
so takšnega pomena, da ne zadevajo samo delovne organizacije, temveč se tičejo 
neposredno javnih gospodarskih in družbenih koristi, da bi kazalo, vezati 
opravljanje takšnih poslov na pooblastilo., ki ga ima samo tisti, Ki i.ma izkazano 
strokovno znanje za takšna dela. 

Ne gre za predpis, ki bi delovnim organizacijam neposredno odrejal, katera 
delovna mesta se štejejo, za ključna .ali vodilna in ki bi zanje določal strokovno 
izobrazbo. To ostane načeloma stvar delovnih organizacij. Toda družbi ni vse- 
eno, kako se opravljajo opravila splošnega javnega pomena. Velja zaradi tega 
razmisliti ali ni na mestu sistem, v katerem se v splošnem družbenem interesu 
določi, da lahko določene posle in zadeve, eventualno tudi za posamezne dejav- 
nosti, ki imajo javni karakter, iz katerih rezultirajo tudi za družbo interesantne 
zadeve in storitve delovnih organizacij, opravljajo samo osebe, ki si pridobijo 
za takšna opravila potrebno legitimacijo. Seveda pa takšen sistem ne izključuje, 
da v izjemnih primerih pristojni državni organ predpiše tudi neposredno stro- 
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kovno izobrazbo v smislu 2. odstavka 20. člena temeljnega zakona o delovnih 
razmerjih. 

V zvezi s tem nastaja vprašanje, ali naj bi, se tak sistem predpisal s po- 
sebnim zakonom, ali pa naj se v tem smislu dopolnijo zakoni, ki urejajo posa- 
mezna področja, kot na primer: temeljni zakon o gostinstvu, zakon o kreditnih 
poslih s tujino, zakon o deviznem poslovanju in plačilnem prometu s tujino, 
zakon o družbenem knjigovodstvu, temeljni zakon o elektrogospodarstvu, zakon 
o knjigovodstvu v delovnih organizacijah itd. Sodimo, da bi bil posebni zakon 
neprimeren in da bi. bila uspešnejša druga pot, to je ustrezna izpopolnitev ob- 
stoječih predpisov tako, da lahko opravila javno-pravnega pomena v delovnih 
organizacijah opravljajo samo strokovno usposobljeni in za to legitimirani kadri. 

V zvezi z izobrazbeno strukturo kadrov, ki zasedajo ključna delovna mesta 
v delovnih organizacijah, je pomembno vprašanje tudi odgovornost 'direktorja 
za to strukturo. Ustava določa, da je direktor družbeni skupnosti odgovoren 
za izpolnjevanje z zakonom določenih obveznosti. Na področju izobrazbene 
strukture zaposlenih delavcev direktor takšne odgovornosti nima, ker v obsto- 
ječih predpisih pač ni določb o izobrazbeni strukturi delavcev na določenih 
delovnih mestih. V obstoječih predpisih velja načelo, da delovne skupnosti s 
svojimi splošnimi akti določajo pogoje glede strokovne izobrazbe zaposlenih 
delavcev. Po temeljnem zakonu o delovnih razmerjih je za določanje O' sprejemu 
novih delavcev pristojen izključno kolektivni organ. Praksa pa opozarja, da 
imajo včasih direktorji, ki bi sicer hoteli doseči tako zasedbo in ki bi po izob- 
razbeni strukturi, ustrezala zahtevam poslovanja, zelo malo možnosti uveljaviti 
to svojo težnjo. 

Neogibno in nujno pa je treba zagotoviti delovnim organizacijam zlasti 
z nomenklaturo poklicev, ki bil jo izdelali v ustresznih institucijah, možnosti, da 
se bodo lahko uspešno lotili izboljšanja izobrazbene strukture zaposlenih. Pri 
tem naj jih podpro tudi v opisanem izpopolnjeni predpisi, kajti nesporno je, 
da skrb za ustrezno izobrazbeno strukturo ni. samo stvar delovnih organizacij, 
temveč vse družbene skupnosti. 

Predsedujoči Leopold Krese: Pričenjam razpravo. Prijavljenih di- 
skutantov še ni. Besedo ima Ivan Bertoncelj. 

Ivan Bertoncelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Skupščina republiške skupnosti, za zaposlovanje je s svojim predlogom želela 
dati svoj prispevek, kako postopoma izboljšati strukturo kadrov v delovnih 
organizacijah. 

Rešitev tako kompleksnega problema, kakor je izobraževanje strokovnih 
kadrov, je seveda odvisna od mnogih dejavnikov in med drugimi tudi od 
naslednjih: 

1. Od ukrepov, ki bodo v ta namen sprejeti, ki pa bodo seveda morali biti 
usklajeni s pravicami in dolžnostmi, ki jih imajo naše delovne organizacije po 
zakonu. Tu bodo verjetno različna mnenja, kar potrjujejo' že dosedanje di- 
skusije. 

2. Od izvajanja že obstoječe zakonodaje. Pri tem mislim na nekatere člene 
temeljnega zakona o delovnih razmerjih, o katerih je bilo pravkar govora v 
referatu, ki smo ga slišali. 
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3. Od strokovnih ukrepov, ki temelje na sporazumih in na študijskem ob- 
ravnavanju problematike izobraževanja strokovnih kadrov oziroma vseh zapo- 
slenih v naših delovnih organizacijah. 

Ne bom se zadrževal na ukrepih, ki sodijo v področje predpisov, ker so 
nekateri problematični in kakor nekateri trdijo tudi nesprejemljivi in bi v naših 
pogojih morda imeli, kolikor bi jih slabo prilagodili, tudi slabe strani. Pred- 
lagam pa, da bi zavzeli jasno stališče do drugih predlogov, ki lahko odločilno 
posežejo v spreminjanje kadrovske strukture v delovnih organizacijah. Mislim 
na ukrepe, ki so zgolj študijsko in praktične narave ter segajo v področje teorije 
in prakse izobraževanja zaposlenih. Za te ukrepe pa seveda potrebujemo samo 
dogovor in jasna stališča, v katero smer naj se pravzaprav krene. 

Izobraževanje strokovnih kadrov, tako novih kakor že zaposlenih, mora 
temeljiti na dosežkih nekaterih znanstvenih disciplin, brez česar je izobraževanje 
strokovnih kadrov zastavljeno na subjektivnih mnenjih. Prepričan sem, da bi 
lahko imeli še boljše predpise o kadrih, če pa hkrati ne bi skrbeli za teorijo 
izobraževanja na študijskih osnovah, bi imeli z izvajanjem teh predpisov velike 
težave. Te študijske osnove pa seveda ni mogoče predpisati z zakonom. Na tem 
področju v Jugoslaviji še nismo prišli prav posebno daleč. Sodobnega izobra- 
ževanja strokovnih kadrov pa brez študijskih osnov ni. V to področje sodijo 
problemi, ki so v telegrafskem stilu navedeni v predlogu skupščine republiške 
skupnosti zaposlovanja s tem, da to še niso vsi predlogi. Naj navedem samo 
nekatere'. Težko' bi trdili, da bomo v bodoče sploh še lahko izhajali brez analize 
poklicev, ki so potrebni, gospodarstvu, brez dovolj jasne vsebine, kaj je funkcio- 
nalno izobraževanje, oziroma katere metode dela morajo obvladati vodilni kadri, 
da bi bili bolj uspešni v praksi. 

Izobraževanje zaposlenih je v svetu namreč zastavljeno na nekoliko dru- 
gačnih učnih metodah, kakor jih marsikje uporabljamo pri. nas. Vprašanje 
učnih metod pa ni nepomembno področje in jih je treba zato prav posebno in 
skrbno proučevati. Zaradi slabih metod dela izgubljamo izredno veliko drago- 
cenega časa in bi zato bil hkrati z gospodarsko reformo nujen poseg v sistem 
izobraževanja zaposlenih. Studij te problematike bo uspešnejši, če združimo 
vse naše sile, ki na tem področju niso' tako majhne. Ce to storimo, bomo v 
nekaj letih resnično zgradili sodoben sistem izobraževanja zaposlenih. Ko raz- 
pravljamo o posegih za izboljšanje službe izobraževanja strokovnih kadrov, 
pa moram poudariti, da imajo nekatere večje delovne organizacije na tem pod- 
ročju velike uspehe in taka podjetja žrtvujejo tudi veliko sredstev za izobra- 
ževanje vodilnih in neposrednih proizvajalcev. Seveda imajo te organizacije 
izdelane dobre interne sisteme izobraževanja in bi zato lahko njihove izkušnje 
koristno služile tudi drugim. V mnogih delovnih organizacijah pa ni tako in te 
potrebujejo znatno pomoč od zunaj. Gre torej za to, da bi v bodoče izobraže- 
vanje strokovnih kadrov reševali načrtno^ in to v čim širšem krogu delovnih 
organizacij. 

Skupščino republiške skupnosti za zaposlovanje pa je pri pripravi njenega 
predloga vodila misel, da prispeva svoj delež h graditvi sistema izobraževanja 
zaposlenih. Ce pa hočemo zgraditi sistem, je najprej treba zavzeti stališče o 
nekaterih najosnovnejših problemih, navedenih v predlogu in ki. jih bom posku- 
sil strniti v tri skupine: 

1. kako pomagati delovnim oganizacijam, ki to žele, pri ugotavljanju in- 
terne strukture kadrov, ki izhaja iz njihove poslovne politike na temelju tre- 
nutnega in perspektivnega razvoja; 
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2. kako pomagati pri ugotavljanju potreb po internem in eksternem izob- 
raževanju oziroma pri planiranju izobraževanja v podjetju, kakor to nekateri 
imenujejo. Plan izobraževanja je kratkoročen in dolgoročen, zadeva in obsega 
pa vse kadre v podjetju, ki jim je izobraževanje oziroma dopolnilno izobraže- 
vanje potrebno; 

3. kako doseči, da bo plan resnično izvršen in da bodo kadri usposobljeni 
in izobraženi tako, kakor kažejo potrebe, o katerih seveda samostojno odloča 
vsaka delovna organizacija. 

To so tri skupine problemov, ki so za delovne organizacije danes zelo pe- 
reče. Od njih so največkrat odvisne praktične rešitve v okviru delovnih orga- 
nizacij. Če hočemo govoriti o sistemu izobraževanja zaposlenih in reševati prav- 
kar navedene tri skupine problemov, potem bo potrebno razviti aktivnost v 
dveh smereh. In sicer naj bi prva smer dala poudarek izobaževanju zaposlenih 
z lastnimi silami v podjetju. Pravilnost take usmeritve potrjujejo praktične 
izkušnje mnogih delovnih organizacij, ki imajo izobraževalno službo dobro 
organizirano in skrbijo predvsem za izobraževanje neposrednih proizvajalcev 
in nižjih vodilnih kadrov. Druga smer reševanja navedenih treh skupin pro- 
blemov pa zadeva izobraževanje tistih kadrov, ki jim v lastnem podjetju ne 
morejo dati izobrazbe, ki jo dajejo redne šole, -niti dopolnilnih znanj. Ti kadri 
naj bi se organizirano izobraževali izven podjetja, v raznih izobraževalnih 
ustanovah vseh stopenj in ustanovah, ki dajejo dopolnilna znanja. To so razni 
zavodi, združenja delavske univerze in podobno. 

Skupščina republiške skupnosti za zaposlovanje predlaga, naj bi torej po- 
vezali in koordinirali dejavnost vseh izobraževalnih ustanov od poklicnih šol 
do fakultet. Vsaka od teh ustanov naj bi izvajala izobraževanje na tistem pod- 
ročju, za katero je najbolj kvalificirana. Večina ustanov to danes že vrši, vendar 
smatram, da bi bilo delo potrebno še bolj koordinirati, še bolj organizirati in 
postaviti na še bolj solidno osnovo. Menim, da delovne organizacije s tem še ne 
bodo zadovoljne, želijo si namreč konkretno pomoč pri organizaciji internega 
izobraževanja. Zarto bo treba v večji meri usposabljati kadre, ki naj se s to 
aktivnostjo v podjetju bavi jo. 

Praksa kaže, da ni organiziranega izobraževanja, kjer ni tudi ustreznih 
kadrov, ki vedo, kako se izobražuje. Vse take posege pa ni mogoče izvrševati 
brez resnih študijskih oisnov. Zgledi drugih držav nam povedo, da proučevanje 
izobraževanja zaposlenih sodi v domeno najrazličnejših znanstvenih institucij. 
Niti mesto niti čas nam ne dopušča, da bi govorili o vsebini sodobne izobrazbe 
vodilnih kadrov, o vlogi funkcionalnega izobraževanja, njegovem pomenu za 
učinkovitost v praksi in tako dalje. Omenim naj le to, da že desetletja najbolj 
znane univerze in razne institucije v svetu posvečajo tem problemom največjo 
pozornost. Toda ne bo odveč pripomniti, da je eden izmed najresnejših proble- 
mov, kako izobraževati, vodilne kadre in ne samo oziroma kakšno izobrazbo jim 
je treba dati. S klasičnim načinom pouka ne bomo daleč prišli. Upam si celo 
trditi, da prav nesodobne metode izobraževanja lahko zavra ali nasprotno, 
pospešijo in sprostijo interes za izobraževanje v delovnih organizacijah. Vodilni 
kadri so za izobraževanje zainteresirani in zato ne bi bilo prav, da bi tako velika 
akcija šepala že zaradi zastarelih metcd. Vredno bi bilo razmisliti, kako zastaviti 
akcijo, da bi te razprave v bodoče pripeljale resnično do sistemia izobraževanja 
zaposlenih, ne pa samo do posameznih akcij in do organiziranja posameznih 
seminarjev. Organizacijo enega ali deset seminarjev še ne pomeni sistem. Zato 
bi morali eno cd institucij ali organizacij zadolžiti, da te probleme resno prouči. 
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Zgodi se namreč lahko, da bi tako odgovorna akcija propadla, če ne bi teme- 
jila na solidni osnovi. 

Skupščina republiške skupnosti zaposlovanja je samo eden izmed partner- 
jev, ki je močno zainteresiran, da bi ti problemi bili resnično rešeni na solidni 
osnovi. Misli, ki. smo jih navedli, še niso izdelan sistem, pač pa so samo- seznam 
nekaterih problemov, o katerih bi bilo treba reči končno mnenje. Povabi naj 
se še 'druge ustanove in organizacije, da bi dale svoje predloge, da bi tako lahko 
s pomočjo vseh zainteresiranih sestavili predlog za postopno uresničevanje si- 
stema izobraževanja zaposlenih. 

Ob koncu pripominjam še to, da je problem izobraževanja zaposlenih tako 
pereč, da ga ne kaže več odlagati. Tu so neizčrpne rezerve, Id jih moramo z vso 
resnostjo upoštevati. 

Predsedujoči Leopold Krese: Besedo ima tovariši,ca Kristina Lov- 
renčič. 

Kristina Lovrenčič: Tovarišice in tovariši poslanci! Pozdravljam 
pobudo skupščine, da je uvrstila tako pereč problem v dnevni red. Prav tako 
pozdravljam prizadevanja in dajem priznanje republiškemu sekretariatu za delo 
in vsem drugim dejavnikom, ki so pomagali pri izdelavi informacije, ki je danes 
pred nami. Čeprav je mogoče, da bi ji očitah tu i,n tam še kakšno premalo 
podrobno osvetlitev, lahko na splošno rečemo, da je informacija zelo skrbno 
pripravljena, in kar se mi zdi še posebno važno, da je realno pripravljena, da 
ne vsebuje samo kritične ugotovitve, ampak da vsebuje tudi, kolikor je bilo 
mogoče, stvarne predloge za rešitev teh problemov. 

Ugotavljamo torej, da je bila dosedanja kadrovska politika v Sloveniji 
v gospodarstvu neustrezna, kajti, citiram iz informacije: »izobrazba in nivo 
kadrov na vodilnih strokovnih in drugih odgovornih delovnih mestih ne zado- 
voljuje; razporeditev strokovnih kadrov v delovnih organizacijah je neracio- 
nalna in strokovne službe niso dovolj strokovno zasedene«, nadalje, če ponovim 
številko, ki bi nam morala biti zelo in stalno pred očmi »35 °/o oseb na delovnih 
mestih, kjer se zahteva visokošolska izobrazba, tako izobrazbo dejansko ima,« 
potem, »da imarno ogromno množico mladih ljudi, -mlajših od 34 let, ki imajo 
neustrezno izobrazbo« in tako dalje. 

Ustavila bi se pri nekaterih podatkih zaradi take, kar mislim kasneje pred- 
lagati. Na splošno ugotavljam, da je strokovna izobrazba neustrezna. Posebej 
pereče in -usodno pa je to, da imajo neustrezno izobrazbo zaposleni na ključnih 
delovnih mestih v gospodarskih organizacijah. Kajti kot lahko' vidimo iz infor- 
macije, imamo na delovnih mestih direktorje posameznih sektorjev, to se pravi 
na miestih ključnih vodilnih uslužbencev, veliko število ljudi, ki imajo ne- 
ustrezno izobrazbo. V neka/terih dejavnostih je v Sloveniji v tem pogledu celo 
slabše kot v jugoslovanskem povprečju. Na primer 12,1 l0/o direktorjev 
finančnih sektorjev ima v Sloveniji nižjo izobrazbo. Podobno je v tehničnem 
in komercialnem sektorju. Skratka, mislim, -da so ti podatki izredno zaskrblju- 
joči. Sicer je res, da se mi dostikrat, kadar razpravljamo o tem, ustavljamo pri 
raznih skrajnostih, pri izjemnih primerih, dia dostikrat tudi po nepotrebnem 
posplošujemo. Vendar, stvar je tako pereča in lahko tudi usodna za naš bodoči 
gospodarski razvoj, da je potrebno o tem skrajno odgovorno govoriti in tudi 
ukrepati. 
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Čeprav gre za stanje, ki ima lahko usodne posledice, se vendar, kot ugotav- 
ljamo, kadrovska situacija skrajno počasi izboljšuje. Postavlja se vprašanje, 
zakaj se stanje hitreje ne nagiblje na bolje? O tem obstaja dosti različnih mnenj 
in argumentov. Eni pravijo, da je težko čez noč prelomiti s starimi navadami, 
ker vsa tista množica ljudi z neustrezno izobrazbo, ki zaseda sedaj v gospodar- 
stvu delovna mesta,, ne bo zavestno podpirala neko sodobno kadrovsko politiko, 
temelječo na znanju in izobrazbi, kajti izvajanje take politike bi pravzaprav 
tem ljudem vzelo eksistenco. Drugi pravijo, prepustimo to času, reforma je zelo 
zaostrila pogoje gospodarjenja, delovne organizacije bodo slej ko prej same 
ugotovile, da tako dalje ne morejo,, da bodo morale upoštevati znanje in izob- 
razbo, da bodo morale postavita! pnave ljudi na prava mesta. Nadalje, zelo močno 
je še uveljavljena teorija, ki pravi, da lahko dolgoletna praksa povsem enako- 
vredno nadomesti formalno izobrazbo. 

Ob vseh teh različnih izhodiščnih točkah, ki pa niiso samo teoretične, ampak 
odraz prakse, pa se hkrati srečujemo še z drugim, skorajda bi lahko rekli 
absurdom, ko na eni strani ugotavljamo, da je naše gospodarstvo lačno znanja, 
če tako rečem, da ni zadosti strokovnih kadrov, kajti, drugače mi takih infor- 
macij ne bi imeli pred seboj; po drugi strani pa ugotavljamo, da imamo šolanih 
ljudi »-preveč«. Ti šolani ljudje ne dobijo vedno ustrezne zaposlitve in zato 
odhajajo v inozemstvo. Ob nekij drugi informaciji pa govorimo celo o preusme- 
ritvi, morebiti tudi o ukinitvi, nekaterih šol. O tem ne bi širše razpravljali, ker 
obstajajo tu še nekateri drugi elementi, ki jih bomo slišali, ko se bomo o tem 
pogovarjali, vendar se kot glavni argument navaja, da naše gospodarstvo pa 
tudi družbene službe teh kadrov danes ne potrebujejo. V javnosti se o tej 
stvari posebno zadnje čase zelo dosti, razpravlja. Postavlja se vprašanje, kaj je 
storiti? Tu so spet tako, kot so različna izhodiščna mnenja, različni tudi odgo- 
vori, ki nihajo med skrajnostmi. Eni pravijo, prepustimo stvar času in ekonom- 
skemu pritisku, in ker so delovne organizacije samoupravne in samostojne, se 
ne moremo vmešavati v njihove odločitve. Drugi pa pravimo, rešimo vse skupaj 
z zakonom, da bo mir. 

Težko se je odločiti med skrajnostmi, vedno je potrebna neka srednja pot, 
o kateri se bo verjetno tudi tu treba pogovoriti. Prepustiti samo času, da rešuje 
probleme, mislim, da ni prav. Kako jih rešuje, vidimo danes na tem primeru. 
Vsekakor je res in krivično bi bilo trditi, da same delovne organizacije prav 
nič ne rešujejo', da same zaradi trme vztrajajo pri določeni politiki, tudi ni. res, 
kajti te stvari se počasi rešujejo, vendar trdim, da se rešujejo dosti, dosti pre- 
počasi. Obstaja pa hkrati tudi določena bojazen, da bodo konservativni, nazori 
v kadrovski politiki, ki jih seveda izdatno podpirajo vsi tisti, ki se čutijo ogro- 
žene v svoji eksistenci, zelo škodili našim naporom za hitrejši gospodarski na- 
predek. Mislim, da ravno iz tega razloga ne moremo reševanje tega problema 
prepustiti stihijnosti. Ostane nam torej še druga pot. To se pravi določeni admi- 
nistrativni ukrepi, oziroma družbena intervencija v korigt praktičnega izvajanja 
sodobne napredne kadrovske politike. Kot smo čuli, imamo za to zakonsko 
osnovo, obstajajo tudi določeni predpisi, ki se jih ni zadosti dosledno izvajalo. 
Stanje pa bi bilo morebiti marsikje boljše, če bi vsi prizadeti izvajali, določila 
obstoječih predpisov. Osebno sem za to, da bi v sedanjem položaju možnost 
družbene intervencije uporabili. Seveda nisem za to, da bi. to bila edina pot 
reševanja tega problema, pač pa sestavni del široke družbene akcije, ki naj 
pomaga naprednim kadrovskim konceptom do uveljavitve. Izvedba določil novih 
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predpisov pa bi morala biti stvar širokega družbenega dogovora, pri katerem 
naj bi sodelovale vse zainteresirane strani. 

Ce bi tako laično lahko povedala, kje se mi zdi, da bi morali s predpisi 
poseči, potem mislim, da bi to moralo biti na dveh ali treh ključnih področjih 
v delovnih organizacijah, kot je tehnični sektor, komercialni sektor, finančni 
sektor pa tudi morebiti kadrovsko-socialni sektor, kolikor gre za vodilno 
delovno mesto. Za ta področja bi morali v sedanjem položaju določiti neke 
družbene pogoje za delavce, ki na teh ključnih delovnih mestih delajo. Seveda, 
če se bomo odločili za tako pot, bo treba upoštevati še nekaj drugih vidikov 
kot na primer: Prvič, da to ni mogoče izvesti čez noč, ampak, da je potreben 
določen prehodni rok; drugič, treba se bo pomeniti, kakšna bo družbeno pri- 
znana izobrazba, ki, bo na tem delovnem mestu potrebna, z drugimi besedami, 
katera spričevala in potrdila bo družba priznala kot izobrazbo, ki bo tu lahko 
veljala; tretjič, menim, da taki predpisi ne bi. bili nujni za majhne delovne 
organizacije, ampak za delovne organizacije z določenim številom delavcev in 
z razvito organizacijo dela. 

Po mojem mnenju bi bili v prvem času taki obvezni pogoji pomembni 
predvsem za razpisovanje novih ali prostih delovnih mest. Ravno pri teh raz- 
pisih se srečujemo z nekaterimi nemogočimi stvarmi, ker pravzaprav na raz- 
pisano delovno mesto lahko prideš s kakršnokoli izobrazbo, kot smo ugotovili 
že pri drobni analizi teh razpisov. Kajti ti razpisi i.majo navadno 3 do 4 točke, 
ki se začno z zahtevo po fakulteti ali višji šoli in določeno delovno dobo, potem 
pa se v naslednjih točkah znižuje zahtevana izobrazba in zvišuje potrebna 
praksa. Tako v končni konsekvenci praksa dvakrat presega izobrazbo, če to 
merimo s časovnimi merili. Zgodi se pa dostikrat, da prav ta zadnji pogoj za 
razpisano delovno mesto manjka, ker so, dajmo si roko na srce, razpisani pogoji 
največkrat prilagojeni pogojem, ki jih izpolnjujejo povsem določeni ljudje, ki 
konkurirajo za taka delovna mesta. 

Še nekaj bi želel povedati. Tako predpisovanje pogojev za nekatera delovna 
mesta bi po mojem mnenju imelo počasi tudi določene praktične učinke. Ce bi 
vsaj na dvoje ali troje ključnih delovnih mest dobile gospodarske organizacije 
ljudi z modernimi koncepti, z določenim znanjem in izobrazbo, bi ti ljudje sami 
počasi začeli, zbirati tudi teame po svojih željah, potrebah in konceptih. Jasno 
pa je, da si nekdo, ki ima samo osnovno šolo, ne bi izbral teame s fakulteto. 
Možne so sioer tudi izjeme, vendar praksa takih izjem skorajda ne pozna. 

Ce dovolite še dve besedi o dopolnilnem izobraževanju, o katerem smo že 
nekaj'slišali. Obstaja nevarnost, da bi se odločili za širšo družbeno akcijo in bi 
bilo seveda treba vso to množico, ki danes v delovnih organizacijah zaseda do- 
ločena mesta, tudi dopolnilno izobraziti. Dvomim namreč, da bomo lahko čez 
noč vse to zamenjali in preusmerili na druga delovna mesta ali pa celo izločili 
iz delovnih organizacij. Zato jim bo treba omogočiti, da se dopolnilno izobrazijo. 
Obstaja pa nevarnost, da se zadeve lotimo po starem, da bomo prirejali ad hoc 
seminarje in tečaje, da se bo z nekimi lističi spet priznavala včasih tudi najvišja 
izobrazba. Mnenja sem, d,a bi tako dopolnilno izobraževanje, ki je v tem tre- 
nutku vsekakor izredno pomembno- in bi ga bilo treba podpreti, moralo biti 
organizirano po enotnem principu, v katerem bi imele veliko vlogo* šole. Sole 
so strokovno in kadrovsko najbolj sposobne, da pomagajo organizirati tako 
dopolnilno izobraževanje. V primeru, če bo dopolnilno izobraževanje resnično 
dobro, bodo tudi spričevala, ki jih bodo ljudje za tako* dopolnilno izobrazbo 
dobili, imela določeno družbeno veljavo. Hvala lepa! 
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Predsedujoči Leopold Krese: Besedo ima tovarišica Ela Ulrih. 

Ela Ulrih : Tovariši ce in tovariši poslanci! V razpravi se želim, dotak- 
niti samo nekaterih vprašanj, ki jih načenja analiza v stanju in problemih 
strukture strokovne usposobljenosti zaposlenih v slovenskem gospodarstvu in to 
z namenom, da bi opozorila na nekatere pomanjkljivosti in izkušnje, ki jih ne 
kaže prezreti, ko bomo i.skali najustreznejše rešitve. 

Predvsem soglašam z ugotovitvijo', da je stanje strokovne izobrazbe zapo- 
slenih zelo zaskrbljujoče in zato terja takojšnje ter pretehtane ukrepe naše 
skupščine. Pri izvajanju teh ukrepov pa moramo upoštevati tudi to, da dve 
tretjini delovnih mest v gospodarstvu ne zasedajo delavci z ustrezno- stopnjo 
•izobrazbe in da je temeljna značilnost teh kadrov tudi to', da se upirajo zapo- 
slitvi strokovno izobraževanih delavcev, ker se čutijo ogrožene na svojih polo- 
žajih in so zato- najmočnejši zaviralni faktor v prizadevanju za dvig izobrazbene 
ravni delavcev. Konkretno se kaže ta odpor že dalj časa v obliki lažne dileme 
ali je strokovno' izobraženi delavec resnično sposobnejši od delavca z večletno 
prakso, oziroma ali ni moč z daljšo prakso- nadomestiti s šoto in študijem pri- 
dobljenega znanja. 

Zaskrbljujoč in posebne pozornosti je vreden tudi podatek, da ima 65 % 
zaposlenih v gospodarstvu samo popolno ali nepopolno osnovno šolo. Ta podatek 
je za stvarno ukrepanje vsekakor premalo precizen, saj vendar ni vseeno ali 
je nekdo analfabet ali pa je uspešno končal en, pet aili osem razredov osnovne 
šole. Minimalna zahteva naše družbe glede splošnega znanja je uspešno- oprav- 
ljena osemletka, kar formalno in stvarno šele odpira možnost za uspešno 
nadaljnje strokovno izobraževanja. Dokončana osnovna šola zagotavlja vsaj tisti 
minimum znanja, ki ga mora imeti vsak delavec, da se lahko uspešno- vključi 
v družbeno ži.vljenje, v proizvodnjo- in v samoupravne odnose. Šele na -osnovi 
takega splošnega znanja lahko delavec z življenjskimi izkušnjami in z delom 
razširja svojo izobrazbo. 

Čeprav omenjeni podatek o- osnovno šolski izobrazbi zaradi premajhne 
preciznosti ni povsem zanesljiv za celotno- presojo tega vprašanja, nas vendarle 
opozarja na to, d!a je v našem -gospodarstvu še vedno aktualna dilema ali, naj 
ima proizvajalec širše splošno znanje, ali pa je dovolj, da ima ozek profil teh- 
nične izobrazbe. To stališče, ki je v visoko- razvitih deželah že zdavnaj prema- 
gano, ima zagovornike v naših tehničnih kadrih, pa tudi v nestrokovnih delav- 
cih. Hiter razvoj znanosti in tehnike ter nagla upo-raba izsledkov znanosti v 
proizvodni praksi povzročata pogoste tehnološke spremembe, prav tako pa tudi 
pogosto zamenjavo- strojev in naprav, ki se iim neizobraženi delavec prilagaja 
z veliko- težavo- in z občutnim znižanjem delovne sto-rilnošti. Proizvodno delo 
vse bolj izgublja klasični značaj fizičnega dela; v njem namreč umsko delo 
dobiva vse večji delež. Dovolite mi, da v ilustracijo- navedem samo naslednji 
podatek UNESCO, na-mreč, da je bil-o- v zadnjih 15 letih več iznajdb in izumov 
kakor vso človeško zgodovino- do druge svetovne vojne. Kaj to- pomeni za naše 
gospodarstvo-, je, mislim-, vsem j-asno-. Prve negativne posledice dosedanjega zane- 
marjenja izobraževanja se že kažejo. Prav tako je -dokazano, da sta izobrazba 
in znanje ter narodni, dohodek v tesni ko-relaciji: čim višja je izobrazba, tem 
višji je tudi narodni dohodek. 

Podatki nam tudi povedo-, da 53,6 %> vseh neustrezno zasedenih delovnih 
mest zasedajo -delavci mlajši od 35 let. Predvsem menim, da. je to dokaz malo- 
marnega odnosa naše družbe do izobraževanja, pri čemer ne mislim samo na 
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finančno plat tega vprašanja, temveč tudi na neustrezno moralno vrednotenje 
znanja v naši družbi in končno inteligenca na splošno. 

Ti ljudje spadajo v našo povojno- generacijo, ki bi v splošno korist družbe 
in njih samih že morala imeti potrebno izobrazbo'. Ta podatek pa postavlja na 
laž tudi mnoge razprave in očitke, češ da zasedajo vodilna strokovna delovna 
mesta bivši partizani., za katere je že skrajni čas, da se jih upokoji in na njihovo 
mesto postavi mlajše. Nikakor nimam namena zaostrovati odnose stari. — 
mladi. Sem odločno na strani mladih, vendar s pridržkom, da imajo ustrezno 
izobrazbo, ki je praviloma, pogoj za uspešno opravljanje dela. Prepričana sem 
tudi, da v prizadevanjih za izboljšanje izobrazbene strukture zaposlenih tega 
ne moremo doseči enostavno s tako imenovano zamenjavo generacij. Mislim, 
da bi bila dokaj nesmiselna zamenjava neizobraženega očeta z neizobraženim 
sinom. 

Rešitev je prej ko slej samo ena. Zaposlenim je treba dati izobrazbo, ki jo 
od njih zahteva sodobna družba, posebno še, če gre za delavce, ki niso dosegli 
niti polovice delovne dobe potrebne za upokojitev. 

Mnenja sem, da je analiza, ki jo je pripravil republiški sekretariat za delo, 
kljub bogastvu podatkov, še vedno pomanjkljiva. Predvsem je premalo pozor- 
nosti posvečeno neformalnemu izobraževanju v delovnih organizacijah oziroma 
pripravljenosti delovnih organizacij za razvijanje različnih oblik izobraževanja 
od priučevanja do družbeno-političnega izobraževanja uipravljalcev. 

Prav tako manjka pregled deficitarnosti nekaterih služb in poklicev, ki jih 
zahteva sodobna proizvodnja kot so industrijski socialogi, industrijski psihologi, 
pedagogi, andragogi itd. Ce bi analiza obravnavala tudi ta vprašanja, bi ugo- 
tovili, da je stanje izobrazbene strukture še slabše. 

Pomanjkljivost analize oziroma zaključkov, ki jih je pripravil republiški 
sekretariat za delo, in ostalih materialov je tudi v tem, da dajejo prevelik ali 
celo izključen pomen formalnemu znanju, ki ga je moč dobiti z rednim šolanjem. 
Ce se striktno držimo te predpostavke, potem smo zagovorniki zamenjave gene- 
racij, s čimer smo izbrali daljšo in dražjo pot k rešitvi zastavljenega problema. 
Problem je prav gotovo tako- obsežen in tako zapleten, da ga je moč rešiti samo 
s koordinirano akcijo različnih dejavnikov, ki morajo delati po enotnem pro- 
gramu. V bistvu gtre tu za problem izobraževanja odraslih oziroma izobraževanja 
zaposlenih, ki se ne glede na uspešnost rednega šolanja pojavlja v vseh razvitih 
družbah. Tudi naša družba bi po svojih predstavniških organih morala sprejeti 
jasna stališča do izobraževanja odraslih, kar pomeni, da bi morali opredeliti 
ta pojav, ugotoviti tovrstne družbene potrebe in postaviti jasen program iz- 
obraževanja zaposlenih. 

Na osnovi nomenklature poklicev je zato nujno treba izdelati usmerjevalni 
program izobraževanja odraslih, ki mora biti organsko1 povezan z rednim iz- 
obraževanjem v vseh smereh in na vseh stopnjah. Posebej pa je treba opredeliti, 
kar je poudaril že tovariš Bertoncelj, pomen funkcionalnega usposabljanja za 
določene poklice. To usposabljanje zajema vse ravni: od usposabljanja strugar j a, 
ki ga podjetje dobi iz industrijsko kovinske šole, pa do usposabljanja sekretarja 
podjetja, ki praviloma prihaja iz pravne fakultete ali visoke šole za politične 
vede. 

S funkcionalnim uvajanjem strokovnjakov za določena delovna mesta je 
moč znižati že kar absurdne zahteve, ki zahtevajo deset in celo več let prakse 
za vodilna delovna mesta. Skrajšal pa bi se tudi neproduktiven staž teh delav- 
cev, ki je ponekod celo- daljši od enega leta. Funkcionalno usposabljanje za, 

2* 
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delovno mesto pa ima tudi druge funkcije kot so dopolnjevanje, aktualiziranje 
in obnavljanje znanja, ki je bilo pridobljeno- z rednim šolanjem. 

Izobraževanje odraslih pa zajema še eno pomembno stvar, in sicer izredno 
šolanje zaposlenih. Kljub priporočilu republiškega odbora zveze sindikatov 
Slovenije in Prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije glede napredka 
osnovnega splošnega izobraževanja delavcev se odnos šol do izobraževanja za- 
poslenih ni bistveno izboljšal, kar opozarja na potrebo po bolj učinkovitih 
ukrepih. 

"■Skladno z gospodarsko in družbeno reformo se postavlja zahteva po inten- 
zifikaciji in racionalizaciji našega šolstva. Mislim, da je prav v tem smislu 
izredno šolanje zaposlenih najracionalnejša in najcenejša oblika izobraževanja. 
Racionalizacija šolstva nikakor ne more temeljiti le na absolutnem zmanjše- 
vanju števila ljudi, ki se izobražujejo. Vzrok za dosedanje relativno skromne 
uspehe izrednega študija je med drugim tudi pomanjkanje programa in sistema 
izobraževanja zaposlenih. O vrednosti strokovnjaka, ki si je ob delu pridobil še 
teoretično znanje, pa najlbrž ni treba posebej govoriti. 

Sedanja situacija pa "tudi dosežena razvojna stopnja izobraževanja odraslih 
nujno zahteva sistemsko rešitev. To je nujno potrebno zato, da bi premagali 
prakticizem, utilitarizem in nestrokovnost v izobraževanju zaposlenih. Ta re- 
šitev bo prispevala tudi k boljši funkcionalni povezanosti izobraževalnih insti- 
tucij. Izobraževalni centri v podjetjih, ki jih zlasti tehnokratizem podcenjuje, 
pogoisto samo životarijo, pnav tako pa so brez ustreznega strokovnega vodstva 
v okviru republike. Delavske univerze imajo samo svojo lastno zvezo. Šole so 
bolj ali, manj zaprte vase in jih v upravnem in strokovnem pogledu združuje 
republiški sekretariat za prošveto in kulturo oziroma ustrezni zavodi. Niso pa 
povezane in urejene glede na status izrednega slušatelja. Radio in televizija, 
tisk, zbornice in združenja, zavedi in društva — vse te institucije delujejo na 
področju izobraževanja odraslih po svoji lastni, največkrat laični presoji in z 
neprikritim komercialnim namenom. Tako se potrošijo ogromna sredstva za 
dvomljiv učinek; sredstva, pridobljena iz izobraževanja pa se ne vračajo iz- 
obraževanju nazaj. 

Opozorim naj tudi na to, da smo ukinili predpise o pridobivanju kvalifikacij 
za delavce. Pri tem pa nismo ničesar ukrenili, da bi si delavci lahko na drug 
način pridobiti želeno izobrazbo. Zato hodijo delavci za pridobitev kvalifikacije 
v sosednje republike, kjer ne le, da teh predpisov niso ukinili, marveč tudi* 
sicer učinkoviteje rešujejo probleme izobraževanja delavcev predvsem z več 
posluha za sodobnost. 

Urejen sistem izobraževanja odraslih naj bi določil tudi osnovnega nosilca 
te dejavnosti in določil minimalne pogoje, ki jih mora izpolnjevati, tisti, ki 
opravlja izobraževalno delo. 'Strokovnost, ki jo zahtevamo na tem področju, je 
dvojna: osnovna oziroma predmetna, drugič pa metodična, to je pedagoška, 
andragoška, psihološka, didaktična itd. 

Ob koncu razprave izjavljam, da se v načelu strinjam z zaključki, ki, izha- 
ja jo iz obravnavane analize republiškega sekretariata za delo, zato predlagam, 
da se takoj pristopi k reševanju tega perečega problema. Soglašam tudi s predlo- 
gom, da se problem priznane izobrazbe posebej prouči, saj je to vprašanje 
naravnost protislovno s prizadevanjem za dvig resnične izobrazbe, oziroma ga 
celo v neki meri, paralizira. 

Predsedujoči Leopold Krese : Besedo ima tovariš Franc Leben. 
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Franc Leben: Tovarišice in tovariši poslanci! Poslanci odbora za delo 
in socialno zavarovanje Rep-uibliškega zbora so v mesecu januarju in februarju 
letošnjega leta obiskali nekatera podjetja ter z vodilnimi delavci v podjetjih 
imeli razgovore o problematiki strukture strokovne usposobljenosti zaposlenih 
v gospodarstvu. Osnova za te pogovore je bila informacija o strukturi stro- 
kovnosti zaposlenih y gospodarstvu. 

Precej podjetij, katere smo obiskali, že dela na izboljšavi strukture stro- 
kovne usposobljenosti zaposlenih oziroma je ta problem ponekod v celoti ali 
vsaj delno' rešilo. Vodilna delovna mesta v teh podjetjih so že ustrezno zasedena, 
večji problem pa nastaja nasploh v vseh podjetjih glede zamenjave kadrov, 
kjer je predpisana srednješolska izobrazba, to je mojstrov, s tehniki. Vendar 
se tudi to vprašanje postopno rešuje. Mlade in sposobne mojstre in visokokva- 
lificirane delavce, ki zasedajo delovcdska mesta, pošiljajo v srednjetehnične 
šole, iz katerih prihajajo diplomirani tehniki in tako zamenjujejo stari mojstrski 
kader, ki ponekod ni več kes sodobnim proizvodnim procesom. V nekem drugem 
podjetju pa nasprotno trdijo, da jim za delovodska mesta popolnoma ustrezajo 
mojstri z mojstrsko šolo, kar utemeljujejo s tem, da imajo' močno' razvito^ pri- 
pravo dela. Zaradi tega so mojstri pri njih le izvrševalci proizvodnih nalog, ker 
je delo strokovno pripravila priprava dela. V večini obiskanih podjetjih prav 
tako na vodilna mesta v proizvodnji postavljajo za asistente osebe z visoko ali 
višjo strokovno izobrazbo, ki so začasno namestniki obratovodij, pozneje pa 
bodo postali obratovodje, oziroma bodo zasedli druga vodilna delovna mesta. 
Imajo tudi programe, ki uvajajo absolvente visokih šol za konkretna delovna 
mesta. Poseben problem se pojavlja zaradi pomanjkanja kadrov za delo v 
zunanji trgovini. V zunanjetrgovinskih podjetjih trdijo, da tovrstnega kadra 
zelo primanjkuje in da se na razpis ljudje ne prijavljajo oziroma da ne izpolnju- 
jejo pogojev, ki so navedeni v razpisu. Poleg tega se mladi ljudje, čeprav z 
visoko izobrazbo brez prakse v trgovini ne znajdejo in zato največkrat niso 
dovolj vztrajni na pripravniških delovnih mestih. Zato ta podjetja menijo, da 
se morata pri zasedbi vodilnih delovnih-mest enako upoštevati šola in praksa. 

V zvezi z glavno dilemo, kaj napraviti, da bi se čim hitreje izboljšala 
struktura strokovne usposobljenosti v gospodarskih organizacijah, predvsem 
na vodilnih delovnih mestih, so vsi predstavniki podjetij, razen enega, izjav- 
ljali, da s predpisi v gospodarstvu ni mogoče rešiti problema nepravilne kadrov- 
ske zasedbe. Mnenja so, da bi takšni predpisi bili zelo problematični, za neka- 
tere osebe na vodilnih delovnih mestih tudi krivični, predvsem pa, da bi se s 
predpisi napravilo več škode in zmede kot pa koristi. Glede na to, da imamo 
v celotnem gospodarstvu kar 65 glavnih gospodarskih področij, znotraj teh 
pia 10 in tudi več ožjih gospodarskih vej, podskupin itd., je že za posamezne dejav- 
sti težko določiti, katera so vodilna mesta oziroma kakšno stopnjo strokovne 
izobrazbe zahtevajo. Poleg tega se posamezne gospodarske organizacije med 
seboj razlikujejo po številu zaposlenih, bruto produktu, po vrednosti osnovnih 
sredstev, ustvarjenem dohodku, po vrsti in načinu proizvodnje, poslovanju 
itd. Nadalje moramo upoštevati, da se v današnji hitri, gospodarski dinamiki 
dogajajo tudi ostali premiki, ki iih diktira konkurenca svetovnega trga. Menja 
se položaj, pomen in vloga posameznih podjetij in podobno. Zato je v taki 
razgibanosti, dinamiki in gospodarski pestrosti zelo težko z vrha poenotiti 
vodilna oziroma ključna delovna mesta glede formalne izobrazbe. 

To je samo nekaj od številnih razlogov, ki govore proti administrativnemu 
določanju kriterijev in cenzusov za izboljšanje kadrovske strukture v gospo- 
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darstvu, posebno za vodilna mesta. Ta problem nikakor ne moremo reševati 
z neko nestrpnostjo, enostransko in poenostavljeno', oziroma s primitivnimi 
posegi, kot to nekateri želijo. To dokazuje tudi neuspešna reelekcija za delovna 
mesta direktorjev, ki je pokazala, da te delikatne zadeve ne moremo enostran- 
sko in kampanjsko reševati. 

Dovolite mi, da navedem še nekatere druge argumente, ki bi se po mojem 
mnenju morali upoštevati v prizadevanjih za čimprejšnjo izboljšanje strokovne 
strukture zaposlenih na vodilnih delovnih mestih, še posebej na delovnem 
mestu direktorja. Preteklo obdobje je značilno po neusklajenem gibanju dotoka 
novih kadrov in celotne zaposlenosti. Tako se je lani na novo zaposlilo1 le mini- 
malno število delavcev, priliv novih strokovnih kadrov pa je bil v primerjavi 
z letom 1961 za nekolikokrat večji, kar je še povečalo disproporce v teh gibanjih. 
Trend priliva novih strokovnih kadrov iz ietia v leto momo narašča, trend na 
novo zaposlenih pa od leta 1961 naprej pada. 

Ta priliv novih strokovnih kadrov je vsekakor pozitiven, ker se na ta način 
odpirajo velike možnosti za izboljšanje kvalifikacijske in profesionalne strukture 
zaposlenih. Vendar se ta proces za enkrat počasi odvija, ker število novih 
strokovnih kadrov raste mnogo hitreje, kot pa se odpirajo delovna mesta za 
nove zaposlitve. Če se vprašamo zakaj to, moramo izhajati iz splošne in znane 
ugotovitve, da je za izboljšanje strokovne strukture zaposlenih v gospodarstvu 
potrebno najprej doseči ustrezno zasedbo direktorskih mest. Ko je rešen ta 
problem in ima direktor ustrezno izobrazbo ter prakso in tudi druge vodstvene 
sposobnosti, potem se ustrezna strokovna ziaisedba ostalih vodilnih delovnih mest 
hitreje rešuje, zlasti zato, ker direktor takšno zasedbo sam zahteva. Prav 
pri nameščanju direktorja se pojavlja vrsta težav, ki se jih z administrativnimi 
posegi in poenostvaljenimi, v bistvu primitivnimi premiki ne da reševati. Še 
posebej jih ne bomo rešili, če jih bomo reševali kampanjsko, včasih tudi, z 
zaletavostjo', kar se pri nas pogosto dogaja. Ne bi se spuščal v zgodovino dose- 
danjega nameščanja direktorjev pa tudi ne nameravam načenjati humane plati 
bodočega reševanja tega problema. Hočem opozoriti le na nekatera zapletena 
vprašanja, ki, so ozko vezana na menjavo kadrov na direktorskih delovnih 
mestih, in ki jih je delno odkrila že dosedanja reelekcija vodilnih oseb. Pri 
tem bi posebno opozoril na precej obsežno študijo z naslovom »Angažiranost 
vodilnih kadrov v sistemu delavskega samoupravljanja«, ki jo je lani novembra 
izdelal inštitut za sociologijo in filozofijo pri univerzi, v Ljubljani. V tem 
obsežnem raziskovalnem delu so> med drugim analizirali tudi rezultate ankete, 
ki je zajela 545 anketiranih vodilnih delavcev. Anketa je med ostalimi ugoto- 
vitvami pokazala tudi, da direktorska mesta niso toliko privabljiva, da bi se 
pojavljal večji interes za zasedbo teh mest. Se več, sedanji vodilni kadri niso 
ustrezno spodbujani na svojih delovnih mestih, kar kaže tudi. fluktuacija na 
teh delovnih mestih in vodilni delavci razmišljajo, da bi zapustili podjetje 
oziroma, da bi prišli z vodilnega delovnega mesta na drugo, strokovno delovno 
mesto. Skoraj 41 °/o vseh vodilnih delavcev je v zadnjem času razmišljalo, da 
bi zapustilo podjetje, v katerem so zaposleni, največ od teh pa je prav direk- 
torjev. Ce upoštevamo staž teh kadrov na vodilnem delovnem mestu, je 
največ takih, ki so šele pred kratkim zasedli vodilno* delovno mesto in imajo 
komaj enoletni vodilni delovni staž. 

Drugi vidik fluktuacije pa je internega značaja in zadeva razmišljanje ter 
željo, da bi vodilnii kader prešel z vodilnega na strokovno delovno mesto. Kar 
66'% anketiranih direktorjev razmišlja o tem, da bi raje zasedli strokovno 



43. seja 23 

delovno mesto. Verjetno je k tako visokemu odstotku direktorjev, ki želijo 
zapustiti vodilno delovno mesto, prispevala reelekcija, pogostokrat neupravičena 
gonja proti direktorjem, kakor tudi zahtevne naloge in napori, s katerimi se 
srečujejo direktorji na svojih delovnih mestih. Vsekakor kaže, da vodilno 
delovno mesto ni preveč privlačno tako za tiste, ki so- sedaj na tem delovnem 
mestu, pa tudi za 'druge, ki so potencialni kandidati. Zek> malo je namreč 
kandidatov za direktorska delovna mesta iz strokovnih vrst, največ takih, 
ki želijo zapustiti vodilno delovno mes.to>, pa je iz vrst tistih, ki imajo višjo 
ali visoko izobrazbo. Pripombe anketirancev k reelekciji so, da reelekcija direk- 
torjev ni, uspela zaradi tega, ker stimulira orientacijo na kratkoročne poslovne 
efekte, ker motivi izmenjave običajno niso objektivnega merila, in ker kam- 
panjska reelekcija ni smiselna. Reelekcija naj bo ekonomska, naravna, brez 
določenih terminov. Anketiranci so mnenja, da je reelekcija sicer teoretično 
oportuna, praktično pa vodi do stagnacije, ker se vodilnemu kadru ne kaže 
spuščati v težke in neprijetne probleme perspektivnega razvoja, pa zato raje 
vodi politiko pacifizma. Nadalje se navaja, da pri ponovni kandidaturi ni 
dovolj objektivnosti do tistega kandidata, ki je bi,l doslej dosleden pri izva- 
janju sklepov. Mnenja so celo, da je reelekcija gospodarstvu vsiljena in ni 
rezultat potreb gospodarstva ter da z reelekcijo ni zagotovljeno', da pride na 
vodilno mesto strokovno boljši delavec in podobno. 

Neuspeh reelekcije ne moremo pripisati samo prej naštetim pripombam. 
Uspela ni tudi zaradi tega, ker delo vodilnega kadra, posebno direktorjev, 
postaja danes v svetu in pri nas vse bolj težko in zapleteno. Pri nas pa se 
poleg tega še zelo slabo plača. Delo vodilnih je v pretežni meri ustvarjalno, 
umsko delo in to zahteva vrsto lastnosti, kot so odločnost i.n sposobnost, po- 
trebna energija, vitalnost, koncentracija, močna iniciativa, podjetnost, optimi- 
zem itd. Praksa kaže, da se vodilni človek odlikuje z nadpovprečno', vitalnostjo 
in energijo. Zato se v citirani, študiji navaja kot zaključek številnih študij, 
da je samo 2 do 3% ljudi sposobnih za voditelja. V reviji »Ekonomika predu- 
zeča« št. 3 je izšel članek z naslovom »Direktor preduzeca«. V njem med ostalim 
piše: »Od vodilnega delavca — direktorja se zahtevajo posebne lastnosti, kot 
so zdrava psihofiziološka konstitucija, uravnovešena osebnost, realnost v sta- 
lišču glede razvoja in napredka, pozitivna orientacija v družbi, poslovna kreativ- 
nost, analitičnost, dinamičnost itd.« Skratka, vodilni delavec mora biti spo- 
soben razumeti, družbene procese, hoteti in napraviti mora vse, kar povečuje 
njegovo učinkovitost. Že iz vsega tega sledi, kako nespametni in škodljivi bi 
bili določeni administrativni ukrepi, s katerimi nekateri, želijo, da bi se z 
republiškimi predpisi določilo, kakšno formalno šolsko izobrazbo bi morali 
imeti direktorji za posamezna podjetja. Zgolj sama formalna izobrazba še ne 
daje legitimacije za dobrega in vsestransko sposobnega direktorja. Vodenje torej 
ni za vsakogar, ker vsi nimajo niti ambicij niti sposobnosti za vodilni položaj. 
To dosežejo le nekateri. Zato prave direktorje — menagerje ni. mogoče določiti 
s predpisi, jim predpisati šolsko izobrazbo in jih na tej osnovi postaviti na 
vodilna delovna mesta. Sposobni direktorji z naravnim izborom prihajajo na 
vodilna delovna mesta, ker jim njihov poslovni uspeh in osebne karakteristike 
omogočajo, da jih družba- postavlja na vodilna in odgovorna delovna ter družbena 
mesta. To mora biti naravna selekcija, družba pa mora omogočiti takšne pogoje, 
da se lahko vsakdo in ob vsakem času ne glede na doseženo šolsko' izobrazbo 
nadalje dodatno izpopolnjuje, da lahko vsak, ki to želi, realizira lastne ambicije 
po šolanju. 
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Prej omenjena anketa je tudi pokazala, da si veliko število vodstvenih 
oseb želi dodatnega strokovnega izpopolnjevanja v raznih oblikah. Precej jih 
tudi želi izpopolniti znanje tujih jezikov. Vse to izpričuje, da je vodenje proces, 
ki ni za vsakogar, ker ne glede na formalno izobrazbo zahteva določeno spo- 
sobnost, ki je nima vsakdo, prav tal«> pa zahteva tudi odgovornost, kateri 
se ljudje raje izogibajo, kakor pa da bi jo sprejeli. Zato' menim, da bi morali 
pri kadrovanju direktorjev krepiti in zagotoviti dejstvo, da se poleg ustrezne 
šolske izobrazbe upoštevajo tudi kriteriji, ki. bi merili dosedanje delovne in 
poslovne rezultate, organizacijsko in strokovno sposobnost, osebne karakteri- 
stike in podobno. 

Za vodilna strokovna delovna mesta pa seveda velja drugačen kriterij. 
Tu se prioritetno zahteva strokovna izobrazba s potrebno prakso v stroki, 
kakor tudi nadaljnje dodatno izpopolnjevanje že doseženega znanja. Isto velja 
za vprašanje srednjega kadra. Dosedanja praksa v nekaterih podjetjih je poka- 
zala, da so- najbolj strokovne pa tudi humane rešitve pri teh kadrih tiste, ki 
obstoječemu kadru, ki je obogaten s .prakso, omogočajo v strokovnih šolah pri- 
dobiti teoretsko znanje. Ta kader se je po končani šoli veliko bolj izkazal na 
delovnem mestu kot pa diplomanti teh šol brez prakse. Glede izboljšanja 
strukture strokovne zaposlenosti v gospodarstvu na splošno pa menijo pred- 
stavniki gospodarskih organizacij, da je mogoče te probleme reševati le posto- 
poma, in sicer z lastnimi samoiniciativnimi akti, s pravilniki, s podrobno izdela- 
nimi in uzakonjenimi smernicami in z izvajanjem pravilne kadrovske politike. 
Menijo, da mora kadrovska politika v gospodarskih organizacijah biti začrtana 
tako1, da se pri tem upoštevajo vsi potrebni elementi., kot so npr. štipendiranje 
preko1 potreb v lastnem podjetju, da se s tem omogoči konkurenčna izbira kadra; 
potrebno je jasno določiti perspektivo glede napredovanja in prednosti pri 
zasedbi delovnih mest, postaviti pravilne kriterije in merila za naravno izvedbo 
reelekcije, določiti strokovne ocene, razpis prostih delovnih mest in podobno. 

Za vse to pa je potrebno, poprej s pravilniki doloeilti organizacijsko shemo 
podjetja, sistematizacijo delovnih mest z opisom delovnih mest in številom 
zaposlenih na teh delovnih mestih, kakor tudi opis zahtevanih delovnih spo- 
sobnosti za sistemizirana delovna mesta. Pri tem pa lahko v veliki meri 
pomagajo in sodelujejo gospodarska zbornica, ustrezni zavodi in druge insti- 
tucije, ki se ukvarjajo z organizacijo dela, sodobnega procesa proizvodnje itd. 
Na ta način bo podjetjem uvedena mnogo večja strokovna pomoč kot pa z 
administrativnim predpisovanjem cenzusov, spodnjih limitov formalne iz- 
obrazbe in podobno. 

Predsedujoči Leopold Krese: Besedo ima tovarišica Danica Jurkovič. 

Danica Jurkovič: Tovarišice in tovariši p>oslanci.! V razpravi o večji 
ali manjši ustreznosti strukture strokovne usposobljenosti zaposlenih v gospo- 
darstvu je tudi potrebno, da opredelimo merila merjenja ustreznosti. Iz ele- 
mentov našega družbenoekonomskega sistema —družbene lastnine proizvajalnih 
sredstev, blagovne proizvodnje s sistemom dohodka in samoupravljanja — iz- 
haja, da je delo in ustvarjalno sodelovanje tako posameznika kakor vseh oblik 
združenega dela v ekonomskih in družbenih procesih temelj obstoja, delovanja in 
razvoja. Čim boljše, polnejše in bogatejše hočemo živeti, tem bolj mora biti 
delo učinkovito. Delo pa bo učinkovito samo takrat, kadar bomo ob stalni, 
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rastoči tehnični opremljenosti dela z znanjem in delovnimi sposobnostmi dose- 
gali učinke, ki jih ta tehnična opremljenost dela omogoča. 

Merilo za ustreznost strokovne usposobljenosti zaposlenih je torej dejanska 
uspešnost gospodarjenja delovnih skupnosti in njeno stalno povečevanje kot 
osnove za pospešen razvoj vseh družbenih dejavnosti. Ce sedanja struktura 
strokovne usposobljenosti zadošča in omogoča predvideno naraščanje uspešnosti 
gospodarjenja in s tem predvideno hitrost družbenega ekonomskega razvoja, 
je ustrezna, sicer pa ne. 

Za obdobje od leta 1961 do leta 1964 lahko ugotovimo, da v uspešnosti 
gospodarjenja relativno zaostajamo in to ne zaradi ozke materialne osnove 
proizvodnje in nizke tehnične opremljenosti dela. Družbena in ekonomska 
reforma pa nujno zahtevata za nadaljnji pospešeni razvoj uporabo kvalitativnih 
in intenzivnih namesto dosedanjih kvantitativnih in ekstenzivnih metod go- 
spodarjenja. Zato so rezultati reforme odvisni predvsem od znanja in strokovne 
usposobljenosti delovnih ljudi. 

Računati pa moramo tudi z izredno afirmacijo znanja in ustvarjalnosti 
kot izhodiščnih elementov napredka v svetu. Poleg tega moramo glede na po- 
glabljanje samoupravljanja upoštevati, tudi potrebe proizvajalcev po znanju 
in sposobnostih za aktivno sodelovanje v družbenem in političnem življenju. 
Iz vsega tega moremo sklepati, da sedanja struktura strokovne usposobljenosti 
v Socialistični republiki'Sloveniji ne ustreza in da predstavlja faktor, ki omejuje 
hitrejši, razvoj. 

Pri skromnem obsegu in "razpršenosti sredstev za razširjeno reprodukcijo, 
ki jih vsako leto oblikujejo delovne organizacije v SR Sloveniji, je znanje 
in ustrezna usposobljenost delovnih ljudi, posebno tistih, ki imajo' na osnovi, 
svojega dela in funkcij večja pooblastila in s tem večjo odgovornost, ključno 
vprašanje našega razvoja, tako vsake delovne organizacije, kakor družbene 
skupnosti. 

Spoznanje o neustrezni strokovni usposobljenosti si le počasi utira pot. 
Analiz in študij ter opominov strokovnjakov do sedaj skorajda nismo jemali 
resno, saj le malokdo na svojem dohodku občuti posledice nezadostnega ali 
neustreznega znanja ter nezadostne strokovne usposobljenosti. Vsako delo je 
bilo namreč priznano kot družbeno potrebno in koristno, pa čeprav je njegov 
učinek bil le skromen oziroma so imele posamezne odločitve celo negativne 
posledice, bodisi kratkoročne ah pa dolgoročne. Pri tem že sama struktura stro- 
kovne usposobljenosti ni. ustrezna, toliko bolj pa je še vprašljiva strokovna 
usposobljenost glede na zahteve delovnih mest. 

To trditev ilustriram z naslednjim primerom: v okviru neke skupine zapo- 
slenih v strokovni službi so glede formalne strokovne usposobljenosti vsi 
delavci zadoščali postavljenim zahtevam, po dejanskih sposobnostih pa je ustre- 
zalo samo 5,0/o zaposlenih. Za 42 °/o delavcev bi. bilo potrebno organizirati dopol- 
nilno izobraževanje in za 18,0/o pridobitev osnovnega znanja. 35 %> zaposlenih 
pa sploh ni imelo pogojev za opravljanje del, ki so jih opravljali, in za kar so 
dobivali redni osebni dohodek. 

V takih okoliščinah ni mogoče pričakovati, da bo delo> strokovnjakov izven 
delovnih organizacij, to je konzultantskih organizacij, imelo želene in pričako- 
vane učinke. Ce v delovnih organizacijah ni delavcev z ustreznim znanjem in 
strokovno' usposobljenostjo, namreč ni mogoče uvajati sodobnih metod za pove- 
čevanje uspešnosti gospodarjenja v delovnih skupnostih. Predvsem pa je takšne 
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metode težko vpeljati in jih ohraniti v delovnih procesih tam, kjer v delovnih 
organizacijah ni delavcev, ki bi te metode obdržali in jih nadalje razvijali. 

Cilji reforme in njihova realizacija terjajo drugačen odnos do' dela 
in njegovih učinkov kakor v preteklosti. V sedanjih pogojih se ne uveljav- 
lja samo znanje in sposobnost obvladovanja tehnologije in delovnih postop- 
kov, temveč so vziniknile tudi potrebe po znanju in sposobnostih, ki smo 
jih do sedaj lahko zanemarjali, oziroma jih sploh nismo potrebovali in razvijali. 
Primer takšnih znanj in do sedaj zanemarjenih opravil so sposobnosti za 
opravljanje analiz, zlasti analiz o uspešnosti gospodarjenja, nadalje analiz ko- 
mercialnih poslov, predvsem na tujih tržiščih, spremljanje in programiranje 
razvoja, posebno glede delitve dela in proizvodnega povezovanja, zbiranja 
finančnih sredstev, planiranja v 'delovnih organizacijah in drugih delovnih 
skupnostih, dela z ljudmi, povezanimi v delovne skupnosti in podobno. Vendar 
izgleda, da do spoznanj in dejanskih sprememb ne pride prej, dokler se delovna 
skupnost ne znajde pred dejstvom, da ne more več obstajati, ker ji je trg 
dokazal, da njeno delo v dotedanji konkretni obliki ni več družbeno potrebno. 
Kolikor bi bilo za kakšen posamezen primer takšno spoznanje neustreznosti 
znanja in strokovne usposobljenosti članov delovne skupnosti še sprejemljivo, 
to ne more biti vsesplošen način reševanja tega vprašanja, saj ni v interesu niti 
delovnih ljudi, niti družbene skupnosti. 

V sistemu samoupravljanja so delovne skupnosti kot celota odgovorne za 
obstoj in razvoj svoje delovne organizacije, ki predstavlja materialno možnost 
dela vseh članov delovne skupnosti. Zaradi tega morajo delovne skupnosti iz 
svojega osnovnega življenjskega interesa stalno pritegovati in aktivirati takšne 
delavce, ki bodo s svojim znanjem, 'usposobljenostjo, delavnostjo ter odgovor- 
nostjo zagotavljali obstoj in razvoj delovne organizacije. Pri tem seveda ni 
pričakovati, da bodo takšne delavce formirale že šole ali druge delovne organi- 
zacije, temveč morajo predvlsem zrasti v vsaki posamezni organizaciji po 
potrebah njenega delovnega procesa in razvoja. 

Vso težo in odgovornost za ustrezno strukturo strokovne usposobljenosti 
zaposlenih in s tem spremembo sedanjega kritičnega stanja nosijo v bistvu 
delovne skupnosti, saj gre za njihov obstoj in razvoj. Ker pa ta problem presega 
njihova pooblastila in možnosti, saj šolanje in strokovno usposabljanje usmerja, 
strokovno organizira in tudi v glavnem financira širša družbena! skupnost, morajo 
delovne skupnosti sodelovati z ustreznimi organi, in vplivati na njihove odlo- 
čitve, da bi se začeti proces spreminjanja strukture pospešil in da bi bil čim 
bolj učinkovit. Posebno- mesto pri tem imajo organi s pooblastili, v republiškem 
okviru in s tega stališča lahko in mora Skupščina SR Slovenije s sredstvi, 
ki so na razpolago, soodgovorno ukrepati. Dosežena stopnja razvitosti in nujnost 
pospešenega ekonomskega in družbenega razvoja v Sloveniji terja, da preide- 
mo v obdobje intenzivnega učenja in pridobivanja znanja ter sposobnosti za 
vse, ne glede na to, aili so že zaposleni, ali pa se šele bodo zaposlili. Posebno 
velja to za tiste, ki opravljajo' ali pa bodo opravljali odgovornejše delovne 
funkcije. Ker je to obenem kratkoročna in dolgoročna naloga, jo moramo 
ustrezno organizirati: to- je opredeliti moramo cilje, načine in sredstva, tako 
v delovnih organizacijah, kakor v družbi kot celoti, pogoj uspeha pa je pove- 
zano in kontroliramo delovanje. 

Predsedujoči Leopold Krese: Besedo ima tovariš Drago Dolinšek. 
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Drago Dolinšek: Tovariši poslanci in poslanke! Informacija o struk- 
turi strokovne izobrazbe in usposobljenosti zaposenih v gospodarstvu je tudi 
v okviru gospodarske zbornice zbudila živahne razprave in te razprave tečejo 
še naprej. Vsi se zavedamo, da je to vprašanje eno izmed kardinalnih vprašanj 
napredka naše proizvodnje in reševanja ekonomske problematike v razvoju 
naše družbe. Pri tem gre za to, da se strokovna usposobljenost dvigne na vseh 
nivojih razširjene reprodukcije, tako v posameznem podjetju, kakor tudi v 
celotni družbi. Ce gre za tako obravnavanje vprašanja strokovne usposoblje- 
nosti, je treba problem ocenjevati s tegia vidika. Zato v gospodarski zbornici 
prihaja do izraza mnenje, da je treba te analize nekoliko zožiti na določena 
področja in ugotoviti, kako stojijo stvari glede strokovne usposobljenosti po 
posameznih področjih, po posameznih strokah in po fazah razširjene repro- 
dukcije. V tem smislu se ti materiali v okviru zbornice dopolnjujejo in so 
predmet proučevanja v organih zbornice. Ta proces bo tekel še celo' prvo pol- 
letje letošnjega leta. Uooštevati pa je treba tudi nekatere druge stvari: da 
namreč posamezno podjetje ne more reševati vse probleme samo in da je za 
naše gospodarske organizacije značilno to, da se vse premalo oslanjaio pri 
reševanju teh problemov na strokovne institucije izven podjetij, ki lahko ta 
vprašanja veliko bolj kvalificirano rešujejo. To' velja tako za prijeme sodobne 
organizacije in poslovanja, za probleme ekonomike podjetij, tehnološke pro- 
bleme, za tržne raziskave, programiranje in druga vprašanja. Večja podjetja 
rešujejo te probleme pretežno samostojno in temu ustrezno morajo tudi organi- 
zirati svoje službe ter angažirati strokovne kadre. Pri manjših podjetjih pa bo 
treba reševati te probleme popolnoma drugače. 

Razen tega se mi zdi, — to je bilo v današnji razpravi že večkrat poudar- 
jeno — da ne bi bilo prav, da se potencira vprašanje formalne izobrazbe, ker 
je pri usposabljanju za zahtevnejša in vodilna mesta pomembna njihova spe- 
cializacija na delovnem mestu, seminarji in druge oblike dopolnilnega izobraže- 
vanja, zato je zlasti temu treba posvetiti polno pozornost. Tudi zbornica v 
zadnjem času intenzivno dela na tem, da bi se zagotovilo dopolnilno izobraže- 
vanje vodilnih kadrov, predvsem tistih, ki že imajo ustrezno strokovno izobrazbo. 
To dopolnilno izobraževanje bi se opravljato v rednih turnusih vsake dve leti 
ali tri leta, kar je odvisno od stroke, in š pomočjo fakultet. Z ekonomsko fakul- 
teto je že. sklenjen dogovor, da bo ekonomska fakulteta organizirala za vodilne 
kadre dodatno izobraževanje v letošnjem letu in to ob sodelovanju strokov- 
njakov iz vseh ekonomskih fakultet v Jugoslaviji in tudi iz inozemstva. Na 
ta način bomo tudi pri nas začeli uvajati, oblike izobraževanja, ki so v svetu 
že zelo znane in uveljavljene, kot npr. v Ameriki >*business school« in ki se 
tudi v Evropi vedno bolj uveljavljajo in uvajajo. Pri tem ne gre samo za 
dodatno izobraževanje vodilnih kadrov, gre tudi za dopolnilno Izobraževanje 
raznih specialistov v podjetjih. Npr. problemi itnternega transporta v podjetju 
se danes rešujejo v svetu tako- hitro, da posamezni inženir, ki se ukvarja v 
podjetju s temi problemi, komaj zasleduje ta napredek, zato je treba omogočiti, 
da se tudi za to področje organizira dopolnilno izobraževanje. V dogovoru z 
nekaterimi fakultetami ljubljanske univerze bo gospodarska zbornica za razna 
področja tehnološke problematike v podjetjih že letos organizirala dopolnilno 
izobraževanje. Namen tega izobraževanja bo obravnavanje aktualnih gospodar- 
skih problemov, ki jih morajo obvladati vodilni kadri. Gre torej za funkcionalno 
dopolnilno izobraževanje na podlagi prakse, pri čemer foodo udeleženci semi- 
narjev morali že imeti, potrebno strokovno usposobljenost in teoretično znanje. 
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To pomeni, da pri tem ne bo šlo za to,, da bi dopolnilno' izobraževanje bilo 
nadomestek za pomanjkljivo strokovno izobrazbo obstoječih vodilnih kadrov, 
temveč bodo pri sprejemanju na te seminarje uvedeni kriteriji, ki bodo 
zagotovili, da bo to izobraževanje nekaj več kot pa samo izobraževanje na 
univerzitetnem nivoju. 

Kot problem se v gospodarstvu v precejšnji meri pojavlja tudi racionalno 
zaposlovanje strokovnih kadrov. Informacija sekretariata ugotavlja, da je okoli 
4500 strokovnjakov zaposlenih na neustreznih delovnih mestih, kar je deloma 
posledica nepravilnega zaposlovanja, deloma pa sistema izobraževanja, ki ni 
prilagojen potrebam gospodarstva. Gospodarska zbornica podpira vsa tista 
prizadevanja, ki se zavzemajo za tak sistem izobraževanja v strokovnih šolah, 
pa tudi na fakultetah, ki bo usklajen s količinskimi in kakovostnimi potrebami 
gospodarstva po kadrih. Zdi se mi, da je tu eden cd glavnih vzrokov za takšno 
stanje v strukturi zaposlenih v gospodarstvu, kakršno je danes. Marsikje oprav- 
ljajo inženirji delo tehnikov oziroma so ljudje s fakultetno izobrazbo na delov- 
nih mestih, ki zahtevajo samo srednjo izobrazbo. Vzrokov za te pojave je, 
poleg tega kar sem navedel, več. Naj navedem še nekatere. 

V mnogih primerih botruje temu pojavu nepravilna kadrovska politika 
podjetij, ki zapira vrata kadrom z visoko izobrazbo-, če delovna mesta, na katerih 
bi morali biti ljudje z univerzitetno izobrazbo, že zasedajo ljudje z neustrezno 
izobrazbo1. Če si ogledamo- ta pojav z vidika razmerij med zaposlenimi kadri 
z visoko in višjo izobrazbo in kadri s srednjo izobrazbo, ugotovimo', da je ta 
proporc zelo neugoden. Posebno neugodno- razmerje je med zaposlenimi inže- 
nirji in tehniki, ki močno- kaže na veliko deficitarnost kadra s srednjo tehnično 
šolo. Nasprotno pa kaže razmerje pri ekonomskem kadru na presežek ekonom- 
skih kadrov s srednjo izobrazbo in na pomanjkanje ljudi z višjo in visoko 
ekonomsko izobrazbo. 

Še -danes se kažejo posledice iz obdobja, ko je bil v veljavi sistem, v kate- 
rem se je plačni fond formiral v -odvisnosti od kvalifikacijske strukture. To je 
imelo slabe posledice v dveh smereh: delovna mesta, ki so zahtevala višjo kva- 
lifikacijo, so- zasedali ljudje z nižjo kvalifikacijo-, kar je bilo pogojeno delno 
zaradi pomanjkanja kadrov, zlasti pa zaradi višjih prejemkov, in drugič, v 
delovnih organizacijah so za manj zahtevna delovna mesta zahtevali višjo kva- 
lifikacijo. Posledica tega je, da imamo kljub spremenjenemu sistemu nagra- 
jevanja še danes v podjetjih položaj, ko- del-ovna mesta zasedajo ljudje z 
neustrezno izobrazbo. Pravih rezultato-v ni dala povso-d tudi analitična ocena 
in sistematizacija delovnih mest, kar je posebno opazno v uradnih institucijah in 
v upravah podjetij. 

Gospodarstvo bi bilo treba opozoriti tudi na problem, -da ne bi bilo naj- 
bolj smotrno, če bi na vodilna delovna mesta začeli postavljati ljudi, ki so komaj 
končali šolanje in še nimajo ustrezne prakse. Več pozornosti bi bilo treba posve<- 
titi stažiranju mladih ka-dro-v in jim s tem omogočiti čimprejšnje vključevanje 
v gospodarstvo na odgo-vo-mejših in vodilnih delovnih mestih. V tem tudi ne 
bi smeli zanemariti preverjanja strokovne usposobljenosti s strokovnimi izpiti 
na samem delovnem mestu. 

Drugačne so zopet zahteve, kadar gre za zasedbo delovnih mest v okviru 
raziskovalnega-razvojnega dela, ki obsega vrsto fizičnih in bioloških znanosti, 
od dolgoročnih znanstvenih raziskav do kratkoročnih nalog, ki naj rešijo dolo- 
čene specifične probleme podjetja. Tu se srečujemo z dilemo, kdaj se bomo 
odločili za formiranje lastne raziskovalno-razvojne službe v podjetju, ki zahteva 
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poleg velikih sredstev tudi strokovno najbolj kakovostne kadre, in kdaj bomo 
za to delo angažirali specializirane institucije. Naj pri tem omenim, da se 
mnoga tuja podjetja, ne glede na velikost in razpoložljiv kapital, obračajo na 
specializirane institucije. Na ta način so z manjšimi stroški uspela rešiti zaple- 
tene in zahtevne probleme v zvezi z organizacijo proizvodnje, tehnologije in 
uvajanjem nove proizvodnje, hkrati pa so sprostila vrhunske strokovnjake za 
druge zahtevne naloge. Take specializirane institucije imamo tudi že pri nas. 
Treba jih je tesneje povezati z gospodarskimi organizacijami in s tem zagotoviti, 
njihovo krepitev in nadaljnjo rast. 

K vsemu temu se pritika še vprašanje utemeljenosti predloga, ki išče 
rešitev problemov v zvezi s strokovno strukturo zaposlenih v predpisu o mini- 
malni izobrazbi, ki jo mora imeti kader na ključnih položajih v delovnih orga- 
nizacijah. Mislim, da je bil ta problem že toliko osvetljen v današnji diskusiji, 
da bi dodal edino to, da se strinjam s stališči, da takšne kriterije ni moč 
uveljaviti s predpisi o vodilnih kadrih v gospodarskih organizacijah. Seveda 
pa je treba za določena področja določiti kvalifikacijo tudi s predpisi, to so 
npr. področja varnosti pri delu, šolstva, zdravstva itd. 

Bistveno drugačen položaj pa je, kadar se podjetje nahaja v težavah in 
se obrača za sredstva na banke ali družbene sklade ter išče sredstva za rekon- 
strukcijo ali. za preorientacijo proizvodnje. Prav gotovo v takih primerih ti 
činitelji, ki so upravi j alci teh sredstev, lahko in praviloma morajo postaviti 
med drugim tudi zahtevo, da ima podjetje, ki želi dobiti kredit, ustrezne kadre, 
tako na vodilnih kot na strokovnih in ostalih delovnih mestih. Dokler ni tak 
kreditor, kar velja še posebej za planiranje poslovanja, prepričan v varnost 
svoje naložbe in resničen uspeh podjetja, bo odklanjal odobritev zaprošenih 
sredstev in s tem izvajal pritisk na podjetje in na njegove organe, da uredijo 
svoje poslovanje v vseh pogledih in njegovo vodstvo poverijo tistim, v katere 
bo imel upnik zaupanje. 

Gospodarska zbornica se zaveda, da je ustrezna kadrovska zasedba v 
delovnih organizacijah eden od osnovnih pogojev za uspešen razvoj "proizvodnje. 
Zato bodo informacije o strukturi strokovne usposobljenosti zaposlenih v go- 
spodarstvu. kolikor je že niso, še v naprej obravnavah sveti panog, o stališčih 
in predlogih za ukrepanje pa bo razpravljal tudi upravni odbor zbornice in 
sprejel ustrezne zaključke. Skupaj s fakultetami ljubljanske univeize, bo zbor- 
nica organizirala stalne, vsakoletne intenzivne seminarje za vodilne in druge 
strokovne kadre in tako uresničevala možnosti za redno dopolnilno1 in funkci- 
nalno izobraževanje. Prav tako bo z zainteresiranimi dejavniki sodelovala v 
stalnem in sistematičnem organiziranem proučevanju teh vprašanj. 

Predsedujoči Leopold Krese: Besedo ima tovariš inž. Miloš Kobe. 

Inž. Miloš Kobe: Tovarišice in tovariši poslanci! Mislim, da ni nobe- 
nega dvoma, da so vprašanja, ki jih z današnjo diskusijo na obeh zborih naše 
Skupščine načenjamo, izredno pomembna za razvoj naše družbe v celoti. 
Moram pa odkrito reči, da me moti nekakšna nestrpnost, ki v tej zvezi zveni 
iz nekaterih posameznih stališč, ki so prišla do izraza v predhodnih razpravah 
na raznih institucijah. Ta stališča so se nainašala na, po mojem mnenju, le 
navidezno ključno vprašanje, ali naj se izkoristi pooblastilo za uveljavitev 
republiškega predpisa o minimalni strokovni usposobljenosti za vodilna de- 
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lovna mesta v gospodarskih organizacijah na osnovi znanih kriterijev kot so npr. 
število zaposlenih, družbeni bruto proizvod, vrsta dejavnosti itd. 

Mislim, da ta diskusija ne posega v bistvo problema, ker tudi v mnogo 
idealnejših pogojih, ko bi dejansko imeli npr. ustrezne šole, pa vodilna delovna 
mesta tak predpis ne bi dosegel zaželenega učinka. Pri tem ne mislim toliko 
na to, da bi s tem v trenutku onemogočil vodstva številnih gospodarskih orga- 
nizacij, ampak predvsem na to, da je in mora biti kadrovska politika izključna 
stvar gospodarskih organizacij samih. Zato je treba s sistemom primernih 
ukrepov in sugestij že prej prispevati k razčiščevanju še vedno nejasne vloge 
in praktičnih pooblastil vodilnega kadra v gospodarstvu ter doseči to, da bodo 
gospodarske organizacije same zaradi nujnosti svojega lastnega obstoja kadro- 
vale na vodilna mesta kadre s strokovno izobrazbo. Tem kadrom je zato treba 
zaradi njihovega strokovnega koncepta, za katerega bi ti kadri zastavili svojo 
osebno odgovornost, zaupati operativno vodenje in ustrezne kompetence, 
vključno s kadrovsko izbiro strokovne operativne ekipe. 

Obstoječa zakonodaja kot sta npr. zakon o podjetjih in zakon o delovnih 
razmerjih imata prav s tega stališča še vrsto pomanjkljivosti, zaradi katerih 
se pri praktičnem razčiščevanju vloge in pooblastil vodilnega kadra še vedno 
vrtimo v krogu. Menim, da bi kazalo vzeti te predpise tudi s tega aspekta pod 
kritično lupo, ne pa na hitro sprejeti zgolj samo formalni predpis, ki bi postavil 
za direktorje sicer formalno usposobljene ljudi, vendar brez vodstvenih izkušenj 
in konceptov in s pomanjkljivo osebno odgovornostjo ter pomanjkljivimi po- 
oblastili za izpeljavo organizacijskih in poslovnih ukrepov. 

Neštetokrat je bilo poudarjeno in 150-letna praksa industrijskega razvoja 
to potrjuje, da je sposoben gospodarski voditelj rezultat dveh faktorjev t. j. 
šolske izobrazbe in prakse in to obeh skupaj, da pa sta vsak zase nezadostna. 
Ob teh diskusijah se mi zlasti na področju tehničnih ved nenehno< vsiljuje kri- 
tična misel o današnjem stanju v našem visokem šolstvu. Na naši univerzi 
se danes na področju tehnike predava 50 do 60 specializiranih predmetov, 
številne so strokovne usmeritve na tretji stopnji!, ki so zelo oziko usmerjene. 
Vse to gojimo za ubogi pol drugi milijon Slovencev in za. razdrobljeno sloven- 
sko industrijo', obenem pa mirno dopuščamo, da pride novopečeni inženir s 
fakultete brez najosnovnejših pojmov o sodobnih sistemih organizacije indu- 
strijske proizvodnje, o organizaciji vzdrževalne službe, o načinu izdelave indu- 
strijske dokumentacije, o tehničnih sistemih kontrole kvalitete itd. V številnih 
primerih pa so mu tuji celo najosnovnejši pojmi iz navadnega zaključnega 
računa, kot so struktura cene, način formiranja dohodka, pojem materialnih 
stroškov ali pojem amortizacije, ki jih pozna vsak še tako majhen nestrokovni 
delavski svet. Menim, da bi glede tega morali storiti mnogo več, tako na uni- 
verzi kakor v samih gospodarskih organizacijah. Mnenja sem, da bi ob prvi 
zaposlitvi morali, uvesti ustrezno pripravniško dobo, ki je v svetu že davno 
poznana in v kateri bi se mlad diplomant ob asistenci v posameznih službah 
podjetja udomačil v spoznavanju podjetja, nekaj fundamentalnih pojmov, ki 
so tako rekoč enotni za vse delovne organizacije, pa bi mu morala že prej 
posredovati tudi šola sama. 

Sele s takšnim postopnim nalaganjem vedno zahtevnejših in odgovornejših 
nalog ob sočasnem večanju pristojnosti se pri mladih strokovnjakih lahko 
uveljavi ustrezna selekcija in logična kadrovska politika. Le-to pa morajo 
voditi gospodarske organizacije same. Družba pa mora tako kadrovsko politiko 
podpreti s takimi ukrepi, ki bodo v okviru gospodarske organizacije stimulirale 
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vodilni kader za izvedbo zahtevnih vodstvenih nalog. Te naloge bo ob ustrez- 
nih pooblastilih že zaradi njihove zahtevnosti prevzel le strokovnjak s pri- 
merno splošno razgledanostjo in bogatimi izkušnjami. 

Predsedujoči Leopold Krese: Besedo ima inž. Ivan Arzenšek. 

Inž. Ivan Arzenšek: Dovolite, tovarišice in tovariši poslanci, da 
dodam nekaj k problematiki, ki jo danes obravnavamo. Ker je bilo nakazanih 
že precej stvari, ki jih ne želim ponavljati, ibi rad na kratko dal k tem pro- 
blemom samo določena mnenja. 

Materiali, ki so jih pripravili na republiškem sekretariatu za delo in skup- 
ščini republiške skupnosti za zaposlitev, ugotavljajo stanje na področju stro- 
kovne izobrazbe v našem celotnem gospodarstvu. Osebno v te podatke ne 
dvomim, ker po vsej verjetnosti kažejo realno sliko. Celotna problematika 
daje precejšnji poudarek ključnim delovnim mestom, kar je popolnoma razum- 
ljivo ter času primerno in potrebno, vendar nam hkrati ti podatki prikazujejo 
zasedbo delovnih mest, vsaj po tem statističnem prikazu, le s stališča strokovne 
izobrazbe. Nikjer pa iz tega pregleda ni razvidna praksa, ki je enakovreden 
faktor. 

Navedena je tudi ugotovitev, da smo v Sloveniji,, nasproti drugim repu- 
blikam v strukturi kadrov najslabši. Tega si, ne da bi hvalil naše rezultate, 
vendar ne bi upal kar tako odločno trditi, čeprav statistični prikaz daje osnovo 
za; take ocene. Vendar ni nujno>, da je tak, kakor to kažejo številke, tudi zaklju- 
ček. Mi vemo, da se naše sosednje republike močno industrializirajo, da imajo 
nova osnovna sredstva, pa tudi nov kader, ki se danes razvija v današnjih 
pogojih, ko je na razpolago veliko več kadrov kakor takrat, ko smo mi razvijali 
našo industrijo. S trditvijo, da je pri nas kot protiutež temu večja praksa 
zaposlenih, nikakor ne podcenjujem navedene ugotovitve, vendar smatram, da 
pri, taki analizi ne bi smeli prezreti tudi takih dejstev. 

Ne bi želel, da bi bili vsi v nekem paničnem vzdušju glede strukture 
našega kadra, ker bi mogoče ravno na tem področju spet reševali probleme 
z neko nestrpnostjo in splošnim negodovanjem. Zato moramo preden se 
za nekaj odločimo, tudi točno vedeti, na katerem področju in v kateri, 
dejavnosti bomo začeli ta problem reševati. Danes vemo, kar ugotavlja 
tudi analiza, in kar je že bilo povedano v dosedanji razpravi, da imamo- v 
mnogih podjetjih, ki se lepo razvijajo1, posebno v večjih pa tudi nekaterih 
srednjih, posluh, za pristop k reševanju izobraževanja lastnega strokovnega 
kadra in da smo dosegli že precejšnje uspehe. Saj imajo nekatera podjetja v 
okviru potreb lastne razvojne oddelke in službe, ki že uspešno delajo. Podjetja 
imajo celo lastne mehanografske centre, tako da njihovi, ljudje, ko sodelujejo 
z zunanjimi institucijami, razpravljajo na precej enakopravni osnovi o dolo- 
čenih strokovnih problemih. Nasprotno pa opažamo, da bo treba tudi kader, 
ki je na naših zavodih in institucijah, specializiran za določene posle, bolje uspo- 
sobiti. Zato se v celoti strinjam s tovarišem Bertoncljem, ki je v tem smislu 
formiral svoje misli, ko je postavil vprašanje, kako pristopiti k reševanju? Go- 
spodarske organizacije kljub pomanjkanju sredstev dajejo za raziskave, vendar 
hočejo zato rezultate. Ne zadostuje jim samo nekaj lepo< napisanega v lepo veza- 
nem elaboratu, ampak želijo- nekaj konkretnega o< organizaciji podjetja ali o ka- 
terikoli dejavnosti, ki joihočejo izboljšati. Vemo, da zunaj v svetu delajo tako, da 
določene skupine potem, ko< so stvar raziskali v inštitutu, skupno s strokovnjaki. 
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podjetja uvedejo v proizvodnjo, postavijo normativne akte, izdelajo celoten teh- 
nološki postopek in nato ob odhodu predajo podjetju celotno dokumentacijo. 
Večkrat pravijo predstavniki institucij, da bodo oni teoretično rešili problem, 
toda naloga podjetja je, da potem to praktično izvede predvsem iz razloga, ker 
niso zagotovljeni pogoji. In prav tu se nam stvari zataknejo-, ker često tega 
nismo v stanju izvesti. Preprosto rečeno, nimamo prave ingerence, pa naj 
še toliko govorimo o položaju naših direktorjev in njihovem vplivu. Direk- 
tor je često človek z močno zvezanimi rokami, skratka velik revež, zato ni 
čudno, če danes malo koga veseli, da bi hlastal po takem delovnem mestu. To 
je mikavno kvečjemu za nekoga, ki je komaj stopil v podjetje in ki mu je 
pred očmi samo ta naziv, ne zaveda pa se vseh tistih skrbi in odgovornosti, 
ki so s tem položajem združene. 

Naslednje, kar bi rad omenil v zvezi s poročilom in informacijami in kar 
smo opažah tudi tokrat, ko smo razpravljali ma odboru, je, da za vse, kar nam 
ne gre od rok, obdolžujemo naše gospodarske organizacije. 

Mislim, da je že čas, da s tako prakso prenehamo! Zavedajmo se tega, s 
kakšnimi težavami se danes operativa bori. Nič nimam proti temu, da nasto- 
pimo nekoliko ostreje tam, kjer vidimo, da ne gre. Vendar pa. je na drugi 
strani treba v večji meri upoštevati težave, s katerimi se podjetja srečavajo. 
Upam si trditi, da večina strokovnega kadra v naši operativi ni zaposlena pre- 
težno s strokovnim delom. Če bi se to dogajalo samo v enem podjetju, bi rešitev 
bila kaj preprosta, toda to je splošen pojav v našem gospodarstvu. Če je stanje 
na splošno tako, potem se moramo zamisliti in priti skupno do zaključka, kje 
so osnovni razlogi, da stvar ne gre tako, kot bi morala iti. 

Danes precej jadikujemo nad našimi direktorji, čeprav točno vemo, kako 
smo jih v preteklosti postavljali. Res, da imamo vedno takoj tudi odgovor, da 
so pač bili taki pogoji in tako dalje. Vem, da so danes ti primeri že bolj 
redki, vendar nas je to drago stalo. Marsikdaj so imeli kolektivi zelo malo 
vpliva, ko je šlo za postavitev njihovih direktorjev. Največkrat so delovale 
vse druge silnice, ki so odločale, da je na direktorsko mesto bil postavljen 
ta ali oni. Podobno je tudi na drugih področjih; saj lahko na splošno ugotavlja- 
mo ustrezen kader tudi v našem šolstvu, posebno na podeželju, na osemletkah 
in celo gimnazijah. Znaten del teh ljudi smo usposobili s hitrimi tečaji in vsemi 
mogočimi seminarji, toda danes je položaj tak, da ta raven več ne zadostuje 
za vzgojo naše mladine. 

Ko že toliko govorimo o direktorjih pa naj še nekaj dodam. Danes je v 
naši deželi že vsak direktor. Direktorski naslov podeljujemo tako vodju neke 
male delavnice z 10—15 ljudmi, vsake pekarne ali obrtne delavnice, kakor 
tistemu, ki je na čeilu kolektiva s 7—10 000 ljudi. Ko pa po statistiki vse te 
naslove zberemo in jih uredimo, dobimo seveda take rezultate, kot so 
navedeni v informacizi. Toda mi se bomo morali pri obravnavi tega, ka- 
kor je to že omenil predsednik gospodarske zbornice, vsekakor poglobiti v 
analizo vzrokov in iskanje poti za rešitev. Osebno smatram, da je treba začeti 
predvsem pri tistih gospodarskih organizacijah, manjših, pa tudi srednjih, kjer 
je problem najbolj težak, kjer tako imenovani »direktor« uradnega lista sploh ne 
prečita in ga le malo briga, kaj se okrog njega dogaja in kjer delijo doseženi 
dohodek, ne da bi mislili na jutmji dan. Bilo pa bi krivično vse direktorje 
metati v eno vrečo, hkrati pa delati zaključke in računati povprečke kot, da je 
tako povsod. Ta ugotovitev se mi zdi važna, da vemo, ikje je treba začeti, re- 
ševati, ne pa, da bi na ceh fronti začeli z neko nervozo podirati še tisto, kar 
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je dobro. V delovnih organizacijah se danes zelo pogosto pojavlja tudi 
vprašanje, vsaj (strokovni kader v podjetjih smatra za nepravilno, da na 
naših fakultetah, na univerzi, lahko zasedajo predavateljska oziroma delovna 
mesta rednih profesorjev ljudje — posebno velja to za tehnične fakultete — 
brez kakršnekoli prakse. Teh primerov je veliko. Izključujemo1 seveda kader, 
ki dela na znanstvenih raziskavah. Določena praksa je nujno potrebna za ne- 
koga, ki na tehnični fakulteti izobražuje naš visokošolski kader. Nadalje sma- 
trajo naši mladi inženirji, ne glede na to, da je dodatna obremenitev, da bi 
bilo treba ponovno uvesti strokovne izpite, ki smo jih ukinili 1947. leta. To 
je vsekakor umestna zahteva, tsaj imajo to prakso na splošno povsod v svetu. 

Naslednje, kar nas zelo teži in s čimer se borimo, je naš odnos do dela, 
čeprav bomo prav tukaj morali res globoko zarezati in spremeniti sedanjo 
prakso. Mi, smo individualisti in univerz,alisti hkrati. Cim starejši smo, tem več 
tega bremena preteklosti imamo v sebi, pač eden več, drugi manj. Toda sodobna 
organizacija podjetja zahteva skupno dogovarjanje in skupno delo, ker praktično 
ni problema, ki bi ga lahko posameznik sam rešil. Prav na področju medseboj- 
nega sodelovanja smo večkrat nedostopni. Treba je spremeniti naše mišljenje 
in odnos do dela in zato se zelo ogrevam za akcijski pristop k dopolnilnemu 
izobraževanju, kjer se bo naš sedanji, strokovni kader naučil sodobnih metod 
organizacije dela. Ne strinjam pa. se s kakršnimkoli zakonom, ki predvideva 
administrativne posege, ker s tem daleč ne bomo prišli. Predpisov imamo 
zadosti, še raje preveč; samo navadili smo se, da predpisov ne spoštujemo 
i'n jih ne izvajamo niti v podjetju niti drugod. Strinjam se s tem, kar je navedla 
tovarišica Podbregarjeva, da bi bilo verjetno bolje, če bi to, kar imamo, dopol- 
nili, hkrati pa da pogledamo naše zakone s področja izobraževanja ter da 
vnesemo nove dopolnitve. 

Predsedujoči Leopold Krese: Besedo ima tovarišica inž. Zdenka Ju- 
rančič. 

Inž. Zdenka Jurančič: Nisem sicer imela danes namena razprav- 
ljati, toda govornik pred menoj me je k razpravi izzval. 

Morda bo izgledalo nekoliko nekolegialno, toda spričo njegovih izvajanj 
dobivam občutek, da poročila tovarišice republiškega sekretarja za delo ni 
prečital. V tem poročilu so jasno navedeni razlogi za upravičeno zaskrbljenost 
nad strukturo našega vodilnega kadra. V celoti se pridružujem mnenju inž. Ko- 
beta, da ni treba, da bi. že ne vem kako bili plat zvona, toda kljub temu 
moramo izredno trezno premisliti, kako bomo šli v to akcijo, posebno, ker smo 
pred določenim časom tak normativni akt že sprejeli, vendar smo potem obstali 
sredi poti in sedaj ne vemo, kje smo. 

Smatram, da bi morali za to področje res sprejeti določene predpise, 
čeprav to, kakšni naj bi. bili ti predpisi, trenutno tudi sama ne vem, vendar 
tu imamo strokovnjake, ki bodo povedali, kaj bi se lahko s predpisi na tem 
področju izboljšalo. Strinjam se, da je res nemogoče vztrajati na tem, da se 
predpiše, kakšno izobrazbo se zahteva, ne da bi hkrati v naših fakultetnih 
programih uvedli določene dopolnitve. Ko pride recimo diplomant v proiz- 
vodnjo, ga lahko še tako sistematično uvajaš, vendar mu ne boš mogel v tistem 
kratkem času, ki je namenjen uvajanju, tako uspešno in sistematično usposobiti, 
kakor to lahko naredi fakulteta. Glede tega se jaz z njim popolnoma strinjam. 
Sprašujem pa se, kaj bo rodila današnja diskusija, če bomo samo tukaj nekaj 
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razpravljali in še to eden v tej, drugi pa v nasprotni smeri. Želela bi dobiti 
odgovor, če to ni mogoče že danes, pa lahko tudi na prihodnji seji, kdo bo 
pripravil ustrezne predpise in, kako se bo v njih odražala naša zahteva po 
sodobnejši orientaciji visokošolskega študija. 

Predsedujoči Leopold Krese: Besedo ima tovarišica Francka Strmole. 

Francka Strmole: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Ob gradivu, ki smo ga dobili kot informacijo, čutim dolžnost, da se 
izjavim glede nekaterih predlogov in tudi glede nekaterih stališč, ki so bila 
danes izražena v razpravi. Predvsem se mi zdi važno poudariti, da smo sedaj 
sredi reforme celotnega družbenega in gospodarskega življenja, zato- gledam na 
našo razpravo o kadrovski strukturi, kot na razpravo o tem, kako to- reformo 
usmerjati in pospešiti. Menim, da ni pravilno govoriti o tem, da je kadrovska 
politika izključno le zadeva delovnih kolektivov, ker mislim, da je splošna ka- 
drovska politika, ki smo ji. z reformo dali tudi družbeni pomen, stvar družbe, 
medtem ko je neposredno odločanje o posameznih kadrih stvar delovne organi- 
zacije oziroma njenih samoupravnih organov. Gotovo je, da bi v primeru, če bi 
s splošno družbeno koncepcijo' in z določenimi ukrepi uspeli ustvariti take 
pogoje, da bi reforma delovala, kot notranje prizadevanje gospodarstva, potem 
danes tukaj ne bi razpravljali o navideznih dilemah; ah je važnejša formalna 
izobrazba ali praksa? Tega protislovja med dilemami tudi, ne vidim, ker menim, 
da formalna izobrazba za mene ni nekaj formalističnega, ampak da ta pomeni 
dejansko znanje, ki ga vsak, ki katerokoli stopnjo izobrazbe pač ima, ob delu 
neprestano dopolnjuje in izpopolnjuje. Zdi se mi, da moramo glede na tako 
situacijo v kadrih v gospodarstvu in družbenih dejavnostih vztrajati na stališču, 
da je najbrž formalna izobrazba, kot jo- imamo danes, šele eden izmed minimal- 
nih pogojev, da tako stanje izboljšamo1. 

Poudarjanje pomembnosti formalne izobrazbe je zelo važno, zlasti za mlado 
generacijo, ker smo preveč popustljivi glede zahtev družbe do šolskega sistema, 
ki si ne prizadeva dovolj, da bi se izobraževanje bolj uskladilo' s potrebami, 
našega gospodarstva in da bi čimveč ljudi pridobilo vsaj minimalno obvezno 
izobrazbo, kot je to osnovna šola. Da pa je formalna izobrazba pomembna, opo^ 
ziarjajo tudi nekatere današnje razprave, ki govore o potrebi dopolnilne iz- 
obrazbe, ki naj dopolni manjkajočo temeljno izobrazbo. Kajti, če bi bila ta 
nepotrebna, potem o tem he bi bilo treba govoriti. Za mene je važnejše, kot 
ta diskusija, vprašanje, kako v rednem šolskem sistemu in drugih oblikah 
izobraževanja zagotoviti stalno izobraževanje vseh kadrov. Prav gotovo je 
dopolnilno izobraževanje potrebno tako inženirjem, kakor priučenim delavcem, 
ker se danes tehnologija hitro menja. Uvajajo se novi postopki in spreminjajo 
se spoznanja o raznih procesih, zato je prav, da šola nauči človeka metodike 
individualnega in sistematičnega poglabljanja znanja. Prav to je najbrž tisti 
motiv, ki je dalj časa prisoten v naših prizadevanjih, da izboljšamo kadrovsko 
strukturo. O tem, če je možno z določenimi predpisi pospešiti usmeritev take 
kadrovske politike, kot jo naša družba potrebuje, se mi. zdi, da je to še vedno 
zelo akademska diskusija. 

Spomnimo se, da smo tudi družbeno upravljanje uvedli z zakonom, pa 
nismo veliko diskutirali, če ga bomo uvedli ali ne. Zato je važnejše, da bi lahko 
videli konkretne teze o tem, kakšni predpisi naj se sprejmejo1, da bi na osnovi 
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teh predlogov lahko ocenili, če so predpisi tudi ena izmed možnih metod, 
ki naj pospešijo reševanje tega dokaj dolgoročnega procesa v naši družbi. 

Nisem proti predpisom, nasploh sem pa proti, takim predpisom, kot jih 
imamo sedaj, ki uvajajo manj zahtevne kriterije, kar kaže, da predpis lahko 
deluje v pozitivno ali pa v negativno smer. Karakterističen primer, kako pred- 
pisi pogosto ne silijo k dvigu kvalitete kadrov, so razni statuti, razpisi in po- 
dobno. Predvsem se mi zdi pomembno, kot je to že predlagal tovariš Berton- 
celj, načrtno organizirati možnosti za vsakega delovnega človeka, da se izobra- 
žuje ter seveda tudi postaviti določene zahteve, kako se preverjajo sposobnosti, 
ki naj jih imajo tako vodilni delavci kot sleherni delavec. Za te namene poznajo 
v svetu določene teste in razne druge metode, ki pa jih mi za preizkušanje 
znanja zelo počasi uvajamo. Na tem področju bo potrebno tudi določeno raz- 
iskovalno delo, če nočemo kar naprej upoštevati formalnih pogojev, ki so splošno 
znani in zato- lahki pri odločanju o zasedbi delovnih mest, pri odrejanju kri- 
terijev za delitev osebnih dohodkov itd. Taki testi in take metode preverjanja 
znanja so zelo pomembne ne zato>, da bomo čez deset let lahko govorili o 
izredno visokem intelektualnem povprečju v strukturi naših kadrov, pač pa 
zato, da bomo lahko merili svoje ekonomske rezultate z gospodarstvi Evrope in 
s svetom. Vprašanje kadrovske strukture ne sme biti vprašanje, ki ga bolj ali 
mianj uspešno premileviaimo, pač pa problem, ki ga moramo proučevati) v zvezi 
z njegovim vplivom na ekonomske rezultate. Obstoje zanimive študije, ki 
prikazujejo, kakšen vpliv ima formalna izobrazba na povečanje produktivnosti 
dela itd. Zato v naših razpravah ne bi ,smeli biti ozki, pač pa bi morali vsa ta 
prizadevanja strniti tako, da bi v daljšem obdobju, z raznimi ukrepi, katerih 
nosilci naj predvsem bodo delovne organizacije, začeli pospešeno' razreševati 
vprašanje strukture in s tem tudi vprašanja intenzifikacije gospodarstva. 

Predsedujoči Leopold Kr ese : Se kdo prosim? Prosim, tovariš Drago 
Pere. 

Drago Pere: Pred nami je dokument o strukturi strokovne usposoblje- 
nosti zaposlenih v gospodarstvu, ki ni niti malo razveseljiv za naše gospodarstvo. 
Ekstenzivno gospodarjenje, težnje, da se naše gospodarstvo' ekstenzivno širi na 
vseh področjih in da predvsem zadovoljuje samo svoje potrebe, so brez dvoma 
neposredno vplivale na formiranje obstoječe strukture kadrov v gospodarstvu 
ter takšnega načina gospodarjenja nasploh. Gospodarska in družbena reforma 
zahteva v načinu gospodarjenja nove kvalitetne spremembe, ki bodo omogočile 
višjo* stopnjo organiziranosti in sodobne tehnološke procese, večje koriščanje 
znanstvenih dosežkov, skratka vse, kar je potrebno, da se gospodarstvo' dvigne 
na nivo razvitih dežel in se enakovredno vključi v mednarodno' delitev dela. 

Medtem pa smo priča dogodkov, da so nekatere gospodarske organizacije 
zašle v določene težave. Za vsa ta podjetja bi se n-ašel skupni imenovalec — 
zgrešena poslovna politika, prepočasno reagiranje na sodobne ekonomske pro- 
cese doma, kakor tudi na mednarodnem tržišču. To pomeni, da del subjektivnih 
sil v gospodarstvu ni našel svojega mesta v novih pogojih. Ne moremo si.cer 
zanikati volje do dela in doseženih uspehov pri velikem delu našega vodilnega 
kadra v gospodarstvu, vendar pa lahko ugotovimo, da določen del teh kadrov 
ni več kos novim pogojem, ki jih terja gospodarska reforma. Posplošene raz- 
prave O' vzrokih in stanju vodilnih kadrov, bi nas zavedle na neprava pota. 
Spet bi začeli na široko obravnavati, kaj je važnejše, diploma ali praksa, pri 

3* 
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tem pa bi vsak ostal na svojih pozicijah. Gospodarstvo pa je živ organizem, 
kjer se zamujeno da težko nadomestiti. 

Nekateri mogoče mislijo, da se da ta problem rešiti z enim samim zakon- 
skim predpisom. Menim pa, da je za reševanje tega problema potrebno dolgo- 
ročno sistematično delo, tako organov upravljanja v delovnih organizacijah, 
kakor tudi družbeno-političnih skupnosti. Gospodarstvo mora združevati teorijo 
in prakso, mora imeti kadre, ki. teorijo razumejo in jo znajo uporabiti v praksi. 
Prav tako pa potrebujemo tudi kader, ki bo poleg tega sposoben razumeti tudi 
družbeno-politična dogajanja doma in po svetu, ker le tak bo ustrezal zahte- 
vam sodobnejšega načina in gospodarjenja v podjetju. Da to vprašanje ni le 
notranja zadeva organov upravljanja in raznih gospodarskih združenj, je naj- 
bolj nazoren prikaz neustreznih vodilnih kadrov, ki. so stari do 35 let. Analiza 
o teh kadrih nam točno ugotavlja način, kako so ti kadri prišli na vodilna 
delovna mesta. 

Sedaj razpravljamo, kako bi popravili določene napake, ki so bile storjene v 
preteklosti. Verjetno, da brez primerne podpore s strani zveze komunistov in z 
uskladitvijo političnega dela s kadri v gospodarstvu, ne bomo mogli doseči 
primernega uspeha. Tudi naše srednje in visoke šole morajo prilagoditi svoje 
delo in programe zahtevam gospodarstva, ne pa da so te ustanove pogosto samo 
sebi namen, pač pa morajo usposabljati, strokovnjake, ki se bodo lahko hitro 
vključili v gospodarske procese. Navedel sem samo nekaj primerov, seznam 
bi bil lahko zelo dolg, če bi hotel pojasniti vse, kaj je potrebno storiti za 
izboljšanje strokovne usposobljenosti kadrov v gospodarstvu. 

Ko razpravljamo O' kadrih v gospodarstvu, pa ne moremo mimo strukture 
kadrov v ostalih organizacijah in v državni upravi, ki imajo neposreden vpliv 
na gospodarska dogajanja in so glavni potrošniki družbene akumulacije, ki se 
ustvarja v delovnih organizacijah. V naši samoupravni družbi ne moremo izločiti 
samo kadrovske probleme gospodarstva in jih posebej obravnavati, pač pa 
obstaja splošen kadrovski problem, ki je vezan za celoten družbeni organizem 
in je zato splošen družbeni problem. Ta problem moramo reševati na vseh 
delovnih mestih v naši državi. Samo poglejmo, kakšna je struktura kadrov v 
socialnem zavarovanju, v občinskih upravah, v zavodih, bankah, SDK itd.? 
Dajemo ogromne vsote denarja, ki se ustvarja v gospodarstvu, nimamo pa 
zadostnega vpogleda, kako ta mehanizem deluje, koliko stane družbo nekvali- 
tetno delo strokovnega kadra v teh organizacijah. 

Zakaj še reforma ni predrla v delo teh organov in institucij ? Gospodarstvo 
je bilo prisiljeno1 in je še prisiljeno na podlagi delovanja ekonomskih zakoni- 
tosti iskati, kvalitetnejši kader, ki bo gospodarstvo uspešno vodil. Ni me treba 
napačno1 razumeti, ko razpravljam o teh vprašanjih, v takem smislu, da bi 
gospodarstvu pustili, da rešuje kadrovske probleme stihijno, in da bo delovanje 
reforme avtomatično rešilo ta problem. Nasprotno, družba mora vplivati s 
svojo avtoriteto na hitrejše reševanje problemov kadra v gospodarstvu. Zakaj 
moramo preko prispevka za socialno zavarovanje plačati togi birokratski aparat, 
namesto, da bi denar naložili v zdravstveno varstvo itd.? Nisem proti vsakemu 
administrativnemu aparatu, toda ta aparat mora biti strokovno usposobljen 
in tako deležen našega zaupanja. Kolikšen je delež zaposlenih ekonomistov in 
pravnikov v tem aparatu, ki je zelo važen za našo družbo? Mislite, da je dolo- 
čeno delovno mesto v tem aparatu manj važno od kakršnegakoli podobnega 
mesta v gospodarstvu? Prav gotovo ne, toda zaradi omenjenih vzrokov nastaja 
velika gospodarska škoda, o čemer smo se že prepričali. 
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To vse dokazuje, da ne moremo razpravljati o strokovnosti vodilnih kadrov 
samo v gospodarstvu, temveč, da je treba dati na rešeto celotno našo kadrov- 
sko politiko, in -da je treba kadre ob njihovi razmestitvi na vodilna in strokovna 
delovna mesta vrednotiti samo na podlagi kvalifikacij strokovne in organiza- 
cijske sposobnosti ter tako dati zaupnico širšemu krogu naših sposobnih in 
zavednih državljanov. 

Skupščina naj zato pripravi priporočilo gospodarskim organizacijam o 
koristnosti kadrovanja strokovnih kadrov za njihov razvoj, republiškemu sekre- 
tariatu za delo pa naj bi se dalo nalogo, da nam čimprej da analizo o zasedbi 
vodilnih delovnih mest v negospodarskem sektorju. Želel bi, da današnja raz- 
prava o strokovnih vodilnih kadrih v gospodarstvu sproži sistematično akcijo 
na širši fronti, ki naj ne bo kampanja, temveč kontinuirano delo, ker so stro- 
kovno usposobljeni ljudje pogoj za nadaljnje uspehe v poslovanju. 

Predsedujoči Leopold Krese: Se kdo želi besedo1? Besedo ima tova- 
rišica Ivica Kavčič. Prosim., koliko jih še želi razpravljati, da vem, če je treba 
odrediti odmor ali, pa lahko zaključimo to točko. (Eden.) Hvala lepa. 

Inž. Ivica Kavčič: Tovarišice in tovariši poslanci! Danes se prav- 
zaprav nisem imela namena oglasiti k razpravi, vendar bi želela podpreti tisto 
težnjo, ki jo je že nakazala tovarišica Jurančičeva, to je, da bi danes morali 
priti do določenih zaključkov, zlasti pa vedeti, kaj smo s to razpravo hoteli. 
Pri celotni razpravi me je predvsem motilo stališče predsednika gospodarske 
zbornice — če sem ga prav razumela — glede sistema izobraževanja. Menim, 
da bi se morali ob tem, ko govorimo o kadrih, najprej dogovoriti za enoten 
sistem izobraževanja, da ne bo vsak zagovarjal svojega stališča in da ne bo 
prišlo potem do prepričanja, da seminar lahko več nudi kot fakulteta. Ne 
trdim, da se lahko tudi na seminarju o neki stvari veliko naučiš, vendar je 
razlika, če se na tem seminarju učiš z osnovnošolsko izobrazbo ali pa brez nje, 
ali pa se učiš ko imaš že fakulteto in si tam samo nekaj dopolnjuješ. Te stvari 
nam morajo biti jasne in zato mislim, da bi se predvsem morali dogovoriti za 
koncept, ki ga je predlagal že tovariš Bertoncelj, to je, da naši strokovni organi 
pripravijo vsaj enoten sistem izobraževanja, če se že ne moremo zediniti, kako 
bomo kadre v gospodarstvu ustrezno zamenjali oziroma jih strokovno uspo- 
sobili. 

Predsedujoči Leopold K rese : Besedo ima tovariš inz. Vladimir Klavs. 

Inž. Vladimir Klavs: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci. Tudi jaz nisem nameraval diskutirati, zato se nisem posebej pripravil, 
bom pa zelo kratek. 

Mislim, da je ta razprava ena najaktualnejših, ki se jih je doslej lotila 
skupščina in menim, da bi morali to temo- obravnavati toliko časa ne pa 
samo dames — kot stalen program dela skupščine, dokler ne bi na tem pod- 
ročju prišli do ustreznejše rešitve, saj se tudi jaz pridružujem mnenju, da so 
dobri kadri nadvse pomembni za uspešen razvoj. 

Glede analize in pa rešitev, kr so bile navedene kot predlogi za akcijo, 
mislim, da je ta premalo kompleksna in pričakujem, da bomo v naslednjem 
obdobju imeli na razpolago več (gradiva, zato je danes bolje razpravljati le o 
tem, kako bi se tega problema uspešneje lotili. 
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Imel pa bi tudi naslednjo pripombo k tej analizi, in sicer, da ta ni zajela 
tudi vseh ostalih področij naše družbe. Nehote se mi vsiljuje misel, da se tako, 
kot smo se z reformo praviloma lotili samo gospodarskih organizacij in da nismo 
hkrati izvajali nekih močnejših posegov na ostalih področjih, se tudi pri obrav- 
navi kadrovske strukture omejujemo le na gospodarske organizacije. 

Pričakujem — delno je bilo to že obljubljeno —■ da bomo v bližnji pri- 
hodnosti dobili kompleksen pregled čez kadrovsko strukturo vse naše družbe. 
To smatram kot nujno, predvsem zaradi tega, ker je ob vsem današnjem tar- 
nanju nad strukturo kadrov treba le pogledati nazaj in videti, kako se je ta 
struktura kadrovala. Vemo in vsakemu je jasno, če so na nekem višjem mestu, 
pa naj 'bo to v republiških organih ali v podjetju in drugod, na vodilnih mestih 
ljudje z neustrezno strokovno izobrazbo, 'da ti nimajo razloga in ga tudi ne 
morejo imeti, dia bi na svoja najbližje podrejena mesta postavljali ljudi z 
ustrezno izobrazbo. Jasno- je namreč, da to ne daje nekemu predpostavljenemu, 
ki nima Ustrezne izobrazbe, neke perspektive, da se bo ha tistem mestu lahko 
obdržal. Zato je samo- po sebi umevno, da če ne bomo ustrezno gradili kadrov- 
ske politike od vrha navzdol, ne moremo pričakovati, da se bo od spodaj 
navzgor pravilno izvajala. 

Mislim, da je zato nujno, da moramo dobiti kompleksno kadrovsko analizo 
za vso našo družbo-, od vrha pa do najnižje organizacije. K prejšnjim razpra- 
vam, ki so bile zelo izčrpne, bi želel dodati dve stvari. 

Naše šolstvo ne vzgaja vseh profilov kadro-v, ki so potrebni za gospodarstvo, 
predvsem pa ne vodilnih ljudi. Ce pogledamo zlasti naše tehnične šole, vzgajajo 
te laborante, konstruktorje in podobne profile, ne vzgajajo pa drugih vodilnih 
ljudi, ki so nam prvenstveno potrebni v našem gospodarstvu. Mislim, da bi bilo. 
zato potrebno, da naše šolstvo dopolnimo tako, , da bo šo-lalo. tudi profile stro- 
kovnjakov — menagerjev. 

Prav tako bi želel še opozoriti, da nihče od današnjih diskutantov ni obrav- 
naval problema zastarevanja znanja. V razvitejših deželah so ta problem znan- 
stveno temeljito - proučevali in ugotovili, da v principu, različno sicer po 
posameznih panogah, zinainje začne zastairevati že v treh do petih letih, in da je 
zato po tem času potrebno dodajati novo znanje. Tudi mi bi morali o tem 
razmisliti in ustvariti ne-k sistem, ki bo izobraževanje naših kadrov usklajal z 
razvojem znanosti in tehnike v svetu. O tem bi morali prvenstveno misliti 
tisti, ki so- za to poklicani, da nek tak sistem izdelajo, pri tem pa bi nujno 
morali upoštevati tudi. problem zastarevanja znanja. Naj navedem čisto pre- 
prost primer iz uporabe mehanografije pri analiziranju in programiranju raznih 
procesov v gospodarstvu, o kateri pa tudi tisti, ki imajo sicer formalno izobrazbo, 
pa so to pridobili, recimo pred petimi leti ali pa tudi še pozneje, praviloma ne 
vedo dovolj, -da bi jo lahko uspešno koristili. 

Navedel sem samo ta primer, predvsem zato, da opozorim na problem zasta- 
revanja in izpopolnjevanja znanja ter na to, da bi naš šolski sistem moral 
dajati možnosti vsem ljudem, bodisi v gospodarstvu ali v družbenih službah, 
da si dopolnjujejo znanje, ki so -ga dobili v šolah, s tem, kar jim nudi današnja 
znanost. Hvala lepa. 

Predsedujoči Leopold Krese: Ker se nihče več ne javi k razpravi 
sklepam, da je razprava zaključena in dovolite, da nekako zaključim to točko 
dnevnega reda. 
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V današnji in v predhodnih razpravah o problematiki na področju zaposlo- 
vanju in o strukturi strokovne usposobljenosti zaposlenih pri nas se je razprava 
usmerila prav na problem strokovne usposobljenosti oziroma neusposobljenosti 
zaposlenih v gospodarstvu. Ta problem postaja danes — kot ugotavlja tudi 
skupno poročilo obeh odborov Republiškega in Gospodarskega zbora ključno 
vprašanje našega družbenoekonomskega razvoja. Drugo pomembno vprašanje, 
ki je s prvim neposredno povezano, pa je razvoj znanstveno- raziskovalnega 
dela in uvajanja njegovih dosežkov, to je sodobne organizacije in moderne 
tehnologije v gospodarstvu. Nedvomno je od uspešne rešitve teh dveh vpra- 
šanj v odločilni meri odvisen uspeh gospodarske reforme. 

Problemi v zvezi s strukturo strokovne usposobljenosti zaposlenih v gospo- 
darstvu so nastali zaradi ekstenzivnega in hitrega razvoja gospodarstva zlasti 
v zadnjih dveh desetletjih, ko se je zaposlenost v družbenem sektorju povečala 
v takem obsegu, da se je zaposlil ne samo- ves prirast aktivnega prebivalstva, 
temveč se v tem sektorju zaposli tudi veliko- število delavcev iz privatnega kme- 
tijstva icn delavcev iz drugih republik. 

Pri tem moramo seveda tudi upoštevati zgodovinski razvoj podjetij v 
Sloveniji, ki so se razvila pretežno iz obrti v industrijo. Uspehi, ki smo jih v 
gospodarstvu dosegli v preteklih letih, pa so- preveč potisnili ob stran skrb 
za vzgojo kadrov in se je zato- zanemarjala njihova strokovnost. Posledica 
tega je sedanja neugodna kvalifikacijska struktura zaposlenih glede na dose- 
ženi gospodarski potencial ter zahteve sodobne proizvodnje, ko v gospodarstvu 
primanjkuje predvsem delavcev z visoko-, višjo in srednjo izobrazbo-. Druga 
značilnost je v tem, da se je začel premik zaposlenih v primarnih dejavnostih 
in to predvsem v korist deleža -zaposlenih v sekundarnih .dejavnostih, pri tem 
pa odločno- zaostaja zaposlovanje v terciarnih dejavnostih. Z reformo uveljav- 
ljeni ukrepi že vplivajo- na normaliziranje stopnje rasti zaposlovanja v posa- 
meznih dejavnostih. Današnja razprava je pokazala na kompleksnost in pove- 
zanost problematike na področju zaposlovanja ter na vzroke in posledice 
neustrezne strokovne usposobljenosti zaposlenih v gospodarstvu, pri čemer je 
tudi nakazala vrsto možnih rešitev za odpravo pomanjkljivosti. Razprava je 
potrdila stališča odbora za delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora 
in stalnega odbora Gospodarskega zbora in jih obogatila z novimi mislimi 
in predlogi. Vse te -misli b-o- treba še podrobneje oceniti- in analizirati, zato 
menim, da lahko iz povedanega povzamemo nekaj najpomembnejših zaključkov. 

1. Problemi zaposlovanja so neposredno po-vezani z gospodarskim in družbe- 
nim razvojem, z izobraževanjem, organizacijo- podjetij in njihovo tehnologijo, 
zlasti pa Se s planiranjem nadaljnjega razvoja. Zato se pri proučevanju tega 
vprašanja ni mogoče omejiti zgolj na področje gospodarstva, aimpak je treba 
to razširiti na druga področja kot so to: družbene službe, javna uprava, šolstvo 
itd., ker je šele na podlagi teh analiz mogoč planski pristop k reševanju celotne 
problematike. 

2. Ze sedanja zakonodaja nudi mnoge možnosti za reševanje te problema- 
tike, zato se bo treba prizadevati, -da se bodo izpolnili akti -delovnih organizacij 
zlasti glede predpisov o potrebni strokovnosti in drugih pogojih za vodilna 
delovna mesta v njihovih pristojnostih. Bolj kritično bo treba opredeliti vlogo 
direktorjev podjetij v delovni organizaciji, prav tako pa bo treba tudi ponovno 
proučiti predpise -o delovnih razmerjih in jih prilagoditi ustavnemu načelu, da 
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samo delo določa materialni in družbeni položaj človeka, da se torej lahko 
dosledneje uvede nagrajevanje po delu na vseh nivojih. 

3. Pri reševanju problematike zaposlovanja, zlasti še strukture zaposlenih, 
se je treba izogibati prenaglih administrativnih ukrepov ter jih uporabljati 
v čim manjšem obsegu. Prevladati mora zavest o nuji pravilnega reševanja 
potreb po ustrezni kadrovski strukturi, ki bo< posledica tako akcije subjektivnih 
sil družbe kot ekonomskih ukrepov. Zaostriti je treba zahteve o strokovni 
usposobljenosti na vodilnih delovnih mestih, kar je treba predvsem doseči z 
akti delovnih organizacij in le izjemoma z administrativnimi predpisi. Zaradi 
hitrejše usposobitve novih, mladih kadrov, je treba dosledno izvajati prakso 
stažiranja in spoznavanja celotne organizacije delovne organizacije in njenih 
problemov. 

4. Zagotovitev ustrezne kadrovske strukture je dolgoročna naloga. V pri- 
zadevanju za ustrezno zagotavljanje kadrovske strukture je treba vključiti 
poleg republiških upravnih organov zlasti še gospodarsko zbornico, poslovna 
združenja, strokovna društva, znanstveno-raziskovalne institucije ter univerzo, 
katerih delo na tem področju mora biti usklajeno. Razprava je tudi podprla 
predlog obeh odborov, da bi Izvršni svet zbral in ocenil vse predloge iz razprav 
in gradiv ter na tej osnovi pripravil in predložil skupščini celovit program 
postopnega reševanja problematike ustrezne strokovne usposobljenosti zaposle- 
nih--v gospodarskih in drugih dejavnostih. Zato menim, da sta oba zbora pred- 
lagani sklep potrdila. 

•S tem zaključujem skupno sejo obeh zborov. Ločeni seji se bosta nadaljevali 
čez pol ure. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.15 in se je nadaljevala ob 12.55.) 

Predsednik Tine Remškar: Nadaljujemo s sejo zbora in prehajamo 
na 3. točko dnevnega reda, na obravnavo o predlogu Izvršnega sveta 
za spremembo ustave. 

Obrazložitev bo dal dr. Branko Premrou. 

Dr. Branko Premrou: Tovarišice poslanke, tovariši poslanci! Ideje, 
ki so bile dane z znano iniciativo zbora narodov zvezne skupščine za spre- 
membo oziroma dopolnitev nekaterih ustavnih določb, so' pravno že oblikovane 
v osnutku ustavnih amandmajev v zvezni ustavi in so tudi že dane v širšo 
obravnavo. Sprejeta so tudi že politična stališča glede dimenzije teh sprememb. 
V bistvu pravzaprav ne gre za stvarne spremembe ustave, ampak za dopolnitev 
ureditve nekaterih ustavnih postavk v skladu s tendencami, ki so prišle do 
izraza v sedanji družbeni praksi, kakor se je uveljavljala od sprejema ustave 
iz leta 1963 naprej. 

V najbolj splošnih potezah g:re za izpopolnitev nekaterih ne dovolj izdela- 
nih postavk v odnosih federacije in republike ter v odnosih znotraj skupščin- 
skega sistema med Skupščino, Izvršnim svetom in upravo. Kot je znano pred- 
stavljajo najvažnejši del amandmajev določbe o vlogi in položaju zbora narodov, 
sicer pa se tičejo ti amandmaji se sestave in dela zveznega izvršnega sveta, 
institucije javnega tožilca, institucije podpredsednika republike ter namestnika 
vrhovnega komandanta jugoslovanske armade, načela glede uporabe sredstev 
federacije za investicije ter načela glede odgovornosti federacije in republik 
za varstvo političnega oziroma ustavnega reda Jugoslavije. 
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Kolikor gre pri teh predlogih za tipične zvezne institucije kot npr. za 
podpredsednika republike, namestnika vrhovnega komandanta jugoslovanske 
armade, te spremembe ne bodo imele nobenih posledic za republiško ustavno 
ureditev. Nasprotno pa se bodo morale spremembe, ki se tičejo zbora narodov, 
odnosov med Skupščino, Izvršnim svetom in upravo, položaja javnega tožilca 
in morebiti tudi skrbi za družbeni in politični sistem v federaciji, zaradi 
neposredne povezanosti teh vprašanj ali zaradi nujne enotnosti sistema, odra- 
žati tudi v republiški ustavi. 

V prvi vrsti gre za izvolitev republiške delegacije v zbor narodov. V 
smislu zveznega amandmaja bo morala republika odločiti O' tem, ali se bodo v 
republiške delegacije v zvezni zbor razen republiških poslancev volili tudi drugi 
občani. Ce bo sprejeto tako načelo v republiki, bo treba nadalje določiti tudi 
pogoje in eventualno tudi poistopek, po katerem se bodo volili ti člani repu- 
bliške delegacije. S tem se povezuje tudi vprašanje položaja teh članov v 
republiški skupščini. Ni izključeno, da bo določene ureditve tega vprašanja 
treba izpeljati še v skupščinskem poslovniku ali celo v posebnem zakonu. 

"Spremembe, ki se predvidevajo v zveznih amandmajih glede sestave in dela 
Zveznega izvršnega sveta, bedo le deloma vplivale na republiško ustavno ure- 
ditev. V naši republiški ustavni ureditvi že sedaj nimamo situacije, kakor jo 
imamo v federaciji, kjer člani zveznega izvršnega sveta p«1 položaju, skupaj 
s člani, ki jih imenuje v zvezni izvršni svet zvezni zbor, predstavljajo zvezni 
izvršni svet v širšem sestavu, ki pa je v bistvu zvezna vlada v tradicionalnem 
smislu. Ta funkcionalna in organizacijska konstrukcija zveznega izvršnega sveta, 
ki dejansko združuje politično izvršilno in upravno funkcijo, se ocenjuje kot 
neustrezna za naš sistem skupščinske vladavine. V skladu z idejo' o določitvi 
jasnejše razmejitve politično-izvršilne in upravne funkcije, v organskem in 
funkcionalnem smislu in v skladu z idejo o povečanju odgovornosti uprave pred 
Skupščino, sestavljajo v smislu ustavnega amandmaja zvezni izvršni svet le 
člani, ki jih imenuje zvezni zbor, medtem ko predstojniki zveznih upravnih 
organov le sodelujejo na sejah zveznega izvršnega sveta pri razpravah o zade- 
vah, ki spadajo v njihovo delovno področje in sicer s pravicami članov zveznega 
izvršnega sveta. 

Federacija prehaja s tem pravzaprav na sistem, ki ga imamo v Sloveniji 
že od ustave iz leta 1963. Vendar pa gre osnutek osrednjega zveznega amand- 
maja v tej svoji logiki še naprej in spreminja tudi določbe o imenovanju pred- 
stojnikov upravnih organov in nekaterih drugih zveznih funkcionarjev, ki jih 
je doslej predlagal v imenovanje predsednik Izvršnega sveta oziroma Izvršni 
svet sam. To imenovanje prehaja v celoti vključno z iniciativo za imenovanje na 
samo Skupščino oziroma na njeno komisijo za volitve in imenovanja. 

Izvršni svet bi dajal v bodoče le še mnenja o kandidatih za te funkcionarje, 
lahko pa bi sprožil tudi postopek za njihovo razrešitev. 

Glede imenovanja predsednikov in sodnikov zveznih sodišč pa podobna 
iniciativa zveznega izvršnega sveta v celoti odpade. Navedene spremembe bo 
treba vnesti tudi v republiško, ustavno ureditev. V republiški ustavi bo potrebno 
na primeren način definirati tudi vlogo republiškega javnega tožilca, ki pestaja 
z zveznim amandmajem organ republike. Treba bo proučiti možnost, da se z 
republiškim amandmajem določi, da odgovarja republiški javni tožilec tudi za 
politiko, ki jo je na tem področju v skladu s politiko zvezne skupščine določila 
republiška skupščina. V zakonu o javnem tožilstvu to doslej ni prišlo v celoti 
do izraza. 
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Iz osnutka zveznih ustavnih amandmajev izhaja le še to, da se tudi v 
republiški ustavi izrazi vloga republike na področju državne varnosti. Služba 
državne varnosti spada v sedanji ustavni ureditvi izključno v pristojnost fede- 
racije, po osnutku ustavnega amandmaja pa se ta pristojnost deli med fede- 
racijo- in republiko. 

Ni izključeno, da se ob tej priliki na novo uredi še kakšno drugo ustavno 
vprašanje. Vendar pa bo zaradi izredno kratkega roka, v katerem bodo pred- 
vidoma obravnavani zvezni amandmaji in zato tudi republiški, moralo tudi v 
republiki obveljati Stališče, da ob tej priliki ne bo mogoče jemati v obzir še 
eventualnih drugih ustavnih vprašanj, ki zahtevajo temeljitejšo in bolj dolgo- 
trajno obravnavo. 

Namen tega poročila ni, da bi se že na današnji seji spuščali v obravnavo 
vsebinskih vprašanj, ki naj bi bila predmet ustavnih amandmajev, marveč ta, 
da se skupščinski zbori v načelu izjavijo o- potrebi spremembe republiške ustave. 
Ce bo- sprejet tak načelni sklep, bo moral ta zbor imenovati posebno komisijo, 
ki bo pripravila tekst ustavnih amandmajev. 

Izvršni svet predlaga temu zboru, da odloči o tem, da vzame predlog za 
spremembo ustave v obravnavo, drugi zbori pa bodo dali mnenje o umestnosti 
predlagane spremembe, da se tako omogoči nujna uskladitev sistema V tistih 
vprašanjih, ki se po svoji naravi povezujejo v zvezni in republiški ustavni 
ureditvi. 

Predsednik Tine Remškar: Izvršni svet ie predloženi predlog za 
spremembo ustave predložil Skupščini. Republiški zbor zato najprej odloča o 
tem ali vzame predlog za spremembo ustave v obravnavo. Preden o tem odloči, 
mora dobiti mnenje zborov delovnih skupnosti o umestnosti predlagane spre- 
membe. Zato predlagam, 'da bi na današnji seji izvolili samo posebno komisijo, 
ki bi do prihodnje seje Republiškega zbora proučila umestnost spremembe 
ustave in dala konkretne predloge za spremembo ustave. 

Predlog sklepa o sestavu komisije za proučitev predloga o spremembi 
ustave SR Slovenije ste sprejeli pismeno. Ali želi predstavnik komisije za vo^ 
litve in imenovanja dati k predlogu sklepa še ustno obrazložitev? (Da.) Prosim. 
Besedo ima Viktor Zupančič. 

Viktor Zupančič: Tovarišice in tovariši poslanci! Na podlagi 57. 
člena začasnega poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije je ko- 
misija za volitve in imenovanja na seji dne 20. marca 1967 razpravljala o kan- 
didatih za sestavo komisije za proučitev predlogov o spremembi ustave Sociali- 
stične republike Slovenije in predlaga, 'da Republiški zbor Skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije izvoli za predsednika komisije dr. Marijana Breclja, 
podpredsednika Skupščine SR Slovenije, za člane: Slavka Bohanca, člana pred- 
sedstva republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, dr. Darka Cerneja, sod- 
nika Ustavnega sodišča SR Slovenije, dr. Josipa Globevnika, .predsednika 
zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR 'Slovenije, Janeza Hočevarja, pred- 
sednika Organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije, Franca Ki- 
movca, podpredsednika Glavnega odbora Socialistične zveze delovnega ljudstva 
Slovenije, dr. Gorazda Kušeja, profesorja pravne fakultete v Ljubljani, Tatjano 
Menna, podpredsednika Gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije, dr. Vinka 
Mozetiča, predsednika odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine 'SR Slovenije, Mitja Ribičiča, čaina iiz- 
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vršnega komiteja centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, Jožeta 
Smoleta, predsednika odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
Prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije,, dr. Maksa Snuderla, pro- 
fesorja pravne fakultete Ljubljana, inž. Marjana Tepino, predsednika mestnega 
sveta Ljubljana, Mirka Zlendra, člana Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 
Za sekretarja te komisije pa dr. Branka Premroua, sekretarja sekretariata za 
zakonodajo, v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog glede postopka, ki sem ga dal 
prej, se razlikuje od predloga, ki ga je prec&ožil predstavnik izvršnega sveta 
dr. Branko Premrou, da na današnji seji ne bi sklepali o postopku, ampak, da bi 
še poprej dobili mnenj e ostalih zborov, kot je to po ustavi in poslovniku pred- 
videno, tako da bi na naslednji seji hkrati sprejeli predlog o začetku postopka 
ter ga obravnavali že na osnovi poročila komisije. Časovno' s tem ničesar ne 
izgubimo., bolj pa ;je to v skladu z ustavo in poslovnikom. 

Ali se predstavnik Izvršnega sveta strinja s tako- spremenjenim predlogom? 
Prosim želi kdo besedo? (Ne ;javi se nihče.) Predlog sklepa o komisiji ste dobili, 
obrazložitev predloga pa smo tudi slišali. 

Ce ne želi nihče besede, zaključujem razpravo* o predlogu sklepa im dajem 
sklep na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko? Hvala. Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? '(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog sklepa o imenovanju 
komisije "za proučitev predloga o spremembi ustave SR Slovenije v naslednjem 
sestavu: predsednik dr. Marijan Breeelj; člani pa: Slavko Bohanec, dr, Darko 
Cernej, dr. Josip Glofoevnik, Janez Hočevar, France Kimovec, inž. Marjan Te- 
pina, dr. Gorazd Kušej, Tatjana Menna, dr. Vinko Mozetič, Mitja Ribičič, Jože 
Smole, dr. Maks Snuderl, Mirko Zlender in za sekretarja dr. Branko Premrou. 

Prehajamo'na 4, točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o delitvi sredstev za ceste na območju SR Slovenije. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil Sveta Kobala. Ali želi tovariš Kobal zakon še 
ustno obrazložiti? (Da.) Prosim. Besedo ima tovariš Sveto. Kobal. 

Sveto Kobal: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite, da v najkrajših 
obrisih pojasnim osnovne značilnosti pravzaprav treh predloženih zakonov, in 
sicer predloga zakona o delitvi sredstev za ceste na območju SR Slovenije, pred- 
loga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o cestnem skladu SR Slove- 
nije in predloga zakona o dopolnitvah zakona o javnih cestah, ker vsi trije 
predlogi predstavljajo celoto vseh sprememb, ki izvirajo iz predloženega te- 
meljnega zakona o javnih cestah, ki je začel veljati 16. februarja letošnjega 
leta. 

Temeljni zakon o javnih cestah in zvezni zakon o cestnih podjetjih, ki sta 
začela veljati v letih 1961, sta tudi na področju financiranja in upravljanja s 
cestami začela odpravljati tipično proračunsko-administrativni sistem in odprla 
proces .gospodarjenja s cestami v skladu z našim družbenim sistemom. Te spre- 
membe so dale številne pozitivne rezultate in povzročile bistveno spremenjen 
odnos do cest, hkrati pa pokazale vso tipičnost cestnega gospodarstva. Odnosi 
na področju cest so zelo kompleksni in zapleteni, zato. je ta proces odpiral in še 
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odpira vprašanje odnosov med formiranjem sredstev za ceste in potrebnimi 
sredstvi za te namene, med delom in dohodki cestnih podjetij in tako dalje. 

Relativno kratko obdobje šestih let še ne daje v celoti zadostnih izkušenj za 
stabilizacijo vseh predpisov, ki urejajo to materijo, Spremembe materialnih po- 
gojev pa so že zahtevale določeno prilagoditev obstoječe zakonodaje. V razme- 
rah, ko so bili prispevki za ceste iz prodaje goriva v primerjavi z dotacijami 
družbenih skupnosti manj pomemben dohodek cest, je uporaba tega prispevka 
za ceste na področju, kj-er se je ta formiral, stimulirala gradnjo servisov za 
oskrbovanje vozil z gorivom. Pri tem se niso ustvarjala nesorazmerja med raz- 
položljivimi in potrebnimi sredstvi za ceste na področju posameznega cestnega 
podjetja, ker so dotacije izenačevale nastala nesorazmerja. S povečanjem pri- 
spevka za ceste in od prodaje goriva pa je prispevek od goriva postal najpo- 
membnejši vir sredstev za ceste, s čimer je vse bolj naraščalo nesorazmerje med 
lokacijo zbiranja sredstev in dejanskimi potrebami na določenih sektorjih. Zato 
so bile v februarju t. 1. sprejete naslednje spremembe temeljnega zakona o 
javnih cestah: 

1. vse vrste prispevkov za ceste se zbirajo na posebnem računu pri službi 
družbenega knjigovodstva v republiki in se delijo na ceste po predpisih, ki jih 
o tem sprejme republika; 

2. sredstva za ceste od goriva, prenehajo biti neposredni in avtomatični 
dohodek cestnih podjetij; 

3. sredstva, formirana iz navedenih prispevkov za ceste, se lahko porabijo 
le za vzdrževanje in rekonstrukcijo cest, ne pa za gradnjo cest; 

4. ceste III. reda se upravljajo in vzdržujejo skupaj s cestami I. in II. reda; 
5. pri določanju programa cestnih del in normativov morajo sodelovati 

cestna podjetja, predstavniki uporabnikov cest in družbenih skupnosti; 
6. dosedanji temeljni zakon o cestnih podjetjih je prenehal veljati, zato se 

organizacija cestne službe ureja z republiškim predpisom. Skupnost cestnih 
podjetij pa preneha obstojati najkasneje s 30. junijem tega leta. 

Tem osnovnim spremembam temeljnega zakona je treba prilagoditi tudi 
republiške predpise. Ob tem se pojavlja vprašanje, ali naj bi se že sedaj v 
celoti uredilo vse republiške predpise s področja cest z novim zakonom o cestah, 
ali pa naj bi se le uskladilo obstoječe republiške predpise, hkrati pa temeljito 
pripravilo republiški zakon o javnih cestah. 

Medtem ko bi temeljita sprememba republiškega zakona zahtevala daljša 
proučevanja posameznih problemov, izdelavo strokovnih analiz in širša posve- 
tovanja, pa zahteva kontinuiteta del na cestah, ki so pred začetkom turistične 
sezone, razporeditev razpoložljivih sredstev po stanju potreb v čim krajšem 
času. Take razporeditve pa obstoječi predpisi glede na sedanji način zbiranja 
sredstev po cestnih podjetjih ne omogočajo, ker se ta sredstva locirajo ne glede 
na potrebe pri tistih podjetjih, ki. imajo več črpalk. Tako bi cestna podjetja pri 
približno enaki potrebi po sredstvih za vzdrževanje 1 km ceste I. in II. reda 
formirala ta sredstva v razponu od 0,8 — 3,8 milijonov S dinarjev po tekočem 
km. S predlaganim zakonom o delitvi sredstev za ceste na območju SR Slovenije 
se rešuje navedeno vprašanje in usklajuje zakon o republiškem cestnem skladu 
z zakonom o javnih cestah. Zakon o delitvi sredstev za ceste bistveno ne spre- 
minja delitve sredstev med lokalnimi cestami, to je cestami IV. reda in ostalimi 
cestami, ker je že sedaj prispevek za ceste iz prodaje goriva v celoti pripadal 
cestam I., II. in III. reda. 
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Povečuje se udeležba lokalnih cest pri prispevkih za ceste od cestnih vozil, 
in sicer od 30 %> na 50 %> pri prispevkih od motornih vozil in od 50 % na 100 °/o 
pri prispevkih od vprežmih vozil. Vendar je treba pripomniti, da bi bilo ute- 
meljeno v prihodnjem letu prispevke za ceste na vprežna vozila ukiniti, ker 
služijo vprežna vozila danes le kot kmetijske naprave, ne pa kot cestna vozila. 
Ce pogledamo še rezultate predlagane delitve v primerjavi s preteklim letom, 
vidimo, da je republiški cestni sklad s cestnimi podjetji lani razpolagal za 
gospodarjenje na 2 533 km cest I. in II. reda, z 9,1 milijarde S dinarjev, letos 
pa bo imel za 6 412 km oest I., II. in III. reda na razpolago le 11,5 milijarde 
S dinarjev. Občinske skupščine pa bodo razbremenjene sofinanciranja pri vzdr- 
ževanju cest III. reda, kar pomeni za 1,2 — 1,5 milijarde S dinarjev olajšav, 
njihova sredstva za ceste IV. reda in mestne ulice iz naslova prispevkov od 
uporabnikov cest pa se bodo povečala za okoli 500 milijonov dinarjev, pri tem 
pa se prenaša na občine tudi celotni dohodek od taks na vprežna vozila. 

Razporeditev sredstev za ceste se torej bistveno ne menja, prav tako pa 
ostane obseg sredstev skoraj nespremenjen. Na 1 km ceste I., II. in III, reda 
odpade letno za vzdrževanje in amortizacijo povprečno 1 800 000 starih dinarjev, 
kar znaša približno 300 S dinarjev na m2 cestišča za redno' vzdrževanje, zimsko 
službo, obnovo vozišč in večje rekonstrukcije. To kaže, da s sredstvi, ki se for- 
mirajo iz prispevkov od uporabnikov oest, še ni mogoče zagotoviti takega stanja 
cest, kot ga zahteva sedanji promet, še manj pa rekonstruirati obstoječe ceste 
za promet, ki ga pričakujemo v naslednjih letih. 

Trenutna prednost povečanega prispevka za ceste iz prodaje goriva je le v 
tem, da se z njim redno zagotavljajo vsaj najnujnejša sredstva za vzdrževanje 
cest, ki pa bodo seveda iz leta v leto naraščala, sorazmerno s porastom prometa. 
Še naprej pa ostaja nujnost nadaljnjega tesnega sodelovanja družbenih skup- 
nosti in gospodarstva pri, financiranju rekonstrukcij obstoječih cest. To tudi 
nakazuje, da je mogoče zbrati in nato čimbolj smotrno uporabljati sredstva za 
oeste le, če pri upravljanju s sredstvi sodelujejo vsi zainteresirani faktorji, 
to je, uporabniki cest v gospodarstvu, družbene skupnosti in cestna podjetja. 

Tak način upravljanja s sredstvi za ceste je bil že od leta 1962 dalje prek 
družbenega upravljanja cestnega sklada SRB, katerega poslovanje je urejal 
zakon o republiškem cestnem skladu. Zato se s predlagano spremembo tega 
zakona obstoječi predpis le dopolnjuje in usklajuje v smislu sprememb temelj- 
nega zakona o cestah. 

Po določilih tega zakona se vsa sredstva za osnovno cestno mrežo, to je 
za ceste I. II. in III. reda, 2birajc< v republiškem cestnem skladu, ki mora izločiti 
amortizacijo za ceste, ki je namenjena obnovi cestišč in za njihovo utrjevanje, 
da bi se ta čimbolj uskladila z obremenitvami. Čeprav uporaba pojma »amorti- 
zacija« za tako vrsto' stroškov na cestah ni najbolj primerna in zanje ni mogoče 
uporabljati v celoti obstoječih predpisov o amortizaciji, ki veljajo za ostalo go- 
spodarstvo, njeno formiranje v neki meri zagotavlja finančna sredstva soraz- 
merno z vrednostjo in stopnjo obrabe cestne mreže. Poskus uvajanja te kate- 
gorije v cestno gospodarstvo šele odpira proces postopnega formiranja in delitve 
takih sredstev, ki bi poleg sprotnega vzdrževanja omogočala tudi rekonstrukcijo 
osnovne cestne mreže iz prispevkov Uporabnikov cest. 

Predlog spremenjenega zakona o cestnem skladu SRS predvideva, da se 
amortizacija in ostala sredstva razporedijo na ceste na podlagi orientacijskega 
srednjeročnega in akcijskega letnega programa obnove in rekonstrukcije ob- 
stoječe cestne mreže. K programu cestnega sklada pa po obstoječem zakonu 
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daje soglasje republiška skupščina. Predlog programa del na cestah za obdobje 
1967—1970. leta in posebej za leto 1967 bo cestni sklad SRS predložil v obrav- 
navo Skupščini v naslednjih dneh. 

S predloženo dopolnitvijo zakona o republiškem cestnem skladu se skladno 
s sedanjo prakso in načeli temeljnega zakona o javnih cestah uzakonjuje pogod- 
beni odnos med cestnimi podjetji kot operativnimi izvajalci upravljanja in 
vzdrževanja cest ter republiškim cestnim skladom kot upravljalcem sredstev 
za ceste. Tega odnosa ni mogoče poenostavljati z zakonom ponudbe in povpra- 
ševanja v celoti, niti ga ne more popolnoma objektivizirati licitacija del na 
cestah. Zato 'bodo potrebni napori, tako strokovnjakov cestnega sklada SR'S, kot 
cestnih podjetij, da se najdejo s pomočjo praktičnih izkušenj čimbolj objek- 
tivna merila za nagrajevanje cestnih podjetij po delu na cestah, ki naj bi 
stimulirala njihovo skrb za kvalitetno vzdrževanje cest in za gospodarjenje s 
cestami. Predloženi zakon o cestnem skladu 'SRS skuša s sodelovanjem cestnih 
podjetij pri družbenem upravljanju tega sklada in določanju meril za ugo- 
tavljanje potrebnih sredstev za vzdrževanje cest razne subjektivnosti čimbolj 
omejiti. 

S tem, da se z določili temeljnega zakona s 30. junijem t. 1. ukinja skupnost 
cestnih podjetij in da se uvedejo pogodbeni odnosi med cestnim skladom 
SRS in cestnimi podjetji, se spreminja tudi fiziognjcmiija cestnega sklada. Cestni 
sklad SRS vnaprej ne bo več le finančni sklad, ampak bo delil s cestnimi 
podjetji tudi, odgovornost za stanje cest in gospodarjenja s cestami. Zato bo 
moral prevzeti nekatera dbsedanja opravila skupnosti cestnih podjetij pri 
študiju cestne mreže, pri programiranju njenega razvoja in nadzorovanju 
izvajanja pogodb. Tem nalogam primerno bo moral prilagoditi tudi svojo 
organizacijo, kar pa ne pomeni novih stroškov, ampak le določeno prerazpore- 
ditev sedanjih stroškov skupnosti cestnih podjetij SRS na stroške cestnega 
sklada SRS. 

Predlog zakona o spremembi zakona o javnih cestah usklajuje z določilom, 
da Izvršni svet Skupščine SRS določa ceste II. in III. reda, le kategorizacijo 
cest z delitvijo razpoložljivih sredstev, skladno z določili temeljnega zakona o 
javnih cestah. Ceste III. reda so po definiciji temeljnega zakona tiste ceste, 
ki povezujejo važnejše centre sosednjih občin. V času obstoja okrajev so to 
kategorizacijo določale okrajne skupščine. Z združitvijo financiranja cest I., II. 
in III. reda je postalo razumljivo, da tudi kategorizacijo cest III. reda določa 
zato pristojni republiški organ. 

Izvršni svet je sprejel vse amandmaje odborov Skupščine SR Slovenije in 
prosim, da sprejmete predložene tri zakone. Prav tako izjavljam, da sprejemam 
amandma, ki je bil na današnji seji predložen odboru za proučevanje zakonskih 
in drugih predpisov Gospodarskega zbora. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona sta obravnavala odbor 
za proizvodnjo in promet in zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru dala 
pismeni poročili. Ah želi tla poročevalca predlog zakona še ustno obrazložiti ? 
(Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker vidim, da ne 
želi nihče govoriti, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glaso- 
vanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 
kdo' proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o delitvi 
sredstev za ceste na območju SR Slovenije. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, na obravnavo in skle- 
panje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o cestnem 
skladu SR Slovenije. 

Predstavnik Izvršnega sveta je tudi pri tej točki dnevnega reda Sveto Kobal. 
Predlog zakona sta obravnavala odbor za proizvodnjo in promet in zakonodajno- 
pravna komisija. Oba sta zboru pismeno poročala. Želi kdo še ustno poročati? 
(Ne.) Poročevalca odbora prosim, da se izjavi o amandmaju zakonodajno-pravne 
komisije. (Se strinja.) Hvala. 

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

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o- cestnem skladu SR 'Slovenije. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, na obravnavo in skle- 
panje o predlogu zakona o dopolnitvah zakona o> javnih cestah. 

Predstavnik Izvršnega sveta je pri tej točki Sveto Kobal. Predlog zakona 
sta obravnavala odbor za proizvodnjo in promet in zakonodajno-pravna komi- 
sija. Pismeni poročili ste prejeli. Se odbor strinja z amandmaji zakonodajno- 
pravne komisije? (Se strinja.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne želi.) Ce ne, zaključujem razpravo 
in dajem predlog zakona na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko? 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti,? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zfbor soglasno sprejel predlog zakona o dopol- 
nitvah zakona o javnih cestah. 

Tovariši in tovarišice! Predlagam, da prekinemo sejo, ki jo bomo nadalje- 
vali ob 16. uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.25 in se je nadaljevala ob 16.10.) 

Predsednik Tine Remškar: Tovarišice in tovariši poslanci! Nadalju- 
jemo sejo zbora in prehajamo na 7. točko dnevnega reda, na obrav- 
navo in sklepanje o zaključnem računu cestnega sklada SR Slovenije za 
leto 1966. 

Zaključni račun cestnega sklada SR Slovenije in poročilo o> poslovanju 
sklada za leto 1966 je Skupščini SR Slovenije predložil upravni odbor sklada. 
Kot predstavnika je sklad določil tovariša Alojza Žoklja. Gradivo k tej točki 
dnevnega reda je bilo skupno z vabilom za sejo poslano Izvršnemu svetu, ki 
je za svojega predstavnika določil Sveta Kobala. Ali želi predstavnik Izvršnega 
sveta dati stališče Izvršnega sveta k poročilu. (Ne želi.) 

Zaključni račun cestnega sklada 'SR Slovenije za leto 1966 je obravnaval 
odbor za proizvodnjo in promet. Odbor je ziboru predložil predlog odloka o 
potrditvi zaključnega računa cestnega sklada "SR Slovenije za leto 1966. O 
predlogu odloka je prav tako razpravljala zakonodajno-pravna komisija in je 
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zboru pismeno poročala. Ali želi predstavnik sklada ali poročevalca odbora 
oziroma komisije dati še ustnc< obrazložitev? (Ne želi.) Pričenjam razpravo-. Kdo 
želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče ne želi besede, zaključujem razpravo 
in dajem predlog odloka na glasovanje. 

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

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o 
potrditvi zaključnega računa cestnega sklada SR Slovenije za leto 1966. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, na obravnavo in skle- 
panje o finančnem načrtu cestnega sklada SR Slovenije za leto 1987. 

Finančni načrt cestnega sklada SR Slovenije za leto 1967 je Skupščini SR 
Slovenije predložil upravni odbor sklada, ki ga zastopa tovariš Alojz Žokalj. 
Predstavnik Izvršnega sveta k tej točki dnevnega reda je Sveto Kobal. Ali 
želi predstavnik sklada ali Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Predlog finančnega 
načrta je obravnaval odbor za proizvodnjo in promet, ki je predložil zboru tudi 
predlog odloka o soglasju k finančnemu načrtu cestnega sklada SR Slovenije 
za leto 1967. Prav tako je predlog odloka obravnavala zakonodajno-pravna 
komisija in predložila zboru pismeno poročilo. Ali želita poročevalca odbora 
oziroma komisije dati še ustno obrazložitev? (Ne želita.) Pričenjam, razpravo. 
Kdo želi besedo? (Ne javi se mihoe.) Ker nihče ne želi besede, zaključujem 
razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, 
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala.. Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o soglasju 
k finančnemu načrtu cestnega sklada SR Slovenije za leto 1967. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, na obravnavo in skle- 
panje o predlogu zakona o notranjih zadevah. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je 
za svojega predstavnika določil Slavka Furlana. Ali želi predstavnik Izvršnega 
sveta dati k zakonu še ustao obrazložitev. (Da.) Besedo ima tovariš Slavko 
Furlan. 

Slavko Furlan: Tovarišice in tovariši poslanci! Ob razpravi predloga 
zakona o notranjih zadevah mi dovolite, da na kratko opozorim na načela, ki 
so služila kot izhodišče pri pripravi zakona, kakor tudi na tiste bistvene zna- 
čilnosti, ki usklajujejo vsebino predloženega zakona v našem družbeno-politič- 
nem sistemu in doseženo^ stopnjo družbenih odnosov. 

Porast materialne osnove in razvoj družbenih odnosov zahtevata, da se 
prilagodijo vse družbene institucije, med drugimi tudi upravni mehanizem, v 
katerega sestavu delujejo tudi organi za notranje zadeve, razvitemu samo- 
upravnemu sistemu. Taka prilagoditev pomeni realizacijo stališč brionskega 
plenuma. 

Značilno je, da se v teh družbenih procesih funkcija države na področju 
notranjih zadev ne razvrednoti,' ampak da se s svojo preobrazbo in integracijo 
v samoupravni mehanizem ohrani za potrebe delovnega človeka in samouprav- 
ljalca in pod njegovo kontrolo uresničuje vlogo čuvarja ustavnega sistema in 
zakonitosti, varnosti družbe in človeka. 
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Dosedanja pravna ureditev organov za notranje zadeve je izhajala iz popol- 
nega zakona o organih za notranje zadeve iz leta 1956 in iz temeljnega zakona 
o službi notranjih zadev iz leta 1964. Ob razmeroma močno poudarjeni centra- 
listični ureditvi je bila v teh predpisih premalo izražena pristojnost komun 
in republike pri izvajanju politike na področju notranjih zadev. Na podlagi 
zveznega zakona za notranje zadeve, ki je predpisoval organizacijo državne 
varnosti, milice, mejnih poverjeništev za kontrolo potniškega prometa čez 
državno mejo, deloma tudi organizacijo kriminalistične službe komune repu- 
blika ni imela pravice izdajati obveznih instrukcij, ukazov, pravilnikov in 
odredb. 

Poleg centralizma je za ta sistem bila značilna še zaprtost metod dela brez 
ustrezne družbene kontrole in angažiranja na področjih, ki spadajo v pristojnost 
delovnih in drugih organizacij. Takšna sistemska ureditev je poleg drugih 
vzrokov ustvarjala plodna tla za razvijanje birokratsko etatističnih tendenc 
iin metod, ki so se pod pretvezo višjih državnih interesov zoperstavlj ale samo- 
upravnemu družbenemu razvoju. 

iNovi temeljni zakon o notranjih zadevah, sprejet v Zvezni skupščini de- 
cembra 1966. leta je bil predmet širokih predhodnih razprav vseh zainteresira- 
nih organov in družbenih institucij tudi v naši republiki, tako da so tudi naše 
pripombe in predlogi prispevali, k rešitvi sistemskih, vsebinskih in organiza- 
cijskih problemov notranjih zadev. Temeljni zakon uveljavlja načelo-, da je 
varnost države in človeka, zakonitost, varstvo in razvijanje temeljnih načel 
socialističnega sistema,, skrb celotne družbe in vseh njenih samoupravnih 
teles. Zato je v zakonu sprejeto načelo krepitve odgovornosti in pristojnosti 
družbenopolitičnih skupnosti na vseh nivojih tudi za področje notranjih zadev. 
To pomeni, da je poudarjena odgovornost organov za notranje zadeve svojim 
predstavniškim organom v občini, republiki in federaciji. 

Pri tem je pomembno, da je to< načelo uveljavljeno tudi za službo državne 
varnosti. Važna je tudi ugotovitev, da novi zakon močno zožuje izjeme na 
področju notranjih zadev, ki so bile doslej za njih specifične, ker določa, da 
se uporabljajo tudi zanje splošna načela, ki sicer veljajo za javno- upravo. 

'Sprejeto je nadalje načelo, da so organi za notranje zadeve dolžni, infor- 
mirati javnost o vseh ukrepih in pojavih, ki so pomembni za občane. Uveljavitev 
teh načel, zlasti povečanje odgovornosti komun in republike za vodenje politike 
na področju notranjih zadev predstavlja novo kvaliteto v razvoju političnega 
sistema, ki razvija in utrjuje sposobnost varovanja ustavnega reda in zakoni- 
tosti v jugoslovanski socialistični skupnosti. Z uresničevanjem teh načel pred- 
stavlja novi zakon prelom v dosedanji zakonodaji na tem področju. 

Izhajajoč iz navedenih načel in na temelju pooblastil novega zveznega 
zakona predlog republiškega zakona o notranjih zadevah, ki ga danes obrav- 
navamo, ureja tista sistemska in organizacijska vprašanja, ki so pomembna 
za enotno in učinkovito reševanje nalog iz delovnega področja notranjih zadev 
v naši republiki. Med takimi vprašanji, ki jih ureja predlog zakona, so zlasti 
naslednja: Predlog razmejuje organizacijo opravljanja notranjih zadev v občini 
na upravne in operativne zadeve. Prve opravlja upravni organ občine, ki ga 
določi občinska skupščina in se s tem opravila, ki so sicer opredeljena kot 
notranje zadeve, v celoti prenesejo v občinski upravni mehanizem. Naloge iz 
delovnega področja javne varnosti, to je varovanje osebnih svoboščin in premo- 
ženja, javni red in mir v občini in druge naloge pa opravlja postaja milice,, 
ki je samostojni organ občine in je njej tudi odgovorna za svoje delo. S tako 
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organizacijo, se v občini, kot osnovni. družbeno-politični skupnosti uresničuje 
družbeno usmerjanje opravljanja poslov notranjih zadev. 

Naslednja značilnost, ki jo prinaša predloženi zakon, je v tem, da združuje 
dosedanje samostojne službe, milico, službo za zatiranje kriminalitete in službe 
obmejnih zadev, v enotno službo javne varnosti. Taka rešitev zagotavlja učin- 
kovitejše, mobilnejše in skladno izvajanje nalog na področju javne varnosti. 
V okviru tako organizirane službe javne varnosti pa zadrži milica enotno- for- 
macijo in organizacijo, s katero se zagotavlja operativno in strokovno oprav- 
ljanje njej poverjenih nalog. 

Naloge službe javne varnosti zaradi svoje kompleksnosti presegajo vzdrže- 
vanje javnega reda in miru v občinah. Zato je zaradi svojstvene funkcionalnosti 
potrebna enotna organizacija te službe, kar ureja predlog zakona. S tem name- 
nom predlog zakona tudi pooblašča republiškega sekretarja za notranje zadeve, 
da v mejah svojih pristojnosti z ustreznimi instrumenti zagotovi skladnost, 
zakonitost in enotnost dela na področju notranjih zadev. 

Na ta način predlog zakona vključuje službe javne varnosti v komunalni 
sistem, obenem pa omogoča, zaradi specifičnosti in kompleksnosti nalog s 
tega področja, enotno in učinkovito1 organizacijO' te službe v republiki. 

Republiški sekretariat za notranje zadeve opravlja po tem predlogu zakona 
naloge s področja upravnih zadev kot organi druge stopnje. Organizira in vodi 
posebno službo 'za posle državne varnosti v celoti in opravlja tiste naloge s 
področja javne varnosti, ki so v pristojnosti republike. Zaradi uspešnega, ope- 
rativnega in mobilnega opravljanja nalog na področju javne varnosti organi- 
zira republiški sekretariat področne organe, kot svoje organizacijske enote. 
Na te organe, katerih sedeži so v regionalnih središčih, se vežejo tudi posebne 
organizacijske enote, to je postaja milice s posebnim delovnim področjem, ki 
služijo za kontrolo- potniškega prometa čez državno mejo:, za nadzor prometa na 
javnih cestah, za vzdrževanje reda v železniškem, pomorskem prometu itd. 

'Služba državne varnosti je organizirana kot samostojna strokovna služba 
pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve. Tako organizacijo zahteva 
nov položaj te službe, ki je za svoje delo- predvsem odgovorna predstavniškim 
in izvršilnim organom republike. Spremenjena družbena vloga državne varnosti 
se kaže zlasti v tem, da je opredeljena kot strokovna služba z določenim delo- 
krogom, katera skupno z drugimi pooblaščenimi organi nosi odgovornost za 
varovanje našega socialističnega sistema. V tem okviru je naloga državne var- 
nosti predvsem, da odkriva in preprečuje organizirano- in tajno sovražno dejav- 
nost posameznikov, organizacij in tujih obveščevalnih služb, ki je usmerjena 
proti ustavnemu redu in socialističnemu sistemu. V interesu socialistične družbe 
je, da bo državna varnost opravljala svoje naloge kar najbolj učinkovito in 
dosledno. Prav zaradi tega se vse bolj kaže potreba po nadaljnjem izgrajevanju 
moderne varnostne službe, ki bo obvladala sodobne metode in sredstva v boju 
proti sovražnim dejavnostim. 

Varovanje pridobitev socialističnega razvoja ni samo stvar državne var- 
nosti; to- nalogo imajo tudi vse družbene institucije, zlasti pa občan — samo- 
upravi j alec, ki vse bolj spoznava, da so te pridobitve neodtujljivi del njegovih 
samoupravnih pravic. 

Izhajajoč iz tega, mora državna varnost kot specializirana in strokovna 
organizacija opravljati svoje naloge le kot del celotnega družbenega mehanizma, 
oslanjajoč se pri tem na podporo in socialistični patriotizem delovnih ljudi. 
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Prav zato je tudi normalno, da je poudarjena vključitev službe državne var- 
nosti v družbeni samoupravni mehanizem in podčrtana njena odgovornost 
predstavniškim organom. 

Glede financiranja organov za notranje zadeve izhaja predlog zakona s 
stališča, da zagotavlja republika poleg sredstev za republiški organ za notranje 
zadeve in njegove organizacijske enote tudi vse osebne in pretežni del mate- 
rialnih izdatkov za postaje milice v občinah. Ta sredstva bi zagotavljal repu- 
bliški proračun v okviru predračuna republiškega sekretariata za notranje 
zadeve zato, ker postaje milice v občinah ne opravljajo samo nalog, ki so 
izključno lokalnega značaja, marveč tudi naloge, ki so splošnega pomena za 
republiko in vso državo*. Tak način financiranja ustreza položaju, ki ga ima 
postaja milice v občini kot samostojni organ občine in njenim nalogam. Pri 
tem gre za odstopanje od splošnih načel financiranja občinskih organov, ki 
temelji na pooblastilu zveznega temeljnega zakona o< notranjih zadevah, ki daje 
republiki: pravico organizirati milico. 

Predlog zakona predvideva tudi soudeležbo občin pri financiranju stroškov 
za vzdrževanje postaj milice v Občini. Občine zagotavljajo sredstva za graditev 
in vzdrževanje poslovnih prostorov, za opremo teh prostorov ter za režijsko 
stroške. Pri tem se upošteva dejstvo, da so v nekaterih občinah postaje milice 
zaradi posebnih nalog, ki jih narekuje državna meja, okrepljene preko nor- 
malnih lokalnih potreb. Zato je predvideno', da sodeluje tudi republika v kritju 
dela teh stroškov. 

Nekatere občine so že doslej financirale take izdatke s tem, da so pokrivale 
del osebnih dohodkov oziroma stroškov za redno dejavnost ali pa so sofinanci- 
rale materialne in režijske stroške. Čeprav se po predlogu zakona predvideni 
sistem financiranja uvaja šele 1968. leta, apeliram ob tej priložnosti na občinske 
skupščine, da tudi v letošnjem letu zagotovijo v ta namen vsaj tolikšna sredstva, 
kot so jih zagotavljale v preteklih letih. 

Z ukinitvijo republiškega stanovanjskega sklada, ki je dodeljeval kredite 
za izgradnjo stanovanj pripadnikom milice, je odpadla možnost postopnega 
reševanja težkih stanovanjskih razmer teh delavcev. Lastna sredstva, ki se 
namensko ustvarjajo za stanovanja iz 4'°/o, prispevka od osebnega dohodka 
delavcev, so premajhna, da bi lahko uspešno reševali to vprašanje brez izdatne 
pomoči ožje in širše družbeno-politične skupnosti. Omenjeno stanje naj ilustri- 
rajo podatki, da 209 poročenih delavcev sploh nima, 728 delacev pa ima nepri- 
merna stanovanja. Take razmere brez dvoma negativno' vplivajo na opravljanje 
službenih dolžnosti. Zaradi tega predvideva predlog zakona udeležbo republike 
in občin pri zagotavljanju sredstev za stanovanja delavcev javne varnosti v 
občini. 

Naloge, ki so naložene organom za notranje zadeve, postajajo vse bolj 
zahtevne. Za njihovo izvajanje je potrebna predvsem vse večja strokovnost in 
usposobljenost kadrov. Zato bo tudi v bodoče ena od poglavitnih nalog sekre- 
tariata na področju kadrovske politike, skrb za strokovno rast in izboljšanje 
kadrovske strukture svojih delavcev. Poleg dosedanjega sistema izobraževanja 
na delovnem mestu, s strokovnim in rednim šolanjem bo sekretariat na osnovi 
pooblastil v predlogu zakona organiziral posebno strokovno1 šok> za delavce 
notranjih zadev. Ta šola bo predstavljala bodočo temeljno izobraževalno insti- 
tucijo za formiranje strokovnih kadrov za potrebe milice. Program šole zago- 
tavlja potrebno strokovnost, s svojim splošnim okvirom pa ji je priznan rang 
šole II. stopnje. Želel bi pri tem še povedati, da so v teku tudi razgovori z 
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državnim sekretariatom za narodno obrambo, da bi absolventi teh šol imeli 
skrajšan vojaški rok. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Sodobne procese v slovenski družbi obele- 
žuje razvoj demokratičnih odnosov in vse večje uveljavljanje ter konkretizi- 
ranje pravic občana in samoupravi j al ca. Prav zaradi tega zahteva dosežena 
stopnja samoupravnih odnosov ustrezen položaj organov, katerih naloga je 
varovanje zakonitosti in družbene ureditve. 

Nadaljnje poglabljanje demokracije in socialističnega humanizma ni združ- 
ljivo z nezakonitostjo in anarhičnimi postopki posameznikov. Nasprotno, v 
interesu varovanja teh pridobitev je potrebno zagotoviti spoštovanje skupnih 
in na samoupravni način dogovorjenih odločitev. 

Dinamični razvoj na vseh področjih družbenega življenja nosi nujno s 
seboj tudi vrsto različnih negativnih pojavov, ki izvirajo iz podedovane pre- 
teklosti ali pa iz protislovij razvijajoče se socialistične družbe. Pozitivne in 
nujne procese, kot so odprtost meja, migracijska gibanja, razvoj turizma, razvoj 
prometa in drugo spremljajo posamezni družbi škodljivi asocialni pojavi, ki 
se 'kažejo v različnih oblikah. Posebej velja opozoriti na tiste elemente, ki se 
niso sprijaznili z našo družbeno stvarnostjo, in ki pogosto pod vplivom tujih sil 
skušajo na različne načine zavirati naš socialistični razvoj. Proti: sovražnim 
in drugim škodljivim pojavom, ki ovirajo ustvarjalne napore naših delovnih 
ljudi, se moramo zjoperstaviti z organizirano in učinkovito službo varnosti. Na 
teh področjih imajo organi za notranje zadeve v bodoče v naši republiki 
obsežne in odgovorne naloge. 

Poudariti je treba, da so> v zadnjem času v porastu nekatere oblike kršenja 
zakonitosti kot na primer ogrožena varnost ljudi, prestopki mladoletnikov, 
napadi na premoženje in kršitve varnosti prometa na javnih cestah. Pri tem 
velja posebej opozoriti na vse pogostejše zapostavljanje kršiteljev javnega reda 
in miru organom javne varnosti, kadar ti ukrepajo proti njim,. Pri tem gre za 
posameznike, ki brezobzirno ogrožajo varnost ljudi in premoženja. Po podatkih 
organov javne varnosti imamo opraviti z manjšim številom stalnih prestopnikov, 
ki storijo ta dejanja v povratku. 

V letu 1966 so storilci posamezno ali v skupinah v 129 primerih fizično 
napadli miličnike, nekateri celo z orožjem ali nevarnim orodjem. Zoper take 
posameznike in pojave bodo organi javne varnosti tudi v bodoče energično 
ukrepali. Uspešno preprečevanje vseh oblik kršenja zakonitosti in odkrivanja 
sovražne dejavnosti je v dokajšnji meri odvisno od aktivnega sodelovanja in 
podpore vseh družbenih faktorjev in naše javnosti. Pri teh prizadevanjih bi 
bilo potrebno, da organi in organizacije, ki to področje s preventivnega in 
represivnega vidika obravnavajo, usklajujejo svoje delo, da bi bilo čimbolj 
uspešno. 

Tudi v bodoče bi bilo še bolj potrebno razviti pozitivne odnose javnosti 
do dela in problemov varnostnih organov. V tej smeri lahko pomembno prispe- 
vajo tudi naša informativna sredstva. Pri tem se zavedamo, da je to sodelovanje 
v dokajšnji meri odvisno tudi od aktivnosti in ustreznih postopkov delavcev, 
ki so odgovorni za neposredno opravljanje nalog v organih za notranje zadeve. 

Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Menim, da predloženi 
zakon omogoča tako organizacijo opravljanja notranjih zadev v naši republiki:, 
ki ustreza doseženi stopnji družbenih odnosov in ustvarja pogoje za uspešno 
opravljanje nalog, ki jih imajo organi za notranje zadeve. Zato predlagam, 
da Republiški zbor predlog zakona sprejme. 
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Predsednik Tine Remškar: Predlog zaikona sta obravnavala odbor 
za organi izacijsko-politiona vprašanja in zakonodajno-pravna komisija, ki sta 
zboru pismeno poročala. Ali želita predstavnika odbora oziroma komisije dati 
še ustno obrazložitev? (Da.) Besedo ima tovariš Ivan Ros, poročevalec odbora 
za organizacijsko-politična vprašanja. 

Ivan Ros : Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da na začetku 
razprave o predlogu zakona o notranjih zadevah omenim velik napredek v 
tovrstni zakonodaji, ki ga prinaša že zvezni temeljni zakon, in ki daje repu- 
blikam pooblastila, da določijo organizacijo notranjih zadev na svojem območju. 
Republiški zakon pa gre pri prenosu pristojnosti s področja notranjih zadev 
na osnovne družbeno-politične skupnosti, to je na občine, še korak dalje. 

Postaja milice je na podlagi določb republiškega zakona samostojen organ 
občine za neposredno opravljanje zadev s področja službe javne varnosti. Zato 
ni slučaj, da je v razpravah o predlogu tega zakona v pristojnih odborih bilo 
največ razmišljanj, pomislekov in zagovorov v zvezi s tem določilom. Organi- 
zacija službe milice, ki naj neposredno opravlja naloge v zvezi z javno var- 
nostjo, je po svoji vlogi takšna, da ne more biti v izključni pristojnosti niti 
republike niti občine. Zato tovariše poslance opozarjam, da je bila skladnost te 
dvojne pristojnosti in seveda odgovornosti službe dosežena pravzaprav šele z 
amandmajem k 14. členu predloga zakona, ki razširja odgovornost komandirja 
postaje milice za delo milice nasproti občinski skupščini oziroma pristojnemu 
svetu, ki je pristojen tudi za izvajanje obveznih navodil in instrukcij, ki jih 
daje komandirju postaje republiški sekretar za notranje zadeve in sicer v 
zadevah, ki so splošnega pomena za republiko. Tako je tudi z zakonskimi 
določili natančneje določena odgovornost za opravljanje zadev javne varnosti, 
ki jih v občinah neposredno izvršuje postaja milice. Te zadeve so praktično 
skoraj v vseh konkretnih primerih, če uporabimo takšen izraz, v »mešani« pri- 
stojnosti, torej v občinski in republiški. V pripravah republiškega zakona o 
notranjih zadevah je bilo v odborih omenjeno tudi to, da prav določila o 
pristojnosti občine glede postaj milice materializirajo že v republiški ustavi 
uveljavljeno načelo, to je v 86. členu, ki med pravicami in dolžnostmi občine 
taksativno našteva tudi naloge varovanja zakonitosti in varnosti ljudi ter 
premoženja in zagotavljanja javnega reda in miru. 

V zvezi s tem naj omenim, d,a bi bilo' praktično in politično zelo škodljivo, 
če bi, pojmovali ob sprejetju tega zakona postajo milice kot tisti organ občine, 
ki naj sedaj izključno skrbi za izvajanje teh pravic in dolžnosti. Sodim, da je 
v bodoče treba občine še bolj kot doslej, na vseh nivojih in na vseh področjih 
družbenega življenja navajati na omenjene naloge. To praktično pomeni, da 
morajo delovne in druge organizacije samoupravno skrbeti za to, da ne bo 
razsipništva, zlorab, nesreč pri delu in drugih škodljivih pojavov, da bomo 
poglobili socialno dejavnost občine ter z upravnimi in drugimi ukrepi ne le 
izvršnih organov zagotavljali in skrbeli za javni red in mir. Menim, da nalaga 
novi zakon občinam veliko odgovornost, ki so io sposobne prevzeti in opravljati. 
Zakon je dovolj okviren, da bodo na njegovi podlagi šele v praksi vznikle kon- 
kretnejše oblike uveljavljanja pravic in dolžnosti občin na tem področju. 

V imenu odbora za crganizatijsko-pohtična vprašanja izjavljam, da se strir 

njamo z dopolnitvijo, ki jo je dala k amandmaju našega odbora zakonodajno- 
pravna komisija, in sicer k 57. členu predloga zakona. Hvala lepa! 
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Predsednik Tine Remškar : Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Če nihče ne želi razpravljati, zaključujem razpravo in dajem predlog 
zakona na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Hvala. Je kdto proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Uglotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o no- 
tranjih zadevah. 

Prehajamo' na 10. točko dnevnega reda, na obravnavo in skle- 
panje o predlogu zakona o žičnicah. 

Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni svet, ki je za svojega pred- 
stavnika določil Sveta Kobala. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati k 
predlogu še ustno' obrazložitev? (Da.) Besedo ima tovariš Sveto Kobal. 

'Sveto Kobal : Tovarišice in tovariši poslanci! Leta 1961 je Skupščina 
SR Slovenije prvič sprejela zakon o žičnicah. Ta je bil odraz dejstva, da je 
uvajanje žičnic v našem gospodarstvu dobilo vse večji razmah, čeprav na tem 
področju nismo razpolagali z zadostnimi izkušnjami. V letu 1961 so bile v obra- 
tovanju le štiri javne potniške žičnice in pet vlečnic. Takrat sprejeti zakon 
se je omejeval le na ureditev nekaterih najvažnejših vprašanj, bilo pa je jasno, 
da bo razvoj žičnic v kratkem zahteval obsežnejšo zakonsko ureditev. 

Od leta 1961 do danes smo> doživeli zlasti na turističnem področju hiter 
razvoj žičnic, s katerimi je sodobni turizem, zlasti alpski, najtesneje povezan. 
Danes imamo v Sloveniji 3 gondolske potniške žičnice, 7 sedežnic in 16 vlečnic, 
ki služijo javnemu prometu. Poleg tega obstaja več vlečnic za potrebe članov 
posameznih društev, tako da je v obratu okrog 50 žičnic. Po statističnih podat- 
kih je bilo na žičnicah v letu 1964 en. milijon, v letu 1965 skoraj dva milijona, 
v letu 1966 pa že 2 600 000 potnikov. 

Do leta 1970 se predvideva graditev dveh novih gondolskih žičnic, okoli 20 
sedežnic in okoli 90 novih smučarskih vlečnic. Večanje števila žičnic in potnikov 
povečuje tudi možnost nesreč, zahteva boljšo ureditev okolice žičnic ter za- 
hteva povečanje odgovornosti upravljalcev žičnic, kakor tudi nadzornih or- 
ganov. 

Ze v letu 1965 je Organizacijsko-politični zbor ^Skupščine SR Slovenije ob 
razpravi o stanju prometne varnosti v Sloveniji ugotovil, da so sedanji pred- 
pisi o žičnicah pomanjkljivi in da je treba napraviti popolnejši zakon, ki bi 
ustrezal zahtevam in razvoju na tem področju. Na podlagi tega sklepa je bila 
formirana posebna strokovna komisija, ki je proučila inozemske predpise o 
žičnicah in izdelala, upoštevajoč naše razmere, predlog zakona in potrebne 
vzporedne izvršilne predpise. Predlog zakona, ki vam je predložen v obravnavo 
in sklepanje, je rezultat tega dela. 

V predlogu zakona je posvečena posebna pozornost javnim žičnicam in ti- 
stim vprašanjem ostalih žičnic, ki se dotikajo javnih interesov. V osnovi je 
teža odgovornosti prenesena na upravljalce oziroma lastnike žičnic, zaostrena 
je odgovornost za potrebne ukrepe v zvezi z varnostjo in izvedena nedvoumna 
razmejitev nalog med posameznimi organizacijami, delovnimi mesti in nadzor- 
nimi organi. Na osnovi zakona pa skušajo dopolnilni predpisi vse zgoraj naštete 
naloge diferencirati glede na velikost in izvedbo žičnice in v skladu s težo jav- 
nega interesa. 

V zakonu je predvidena tudi obveznost upravljalca žičnice, da uredi in 
zavaruje nevarna mesta ob žičnicah in izvežba osebje žičnice za prvo pomoč 
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smučarjem in planincem, ki se poškodujejo v bližini žičnice. Ta določila so bila 
vnefeena v zakon po proučitvi izrecne zahteve Planinske zveze Slovenije in gor- 
ske reševalne službe. Za zagotovitev čim večje varnosti v obratovanju žičnice 
predvideva zakon Ustrezno ureditev režimov obratovanja in periodičnih kon- 
trol tako s strani samih upravljalcev, kakor tudi javnih nadzornih organov. 

Razumljivo je, da sam zakon ne more urejati vseh številnih vprašanj, ki 
jih ureditev te materije zahteva, niti ne bi: bilo oportuno zakon preveč obre- 
menjevati z drobnimi tehničnimi določili aH določili, ki nujno doživljajo zaradi 
dinamike razvoja te dejavnosti potrebne spremembe in prilagoditve. Zato pred- 
log zakona pooblašča republiški sekretariat za gospodarstvo, da s svojimi pred- 
pisi dopolni zakon in izda ustrezne pravilnike. V ta namen so bili obenem z 
zakonom izdelani naslednji pravilniki: pravilnik o tehničnih ukrepih na žični- 
cah, ki obravnava tehnično investicijsko dokumentacijo za gradnjo žičnic, grad- 
njo in montažo žičnic, vzdrževanje in obratovanje, tehnično kontrolo po stro- 
kovnih organizacijah, tehnične pogoje za izjemen prevoz oseb na tovornih 
žičnicah in določa žičnice, za katere ta zakonska določila v celoti ne veljajo. 
Pravilnik o zavarovanju nevarnih mest ob glavnih žičnicah in o opremi za prvo 
pomoč vsebuje zielo diferencirana določila o žičnicah oziroma o vlečnicah. Poleg 
teh sta predložena tudi pravilnika o strokovni usposobljenosti oseb, ki samo- 
stojno delajo na žičnicah in se ta ne nanaša na vlečnice, ter pravilnik o zdrav- 
stvenih pogojih osebja žičnic. Vsi ti predpisi so bili predloženi na vpogled or- 
ganom, ki so že razpravljali o predlogu zakona, da bi na ta način lahko dobili 
celoten pregled v predpisih, ki urejajo! to materijo in bi se tako lažje opredelili 
o tem, kaj naj ureja zakon in katere določbe spadajo v dopolnilne predpise. 

Dosedanje dek> v zvezi s temi predpisi omogoča, da se z eventualnim spre- 
jetjem zakona lahko objavijo obenem tudi vsi zadevni dopolnilni predpisi. 

Predlog zakona vnaša spremembe tudi na področje inšpekcije žičnic. Praksa 
je pokazala, da občine niso razpolagale s potrebnimi strokovnimi kadri, niti 
bi ti kadri v občinah bili racionalno izkoriščeni. Zato predlog zakona predvideva, 
da neposredno inšpekcijo opravljajo republiški inšpektorji, in sicer republiški 
rudarski inšpektor za rudarske žičnice, republiški prometni inšpektor za javne 
žičnice in republiški inšpektorat dela za vse druge žičnice. S tako ureditvijo 
je odpravljena dvojna možna pristojnost v izvajanju kontrole. Vse navedene 
spremembe, ki jih narekuje sam razvoj žičnic, se dotikajo skoraj vseh določil 
sedaj veljavnega zakona o žičnicah. Zato se predlaga Skupščini celotno pre- 
čiščeno besedilo novega zakona. 

Izvršni svet je sprejel amandma odbora za proizvodnjo in promet Repu- 
bliškega zbora. Skupščine SR Slovenije o dopolnitvi 33. člena predloga zakona. 

Prosim tovariše poslance, da predlog zakona sprejmejo. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona sta'obravnavala odbor 
za proizvodnjo in promet in zakonodajno-pravna koruisija, ki sta zboru dala 
pismeni poročili. Ali: želita poročevalca odbora oziroma komisije dati še ustno 
obrazložitev? (Ne.) Prosim poročevalca odbora za proizvodnjo in promet, da se 
izjavi o amandmaju zakonodajno-pravne komisije. 

Ker je tovariš Kristan odsoten, prosim predsednika odbora, da se izjavi 
o amandmaju. 

Stane Dolenc (iz klopi): Odbor sprejema amandma. 



56 Republiški zbor 

Predsednik Tine Remškar: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
(Ne javi se nihče.) Ce nihče ne želi besedo, zaključujem razpravo in dajem pred- 
log zakona na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci .dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakon o 
žičnicah. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o zaključnem računu republiških skupnih rezerv gospodarskih orga- 
nizacij za leto. 1966. 

Zaključni račun republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto 
1966 je Skupščini; SR Slovenije predložil upravni odbor republiških skupnih 
rezerv za potrebe gospodarskih organizacij in je za svojega predstavnika določil 
i/nž. Bogdana Jesenka. Izvršni svet pa je za svojega predstavnika določil Sveta 
Kobala. Ali želi predstavnik upravnega odbora republiških skupnih rezerv 
besedo? (Ne.) Ali želi predstavnik Izvršnega sveta besedo: (Ne.) 

Zaključni račun je obravnaval odbor za družbeni plan, finance in proračun, 
ki je predložil zboru tudi predlog odloka o potrditvi zaključnega računa repu- 
bliških skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto. 1966 in obrazložitev k 
predlogu odloka. O predlogu odloka je razpravljala tudi zakonodajno-pravna 
komisija, ki je predložila zboru pismeno poročilo. Ali želi predstavnik odbora 
oziroma poročevalec komisije dati predlogu odloka še ustno obrazložitev? (Ne 
želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi; besedo? Besedo ima tovariš inž. Ivo Pignar. 

Inž. Ivo' Pignar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Obravnava zaključnih računov sredstev republiških rezerv in dopolnilnih sred- 
stev republiških rezerv gospodarskih organizacij mi omogoča, da opozorim na 
vse tiste razprave, v katerih se porajajo številne kritike v gospodarstvu o upo- 
rabi teh sredstev. Dolžan sem seznaniti zbor o mnenju, ki vlada med večino 
tistih, ki ustvarjajo sredstva skupnih rezerv, ker smatrajo, da se s temi sred- 
stvi razpolaga, če že ne povsem namensko, pa najbrž večkrat neupravičeno. 
Živimo v drugem letu po uvedbi reforme in je prav zaradi tega proizvajalcem 
nelogično, da se sredstva skupnih rezerv odobravajo za povečanje tistih kapa- 
citet, ki so že danes očitno predimenzionirane. Za gospodarske organizacije, ki 
so sicer do reforme poslovale uspešno, pa so iz kakršnih koli vzrokov nato 
zašle v začasne težave in so bile potrebne solidarne pomoči ravno celotnega 
gospodarstva, pa ni bik> sredstev. 

Želel bi. predvsem razpravljati o kreditih, ki so bih iz teh sredstev odobreni 
podjetjema »Gorenje« in »-Iskra« v višini 1510 milijonov starih dinarjev. Ob 
tej priložnosti je bilo napisano nekaj pohvalno kvalitetnem zahtevku obeh pod- 
jetij, o združevanju sredstev, in da se s tem odpirajo velike možnosti za proiz- 
vodnjo gospodinjskih strojev. Toda v dolgoročnost te perspektive nismo vsi naj- 
bolj prepričani. Če pa se bo le uresničila, potem se bo lahko samo na račun 
nekoga drugega v naši družbeni skupnosti oziroma na račun skupnih družbenih 
sredstev. Cd obeh omenjenih podjetij ni nobeno zašlo po reformi v težave, vsaj 
v tej dejavnosti ne. Nedvomno so bila ta sredstva odobrena za razširitev oziroma 
za nove dodatne kapacitete. Se manj logično pa je, da je »Iskra« ob tej priliki 
dobila 550 milijonov kredita za uvedbo proizvodnje pogonskih elektromotorjev 
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in odtočnih črpalk za pralne avtomate. Kot nam je znano, proizvaja Elektro- 
kovina v Mariboru elektromotorje vseh izvedb. To podjetje se ni moglo takoj 
odločiti ali bi glede na poplavo pralnih avtomatov v Jugoslaviji osvojilo proiz- 
vodnjo pogonskih motorjev. Za uvedbo proizvodnje teh motorjev ne bi podjetje 
potrebovalo nikakršnih dodatnih sredstev, najmanj pa družbenih. Da bo ironija 
še večja, je proijzvodnja črpalk za pralne avtomate praktično že osvojilo ob 
sodelovanju Elektrokcvine Maribor malo obrtno podjetje v Ptuju in bo črpalke 
v velikih količinah tudi izvažalo. Ob začetku proizvodnje črpalk pa se bo najbrž 
z njimi zalagalo tudi »Gorenje«, koliko, se bo držalo pred letom dni sklenjene 
pogodbe. Pri tem je zanimivo, da tudi ta 100-članski kolektiv ni zaprosil za 
dodatna družbena sredstva za to proizvodnjo. Tako pa bo sedaj proizvajalec 
obeh artiklov Iskra, ki zahteva in potrebuje za to proizvodnjo izdatne kredite. 

Menim, da se pri uvajanju proizvodnje pralnih avtomatov v polni meri kaže 
naša ozkost in načrtnost. Slovenija je sedaj, ko govorimo o vključevanju v med- 
narodno delitev dela, najbrž premajhen prostor za vodenje kompleksnega go- 
spodarstva, ki ga je možno uresničevati samo v mejah Jugoslavije. Na področju 
delitve v proizvodnji pralnih avtomatov pa je stanje naslednje: »Gorenje« 
osvaja proizvodnjo pralnih strojev z licenčno izvedbo REX avtomatov. Obseg 
te proizvodnje bo že v kratkem času znašal 150 000 kosov na leto. V tovarni Rade 
Končar v Zagrebu že montirajo pralne avtomate v okviru pogodbe Castor — 
Rade Končar in ki je po mojem mnenju najvišja oblika tako proklamirane in 
zaželene mednarodne delitve dela. 

Obod —■ Cetinje bo prav tako proizvajal 150 000 kosov pralnih avtomatov 
letno po licenci Indezit. Ti stroji; so tudi že v prodaji. Poleg teh so znani nasled- 
nji proizvajalci: Sloboda — Čačak izdeluje Ignis avtomate, tovarna Sever Kandi 
stroje, Elektromontaža Maribor proizvaja po lastni konstrukciji in najbrž je 
še kje kdo s proizvodnjo teh strojev. Menim, da bi bilo potrebno uskladiti želje 
in potrebe vsaj v okviru federacije in šele nate> z družbeno intervencijo ustvar- 
jati nove kapacitete tam, kjer so za to najugodnejši pogoji. Tako pa lahko obču- 
timo pri tem le posledice medrepubliškega tekmovanja, ki prihaja še prav 
posebno do izraza ob ustvaritvi velike »Iskre« nasproti ekonomski industriji 
Niš. Menim, da je že skrajni čas in v interesu vseh, da na področju gospodarstva 
čimprej ustvarimo enotni razvojni koncept v okviru države in kdor tega ne bi 
sprejel, naj sam plača eventualno nastalo škodo. 

Ob tej priliki bi želel opozoriti na težaik problem, ki ga imamo v Mariboru. 
Podjetje Elektroindustrija in Splošna montaža, ki je nastalo v letu 1963 z zdru- 
žitvijo podjetja Hidromontaža in Tobi, je v letošnjem letu zašlo v finančne 
težave, ki izvirajo predvsem iz nagle rasti proizvodnje zadnjih let. V letu 1962 
je znašal bruto-produkt podjetja 10 257 milijonov, v letu 1966 pa že 15 172 
milijonov ali 50'°/o več. To je povzročilo večanje zalog, ki pomenijo ob zvišanih 
cenah repro materialov in zamrznjenih cenah končnih proizvodov po reformi 
še dodatno breme. Tako se je znašlo podjetje v težavah s premajhnimi obratnimi 
sredstvi, ki so v razkoraku s proizvodnjo. Podjetje je izplačalo v februarju 
svojim delavcem v tovarni opreme, minimalni osebni dohodek 15 000 S dinarjev. 
Del nastale izgube bi podjetje saniralo s kreditom kreditne banke Maribor in bi 
obenem zaprosilo sklad skupnih rezerv za odobritev ustreznega kredita. 

Podjetje je v zvezi s sanacijo, nastalega položaja bilo napoteno v Splošno 
gospodarsko banko, ki bi dala podjetju kredit pod pogojem integracije s tovarno 
Gorenje. V ilustracijo bi še navedel, da znaša nabavna vrednost osnovnih sred- 
stev podjetja 4 343 milijone S dinarjev in da je podjetje od svojega nastanka od 
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leta 1948 prispevalo za družbeno akumulacijo 8 380 milijonov, ali drugače pove- 
dano, podjetje je poleg lastnega podjetja zgradilo še dve taki podjetji v državi. 

Zato menim, da so prav skupne rezerve poklicane, da ta primer objektivno 
obravnavajo in ga pošteno rešijo. Podjetje EM Maribor je pripravljeno tako in- 
tegrirati z Gorenjem svojo enoto, to je tovarno štedilnikov in grelnih elementov 
Tobi, ki se tudi s tako rešitvijo strinja. V tem primeru, bi lahko res prišlo do 
smotrne delitve dela v okviru podjetja Gorenje. Enota Tobi bi ob sodelovanju 
bližnje livarne v Muri razvila veliko serijsko in kvalitetno proizvodnjo grelnih 
plošč, montažo štedilnikov pa bi z obdelavo pločevine delala tovarna v Velenju. 
Tako bi se lahko uspešno in brez večjih vlaganj razvila množična in cenena 
proizvodnja kvalitetnih štedilnikov, namenjenih predvsem za izvoz na Zahod, 
zlasti še, ker ima Tobi za izdelavo teh na Zahodu zahtevani VDS-znak. 

Vsekakor menilm, da so prvenstveno skupne rezerve dolžne razreševati takš- 
ne situacije, bančna sredstva pa naj v okviru poslovne politike in družbenih 
planov sodelujejo pri razširitvi in ustvarjanju novih kapacitet. Vse to je toliko 
bolj pomembno, ker se pripravlja nadaljnja razširitev kapacitet Gorenja za pro- 
izvodnjo 400 000 hladilnikov, za kar bi naj baje skupne rezerve prispevale okoli 
2 milijardi ali celo več starih dinarjev. Želim napredek podjetju Gorenje. Ven- 
dar bi seznanil tiste, ki morda ne vedo, da znašajo- obstoječe kapacitete za pro- 
izvodnjo hladilnikov v Obodu Cetinje 200 000 komadov, EM Maribor 150 000 in 
Georgijev Naum v Bitolju 100 000 komadov ali celo več. To je preko' pol mili- 
jona hladilnikov na leto. Na domačem trgu pa jih prodamo največ 200 000. 
Obstoječe, pretežni: po najnovejših principih tehnologije instalirane kapacitete 
za proizvodnjo1 hladilnikov kljub izvozu niso izkoriščene. 

Za koga bi ustvarili te nove proizvodne kapacitete, ne vem. Za izvoz na 
Zahod najbrž ne, kjer se hladilniki najslabše predajajo, saj se za 125-litrski 
kompresorski hladilnik dobi komaj 25 do 30 dolarjev in je konkurenca ne- 
izprosna. V vzhodne dežele najbrž tudi ne bomo veliko več izvažali, kjer se 
pojavljajo' na tržišču poljski hladilniki kot dumping blago in so jih pri nas v 
zadnjem času celo prodajali po 52 000 S din, pri čemer je še baje naša trgovina 
dobro zaslužila. Nedvomno je bila uvozna cena znatno nižja pod lastno' ceno' in 
je v marsičem škodovala našim proizvajalcem. V bodoče bi morali uvažati in 
prodajati take artikle, ki so na nivoju svetovnih cen in svetovne kapacitete. 
Razliko med pretirano nizko uvozno ceno in pretirano prodajno' pa bi naj dobila 
družba v obliki ustrezne carine. 

Ob zaključku te svoje razprave bi želel predvsem opozoriti na neprevidnost 
ob razpolaganju s sredstvi skupnih in dopolnilnih rezerv, ki jih je prvenstveno 
potrebno uporabljati za intervencije tam, kjer lahko nastopi škoda, ne pa za 
širjenje že tako predimenzioniranih proizvodnih kapacitet. 

Ob tej priliki želim opozoriti na resen položaj, ki je nastal zaradi pomanj- 
kanja sredstev pri izgradnji hidrocentrale srednja Drava, za katero je predvi- 
dena ustavitev nadaljnjih del, kar bi povzročilo' prehudo škodo' in finančno 
izgubo na že zgrajenem objektu, predvsem pa izpad prepotrebne električne ener- 
gije za normalno obratovanje v gospodarstvu. Enako bi želel opozoriti na resen 
položaj naših premogovnikov, ki jim je prav tako potrebna družbena pomoč, da 
si lahko zagotovijo nadaljnji obstoj v perspektivi. Želim, da bi ob razpolaganju 
s tako velikimi, sredstvi kot so skupne rezerve, to upoštevali, ker menim, da nas 
izkušnje iz preteklosti opozarjajo, da ni vse zlato, kar se sveti in prav tako ni 
najboljše samo tisto, kar je veliko. 
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Predsednik Tine Remškar: Kdo želi besedo? Besedo ima Mirko 
Draksler. 

»' 
Mirko Draksler: Tovarišioe in tovariši poslanci! Ker bomo na da- 

našnji seji še -dvakrat obravnavali problem premogovništva in ker je v Delu 
dne 18. 3. dal Izvršni svet nekatera pojasnila, bi rad v tej zvezi; razčistil neka- 
tera vprašanja. 

Upravni odbor republiških skupnih rezerv za potrebe gospodarskih orga- 
nizacij je v svojem poročilu lepo pojasnil, da sta premogovnika Zagorje in 
Trbovlje-Hrastnik predložila sanacijski načrt zasavskih rudnikov. Upravni; od- 
bor je proučil ta načrt in ga zaradi določenih pomanjkljivosti izročil strokov- 
njakom, ki naj bi obdelali celoten sanacijski program. Menim, da je sanacija 
premogovnikov nujen in primaren ukrep. 

Drug problem, ki ga upravni odbor nakazuje, je nujnost integracije premo- 
govnikov z elektroenergetskim sistemom. Menim, tako kot menijo tudi na rud- 
niku, da je integracija premogovništva z elektroenergetskim sistemom edina 
rešitev. Vendar prevladuje mnenje, da premogovniki ne morejo sami izsiliti 
to integracijo, ampak smatram, da bi bilo treba nekje z vrha urediti te odnose 
v elektroenergiji. Kljub temu, da bi uspela integracija s termoelektrarnami pa 
nastaja problem hidroelektrarn, ki ne kažejo pripravljenosti za to obliko sodelo- 
vanja in menijo, da bi raje kupovah energijo iz Hrvatske namesto, da bi jo 
jemali od termoelektrarn. Menim, da je to predvsem strokovno vprašanje, ki 
bi ga bilo potrebno obdelati in preštudirati. 

Predvsem pa bi rad dobil pojasnilo v zvezi z omenjenim člankom v Delu, 
ki je objavilo poročilo iz seje Izvršnega sveta, ki navaja, da strokovnjaki za 
premogovnike niso predložili sanacijskih načrtov in se dovolj prizadevali, za 
odobritev 2,5 milijarde, ki so bile v letu 1966 v ta namen rezervirane. Zaradi 
tega se baje premogovništvo' še danes nahaja v izredno kritičnem stanju. Iz 
sporočila upravnega odbora pa je razvidno1, da je bil sanacijski načrt pravočasno 
predložen. Zato prosim predstavnika Izvršnega sveta ali pa poročevalca uprav- 
nega odbcra republiških skupnih rezerv, da sedaj ali pa potem, ko bomo ob- 
ravnavali še druga vprašanja v zvezi s premogovniki, pojasni nakazane trditve. 
Hvala. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, če točneje opredeliš vprašanje. 
Mislim, da* vsebina omenjenega članka v Delu ni predmet današnjega dnevnega 
reda. 

Mirko Draksler: Želim pojasnilo samo glede poročila upravnega 
odbora, ker mi ni jasno to, kar sem že vprašal. 

Predsednik Tine Remškar: Zato prosim, če bi bolj preciziral vpra- 
šanje, na katerega naj upravni odbor sklada odgovori. 

Mirko Draksler: Prosim za pojasnilo — prvič: .ali: so sredstva v 
višini 2,5 milijarde še rezervirana in razpoložljiva v letu 1967, glede katerih 
je bilo postavljeno poslansko vprašanje, in drugič, kateri organ bo deloval v 
smeri, da bi se čimprej uresničila integracija med premogovništvom in elektro- 
energetskim gospodarstvom. 
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Predsednik Tine Remškar: Tovariš Draksler, na tvoje drugo vpra- 
šanje upravni odbor sklada verjetno ne bo mogel odgovoriti in tudi ne spada 
k tej točki dnevnega roda. Izvršni svet pa ne odgovarja za delo upravnega od- 
bora, ker obravnavamo zaključni račun skupnih rezerv. 

Prosim, kdo še želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce ne, prosim tovariša 
ing. Bogdana Jesenka, če bi odgovoril na vprašanje tovariša Drakslerja in na 
pripombe, ki jih je dal prejšnji diskutant poslanec inž. Ivo Pignar, Besedo ima 
tovariš inž. Jesenko. 

Inž. Bogdan Jesenko: Tovarišice in tovariši poslanci! Res je, da 
upravni odbor nima zavidljivega položaja, kadar razpravljamo o sanacijskih 
programih in ukrepih. Pri tem se zaveda, da so sredstva, s katerimi sklad raz- 
polaga, skupna sredstva vsega gospodarstva. 

Da odgovorim najprej na vprašanje v zvezi s premogovniki. Sredstva, ki so 
bila rezervirana za sanacijo premogovnikov, so tudi v letu 1967 zagotovljena z;a 
ta namen. Morda bi bilo vredno spregovoriti nekaj več o samem sanacijskem 
programu. 

Sanacijski program je bil že pred nekaj leti izdelan in tudi predložen 
upravnemu odboru sklada skupnih rezerv. Takrat je bilo zavzeto stališče, da 
naj sanacijski program temelji na čimvečji proizvodnji premoga. V letu 1966, 
ko so nastale nove okolnosti, v katerih so se zaradi zalog znašli premogovniki, 
se je pokazalo, da ni zadosti le ekspanzija proizvodnje brez sočasne pocenitve in 
zniževanja proizvodnih stroškov. Zato je bilo sprejeto stališče, da naj sanacijski 
program ne zasleduje samo povečanje kapacitet, ampak rentabilnost proizvod- 
nje, ki naj temelji na ekonomski osnovi in na pocenitvi dobav. Prav tako je 
vprašanje, ali bi bile smotrne te investicije, na primer posebna separacija za 
vsak premogovnik in ali ne bi bilo morda dovolj, če bi postavili samo eno 
separacijo. To vprašanje naj seveda rešijo strokovnjaki s tega področja. Zato 
je upravni odbcr sklada angažiral tehnične in finančne strokovnjake, ki imajo 
znanje in izkušnje, da bodo proučili vsa ekonomska vprašanja in kar je bilo 
že v razipravi omenjeno, tudi združitev z elektroenergetskim sistemom. Že 
večkrat smo ugotavljali nelogičnost, da so- termoelektrarne visoko akumulativne 
in razpolagajo s precejšnjimi sredstvi, medtem ko se premogovniki iz dneva 
v dan borijo za svoj obstoj. Menimo, da bi bilo dobro, če bi se pripravil tak 
sanacijski načrt, (ki bi 'Upošteval vse te probleme hkrati. 

Tako- je bil pravzaprav predložen sanacijski načrt, ki je temeljil na povsem 
drugačni ekonomski osnovi, ki je izhajala iz povečanih količin. Že v lanskem 
letu pa se je situacija v premogovništvu spremenila in se zahtevajo za sanacijo 
nove kvalitete. 

Tak sanacijski načrt upravnemu odboru še ni bil predložen. Kot sem pa 
informiran, se ta pripravlja in bo predložen upravnemu odboru v začetku me- 
seca aprila. 

Predsednik Tine Remškar: Ali je bilo na vprašanje odgovorjeno? 
(Da.) 

Inž. Bogdan Jesenko: Glede ostalih pripomb, zlasti glede krediti- 
ranja tovarne Gorenje iz Velenja menim, da upravni odbor, ki je na razširjeni 
seji obravnaval problematiko' proizvodnje gospodinjskih strojev, najbrž ne bi 
bil v stanju podrobneje proučiti vseh okolnosti, zato je s pomočjo strokovnjakov 
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za raziskavo tržišča proučil to obsežno problematiko. Nismo imeli predstave o 
možnem plasmaju 200 000 do 300 000 pralnih strojev. Seznanili smo se s pogoji 
kooperacije Gorenje — Zanusi o obsegu proizvodnje električnih plošč ETA — 
Cerkno, o proizvodnji; črpalk za pralne avtomate itd. Ugotovili smo, da ni 
nikogar, ki bi vso to neorganizirano proizvodnjo lahko povezal v neko celoto 
oziroma v določeno obliko kooperacije. Za proizvodnjo ETA-Cerkno se praktično 
ni nobeden zanimal in ni bilo nikogar, ki bi povezal ta podjetja med seboj. 
Zato so bila sama prisiljena iskati povezavo na celotnem našem tržišču. Znano 
nam je, da je tovarna Rade Končar precej napredovala s pripravami za serij- 
sko proizvodnjo, pa vendar po mnenju nekaterih strokovnjakov, ki so si te 
priprave ogledali, tovarna še ni tako daleč, da bi ob intenzivnem vlaganju v 
Gorenje lahko hitreje nastopila na tržišču s Candi pralnim avtomatom. 

Upravni odbor je večkrat obravnaval vso to zapleteno problematiko in jo 
skušal uskladiti z integracijskimi interesi posameznih podjetij. Obenem smo 
prišli do spoznanja, da če bomo še dolgo razpravljali, bo medtem dejansko 
Rade Končar uresničil svoj proizvodni program. Obenem ocenjujemo proizvodne 
programe Oboda in še drugih proizvajalcev. Toda tudi mi imamo marsikaj v 
planu, samo če bomo samo planirali, bo verjetno to ostalo le v planu, druge 
tovarne v državi pa bodo morda te plane tudi uresničile. 

Zal je predsednik upravnega odbora tovariš Mejak službeno zadržan in ne 
more prisostvovati današnji seji zbora. Tovariš Mejak je bil član posebne komi- 
sije, ki je proučevala to problematiko in bi lahko dal točnejša pojasnila. 

Prav tako smo temeljito obravnavali zahtevek Iskre. Vedeli smo, če bo 
Gorenju odobren kredit, potem lbo njegov kooperant Iskra takoj prinesel svoj 
kreditni zahtevek. 

Ne vem, morda je tudi Elektro-Maribor predložil upravnemu odboru 
predlog za odobritev sredstev. O tem nisem informiran. Menim pa, da so bile 
odločitve upravnega odbora utemeljene z anahizo tržišča, pri čemer so sodelovali 
strokovnjaki, ki dobro poznajo to proizvodnjo in trg. Samo člani upravnega 
odbora bi težko presodili, ali naj bi Gorenje šlo v proizvodnjo pralnih avtoma- 
tov ali ne. Po analizi tržišča in po mnenju strokovnjakov bo baje Jugoslavija 
v naslednjih štirih letih potrošnik okoli 250 tisoč morda celo nekaj več pralnih 
strojev. Strokovnjaki, ki poznajo ekonomiko trga, zlasti s tega področja, so dah 
taka strokovna mnenja in jih tudi pismeno utemeljili. Skupščina pa naj, če 
smatra za potrebno, še enkrat prouči to problematiko. 

O zahtevku po dodatnih sredstvih za proizvodnjo hladilnikov upravni odbor 
sklada še ni obveščen. Če neko podjetje uspe dobiti določena sredstva, potem 
se takoj pojavi drugo podjetje s podobnim zahtevkom, ker se sicer čuti ogro- 
ženega in prikrajšanega. Neko podjetje uspe s svojimi argumenti, kar običajno 
poraja revolt in zavist pri svojem tekmecu. Glede kreditiranja hladilnikov, 
kot že rečeno, nimam podatkov. 

Menim, da bomo lahko dosegli svetovno ceno teh proizvodov samo s sode- 
lovanjem z zunanjimi proizvajalci. Ce je ZANUSI sklenil posel z Gorenjem za 
proizvodnjo večje količine avtomatov, potem se mu je verjetno to tudi splačalo, 
če pa Gorenju ta posel uspe, ga bo to pokopalo. Obenem pa bo omogočilo, da 
se bo povzpel tisti, ki misli, da je v tem času prizadet. To je vse, kar bi vedel 
danes povedati o postavljenih vprašanjih. Hvala. 

Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce ne, zaključujem razpravo in dajem predlog odloka, ki ga je obrazložil odbor 
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za družbeni plan, fiinance in proračun, na glasovanje. Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Trije poslanci dvignejo roko.) 

Ugotavljam, da je Republiški zibor sprejel predlog odloka o potrditvi za- 
ključnega računa republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij za 
leto 1966. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, na obravnavo in skle- 
panje o zaključnem računu dopolnilnih sredstev republiških skupnih rezerv 
gospodarskih organizacij za leto 1966. 

Zaključni račun dopolnilnih sredstev republiških skupnih rezerv gospo- 
darskih organizacij za leto 1966 je skupno s poročilom o gospodarjenju in 
razpolaganju z dopolnilnimi! sredstvi skupnih rezerv gospodarskih organizacij 
Skupščini SR Slovenije predložil upravni odbor republiških skupnih rezerv 
gospodarskih organizacij in je za svojega predstavnika določil inž. Bogdana 
Jesenka. Predstavnik Izvršnega sveta k tej točki dnevnega reda je Sveto Kobal. 
Ali želi: besedo predstavnik upravnega odbora skupnih rezerv besedo? (Ne želi.) 
Ali želi besedo predstavnik Izvršnega sveta? (Ne.) 

Zaključni račun je obravnaval odbor za družbeni plan, finance in proračun, 
ki je predložil zboru predlog odloka o potrditvi zaključnega računa dopolnilnih 
sredstev republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto 1966 z 
obrazložitvijo. Predlog odloka je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija 
in je zboru pismeno poročala. Ali želita predstavnika odbora oziroma komisije 
dati k predlogu odloka še ustno obrazložitev? (Ne želita.) Predstavnika odbora 
za družbeni plan finance in proračun prosim, da se izjavi o amandmaju zako- 
nodajno^pravne komisije. (Se strinjam.) Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče ne želi razpravljati, zaključujem razpravo 
in dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o po- 
trditvi zaključnega računa dopolnilnih sredstev republiških skupnih rezerv 
gospodarskih organizacij za leto 1966. 

Predlagam 20 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 17.20 in se je nadaljevala ob 17.55.) 

Predsednik Tine Remškar: Prehajamo na 13. točko dnevnegja 
reda, na obravnavo in sklepanje o zaključnem računu vodnega sklada SR 
Slovenije za leto 1966. 

Zaključni račun vodnega sklada SR Slovenije je Skupščini SR Slovenije 
predložil upravni odbor vodnega sklada SR Slovenije in za svojega predstav- 
nika določil Ivana Rosa. Predstavnik Izvršnega sveta k tej točki dnevnega reda 
je inž. Lojze Blenkuš. 

Ali. želi najprej predstavnik vodnega sklada dati še ustno obrazložitev? (Da.) 
Besedo ima Ivan Ros. 

Ivan Ros: Tovarišice in tovariši poslanci! K obrazložitvi predloženega 
zaključnega računa vodnega sklada za leto 1966, finančnega načrta vodnega 
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sklada za leto 1967 in programa vodnega sklada za obdobje 1966—1970 bi želel 
povedati še naslednje. 

Prvič. Leto 1966 je prvo gospodarsko leto po sprejetju republiškega zakona 
o vodah, ki je v skladu z zveznim zakonom o vodah določil gospodarjenje na 
tem področju. Nov način plačevanja vodnega prispevka in odškodnin ter kon- 
kretneje določena namembnost uporabe sredstev vodnega sklada so zahtevali 
izvršitev številnih novih nalog iti postopkov. Vsi smo se strinjali s tem, da je 
voda postala pomemben ekonomski faktor na vseh stopnjah in oblikah potrošnje. 
Nihče, pa ni pričakoval, da se bodo ob uveljavljanju teh, vsekakor pozitivnih 
načel glede odmere, plačila in iztrejatve vodnega prispevka pojavljale v takih 
oblikah in dimenzijah objektivne in zlasti subjektivne težave ter nerazume- 
vanja. Ta vprašanja so v dokumentaciji podrobneje nakazana. 

Iz zaključnega računa sklada za leto 1966 je razvidno, da so bili planirani 
dohodki doseženi le v višini 72'"/o, in sicer: dohodki od 2% davka od prometa 
blaga na drobno z 81% in vodni prispevek 65%. Tako stanje dohodkov je 
ostvarilo zelo neugodne pogoje za delo upravnega odbora vodnega sklada in 
povzročilo vrsto zelo negativnih posledic. Pogodbena dela se niso dokončala, 
ter so omejitve, ki smo jih med letom sprejemali, ovirale gradbeno 
operativo in slabile nadzor ter kontrolo nad izvajanjem pogodbenih del. V 
programe in v pogodbene odnose se je vnašala negotovost in neresnost, na 
terenu pa so se ponekod pojavljale tudi dileme o dolžnem spoštovanju in izva- 
janju republiškega zakona o vodnem prispevku. 

V višini dohodkov so se gibali lahko tudi izdatki sklada. Izdatki so znašali 
66,3% od predvidenih, če upoštevamo tudi sredstva, vezana pri banki. Brez 
vezanih sredstev se je plan izdatkov realiziral le v višini 56,2 % in sicer za 
vzdrževanje 57,5 l0/o in za investicije 48,5 %. 

Poleg razpoložljivih sredstev sklada so uporabili soinvestitorji za vzdrže- 
vanje varstvenih objektov še 2 741 000 N dim, kar predstavlja 7'% vseh sredstev 
sklada, za investicije — po programu vodnega sklada je bilo porabljeno 
12 380 000 N din ali 88% sikladovih sredstev. V to so vračunana) tudi 
bančna sredstva za izgradnjo Pesnice, ki predstavljajo 45 % razpoložljivih sred- 
stev vodnega sklada. 

Drugič. Finančni načrt vodnega sklada za leto 1967 izkazuje 47 milijo- 
nov N 'din. dohodkov in toliko izdatkov. Predvideni so naslednji dohodki: vodni 
prispevek 35 700 000 N din, vezana sredstva 6 500 000 N din in prenesena sred- 
stva ter ostali dohodki 5 700 000 N din. Predlog finančnega načrta je v bistvu 
sanacijski načrt, iz katerega je razvidno, da bomo porabili sredstva za britje 
neporavnanih situacij in za izpolnitev obveznosti po že sklenjenih pogodbah 
iz leta 1966, in sicer za redna vzdrževalna dela 16 699 000 Ndin, za investicije 
5 500 000 N din, za študije in raziskave 2 250 000 N din in za druge obveznosti 
iz 1966. leta 105 000 N din ali skupaj 24 477 000 N din oziroma 51% vseh pred- 
videnih sredstev. 

'Struktura izdatkov v letu 1967 je naslednja: 26 799 000 N din ali 55,8% 
za redno vzdrževanje objektov; 12 990 000 N din ali 27 °/o za investicije: 
3 500 000 Ndin ali 7,3% za študije, raziskave in projektiranja; 3 900 000 N din 
ali 8,2,0/o za obvezno rezervo, obvezne pologe in obvezne prispevke; in 
705 000 Ndin ali 1,5% za administracijo in za bančne stroške. Kljub taki 
razporeditvi sredstev bomo lahko namenili iz sredstev vodnega sklada v letu 
1966 in 1967 za vzdrževanje varstvenih vodno-gospodarskih objektov le 7,1% 
ali letno 3,5 % od vrednosti objektov. Po finančnem programu pia bi morali za 
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ta dela nameniti skupno z izrednimi sredstvi za odpravo škod po poplavah 
8,4 <>/o sredstev ali letno 4,2 l0/o od vrednosti objektov. Tega izpada ne bomo mogli 
pokriti tudi v naslednjih letih, kolikor bomo razpolagah le s sedaj planiranimi 
dohodki. Sprememba vrednosti objektov, o čemer bom še govoril, pa izsiljuje 
povsem novo situacijo. 

Tretjič. Postavlja se. vprašanje, ah bomo glede na situacijo v letu 1966 
dosegli v letu 1967 planirane dohodke iz naslova vodnega prispevka. S tem, 
da smo odmero in izdajanje odločb po zakonu o vodnem prispevku prenesli na 
Zavod za vodno gospodarstvo SR Slovenije, smo dosegli bolj organizirano in 
racionalnejše delo, pri odmerah vodnega prispevka pa se uveljavljajo tudi 
bolj enotni kriteriji. Obvezno prijavo o porabi vodnih količin in plačilo vod- 
nega prispevka je kljub zakonskim določilom in opozorilom, objavljenim v časo- 
pisju, izpolnilo le 20 °/o vodnih obveznikov. Taka nedisciplina nas je prisilila, 
da se izdajo dokončne odločbe o odmeri in plačilu vodnega prispevka na osnovi 
razpoložljive dokumentacije, eventualna sporna vprašanja pa se bodo tedaj 
morala reševati po pritožbenem postopku. 

Upravni odbor vodnega sklada uvaja samostojno računsko-finančno poslo- 
vanje in bo banka odslej opravljala za vodni sklad le tiste posle, ki jih opravlja 
za druge gospodarske organizacije. V evidenčno službo o plačilu prispevka je 
uveden tak avtomatizem, da bo sklad lahko ažurno spremljal vplačevanje 
vodnega prispevka po posameznih zavezancih. 

Izgledi so tudi, da bomo dokončno razčistili, kaj je vodni prispevek? Ali se 
ta uvršča v kategorijo prispievkov, ki se obvezno plačujejo, kot za vse druge 
družbene dajatve, ali ne, kajti v nasprotnem primeru bomo morali predlagati 
dopolnitev republiškega zakona o vodnem prispevku. Ce vse to upoštevamo, 
obstojajo vsi pogoji, da bo predlog finančnega plana za leto 1967 tako v 
dohodkih kot v izdatkih tudi realiziran. 

Četrtič. Glede programa vodnega sklada SR Slovenije za obdobje 1966 
do 1970 predlagamo v obravnavo dva akta: program in predlog sprememb k 
temu programu. Zakaj predlagamo predlog sprememb, je v utemeljitvi nave- 
deno. Ker obstojajo možnosti, da se dohodki republiškega vodnega sklada v 
naslednjih letih povečajo, ali da v programu predvideno soudeležbo' povečamo, 
smatramo, da predstavlja predlog programa v prvotni vsebini maksimalen pro- 
gram, predlagane spremembe pa minimalen program vodnega sklada do 
leta 1970. Spreminjevalni predlogi zmanjšujejo v glavnem investicije, vzdrže- 
valna dela po ostanejo v istem obsegu, kot so bila za naslednja leta predvidena 
v prvotnem planu. V zmanjšanem programu se sredstva za redno vzdrževanje 
v odnosu na celotna sredstva vodnega sklada celo povečajo do 47 :|)/0 na 52 ®/o, 
zmanjšajo pa se investicije od 43 ®/o na 32,0/o. Relativno se povečujejo sredstva 
na vseh postavkah. V naslednjih letih sklad ne bo nadaljeval z razpisovanjem 
natečaja za izgradnjo čistilnih naprav in se bodo sredstva za investicije do 
leta 1970 zagotavljala le za kritje obveznosti sklada iz prvega natečaja. Upravni 
odbor vodnega sklada meni, da bi v primeru večjih razpoložljivih sredstev v 
prihodnjem obdobju moral taka sredstva prvenstveno usmeriti za povečanje 
vzdrževalnih del in za dajanje kreditov za izgradnjo čistilnih naprav. Večja 
sredstva za vzdrževanje narekujejo predvsem 'dejanske potrebe in ne le nova 
ocena osnovnih sredstev. Ta je na terenu že opravljena, republiška komisija 
pa mora vnesti še korekcijo teh cenitev in izločiti objekte, ki jih vodni sklad 
ne bi vzdrževal. Vrednost varstvenih objektov bo znašala nad 1 milijardo N din 
in ne le 700 milijonov N din, kot smo te objekte do sedaj površno ocenjevali. Za 
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redno vzdrževanje teh objektov bo torej potrebno letno okoli 30 milijonov N din 
in bi ta sredstva resda komaj zadoščala, da v daljšem obdobju obnovimo in 
potem redneje vzdržujemo zgrajene varstvene vodno-gospodarske objekte. 

Od nadaljnjih natečajev za izgradnjo čistilnih naprav smo odstopili; zato, 
ker za ta dela ne moremo zagotoviti finančnih sredstev. Ta akcija je dejansko 
stimulirala izgradnjo teh objektov in bi v nekaj letih omogočila tudi primerna 
kreditna sredstva za te namene. Prekinitev te akcije pa ima še drugo slabost. 
Interesenti, ki na prvem natečaju niso uspeli ali se niso pojavili, so v neenako- 
pravnem položaju v odnosu na tiste, ki so na prvem natečaju uspeh. 

Petič. Uvodoma sem že omenil razloge, zaradi katerih vodni sklad v letu 1966 
še ni uspel utrditi učinkovitost nadzora in kontrolo nad izvajanjem vseh pogod- 
benih del. Nujno je potrebno, da bodo prvenstveno ustvarjeni taki pogoji, 
ki bodo skladu omogočili izpolnjevati finančne programe. Namesto neporavna- 
nih situacij bi moral imeti sklad likvidna sredstva na žiro računu. Pogodbe 
moramo predvsem sami spoštovati, če hočemo zahtevati, da jih bodo spoštovali 
tudi drugi, zlasti izvajalci del. 

Poleg urejenega poslovanja pa je za uspešen nadzor potrebno tudi ustrezno 
število sposobnega kadra, ki nam ga primanjkuje. Za vzdrževalna dela bomo 
morali, izdelati enotne normative in na osnovi teh bomo sklepali pogodbe. Zelo 
zahtevni bomo morali biti v tem, 'da bodo vzdrževalne službe pri vodni skupnosti 
dobro organizirane in opremljene ter sposobne hitro in kvalitetno ukrepati. 

Večkrat se slišijo očitki, da pomeni nov sistem plačevanja vodnega pri- 
spevka in uporaba sredstev republiškega vodnega siklada preveliko koncentra- 
cijo in prelivanje sredstev. Ne glede na to, da smo v našem gradivu obrazložili 
postopek in način planiranja, delitve in uporabe sredstev, mi dovolite, da v 
zvezi z uporabo sredstev v letu 1967 prikažem dejansko vsebino te koncentracije 
in prelivanja. 55,810/» vseh sredstev vodnega sklada se porabi za redno vzdrže- 
vanje varstvenih objektov, in sicer v enakem odstotku na vrednost objektov. 
Za objekte, na katerih se v tekočem letu opravijo vzdrževalna dela, planira 
terenska vodna skupnost na osnovi poprejšnjega dogovora. Ta plan se sprejme 
na letnih zborih vseh vo'dnih interesentov. Ni razloga, da ne bi dajale k temu 
programu svojega mnenja tudi občinske skupščine. V mnogih primerih je 
tako sodelovanje na terenu že zelo razvito in tudi uspešno. Upravni odbor 
vodnega sklada in republiški sekretariat za urbanizem sta si prizadevala povsod 
gojiti in razvijati take odnose in koristno sodelovanje. Ce k omenjenim 55,8 '°/o 
prištejemo še 7,3 °/o sredstev za študije, raziskave in projektiranja, ki se v 
znatni meri razporejajo po< predlogih iz terena, 7,5 '%> namenjenih sredstev za 
čistilne naprave po natečajih in 9,7 ®/o sredstev za obveznosti po zakonu in 
drugih predpisih, ostane le še 20,7 '°/o sredstev, ki jih razporeja upravni odbor 
vodnega sklada po prioritetnem redu, upoštevajoč razmere v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji. To so tudi edina sredstva, ki jih sklad daje za razširjeno 
reprodukcijo. Tudi ta sredstva se razporedijo po poprejšnjem mnenju terena.. 

Sistem financiranja, ki smo ga uvedli na področju voda, in ki ga bo 
potrebno v praksi še izpopolnjevati, ima vendarle nekatere očitne prednosti: 

— dosežena je namenska poraba sredstev; 
— omogoča se sistematično vzdrževanje vodnih objektov in učinkovitejša 

vzdrževalna služba; 
—■ postopoma se v Sloveniji izgrajujejo najpomembnejši varstveni vodno- 

gospodarski objekti; 
5 
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— izdelujejo se vodno-gospodarske osnove in druge za celotno Slovenijo 
pomembne študije in raziskave. 

Posamezne študije in raziskave se financirajo tudi za konkretne potrebe 
manjših področij ali gospodarskih organizacij kot na primer: raziskava pitne 
vode, študij čistilnih naprav ipd. Skromni so začetki pri izgrajevanju čistilnih 
naprav. Na terenu so dane možnosti tudi v okviru sedanjih predpisov za različne 
iniciative, soodločanja pri uporabi sredstev vodnega sklada in kontrole nad 
uporabo teh sredstev, sofinanciranja ali samostojnega financiranja objektov. 
Upravni! odbor republiškega vodnega sklada zavzema stališča in sprejema sklepe 
na osnovi take politike in je za svoje delo- odgovoren republiški skupščini. 

S predlogi in mnenji, ki jih je sprejel in dal v svojem poročilu pristojni 
skupščinski odbor, se upravni odbor sklada v celoti strinja. Hvala lepa! 

Predsednik Tine R e m š k a r :i Ali želi besedo predstavnik Izvršnega 
sveta? (Ne želi.) 

Zaključni račun je obravnaval odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo 
in komunalne zadeve ter dal pismeno poročilo. Odbor je predložil zboru tudi 
predlog odloka o soglasju k zaključnemu računu vodnega sklada SR Slovenije 
za leto 1966. O predlogu odloka je razpravljala tudi zakonodajno-pravna komi- 
sija, ki je zboru pismeno^ poročala. Ali želita predstavnik odbora ali poročevalec 
komisije dati še ustno obrazložitev? (Ne želita.) Pričenjam razpravo. 

Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima tovarišica Magda Kočar. 

Mjagda Kočar: Tovarišice in tovariši poslanci! Ne mislim razpravljati 
o višini sredstev, ki jih je sklad namenil posameznim področjem za izvrševanje 
vzdrževalnih ali investicijskih del, temveč o tem, da planirana sredstva ne 
dotekajo v sklad v predvideni višini,, niti ne v rokih, ki so predvideni, da se pa 
razdelujejo v dobri veri, da bodo v celoti realizirana. Iz zaključnega računa 
vodnega sklada je razvidno, da je bil finančni plan dohodkov republiškega 
sklada realiziran z 72,2 '%>, diočijm je bil vodni prispevek sam dosežen komaj s 
65'°/o. Pri. taki realizaciji prispevkov pa je popolnoma jasno, da vodni sklad 
svojih obveznosti ne more izpolnjevati in da zaradi takega poslovanja spričo 
obstoječih in podpisanih pogodb nastajo na terenu velike težave, ki se kažejo 
predvsem na tistih področjih, ki so svoje obveznosti nasproti skladu izvršile. 

Poplave povzročajo pri nas ogromno škodio, ne samo gospodarstvu poplav- 
nih področij, temveč nacionalnemu gospodarstvu nasploh, poleg tega pa še 
osebni imovini in zdravju državljanov, često pa ogrožajo tudi življenje občanov, 
živečih na teh poplavnih področjih. 

Tako stanje upravičeno terja ureditev teh področij, zlasti pa dokončanje 
že začetih regulacijskih del, predvsem zaradi tega, ker je po poplavah povzro- 
čena škoda večja, kakor pa bi bila dokončna vrednost izvršenih investicij. 

Republiški vodni sklad je v srednjeročnem programu predvidel prioriteto 
najnujnejših investicij na poplavnih področjih, pri tem pa upošteval tudi 
dejstvo, koliko so posamezne političnc^teritorialne enote pripravljene sodelovati 
prt teh investicijah. Tu gre predvsem za investicije, ki naj bi bile končane do 
leta 1969. 

Zaradi neizvrševanja vplačil pa je moral sklad s korekcijo srednjeročnega 
plana zmanjšati udeležbo sklada in podaljšati obveznost sofinanciranja. 

Nekatere občinske skupščine in delovne organizacije na določenih področjih 
so s skrajnimi napori., zavedajoč se velikega pomena čimprejšnje izvršitve teh 
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regulacijskih -del, izpolnile svojo obveznost, saj vedo, da lahko vsaka poplava 
poleg že običajne škode občutno poškoduje še regulacijska dela in objekte, ki so 
v gradnji. 

Svojih obveznosti pa niso izpolnile vse delovne organizacije v naši repu- 
bliki,, saj bi sicer ne prišlo do tako nezavidljivega položaja sredstev v skladu. 
Sofinanciranje sklada pri teh delih je nujno«, saj nobeno poplavno področje 
ne more samo z lastnimi sredstvi izvršiti, obsežnih investicijskih del, zato1 je 
tembolj nujna finančna disciplina zavezancev prispevka za vodni sklad. 

Investitorji regulaeijskih del morajo spoštovati pogodbe, ki jih imajo z 
izvajalci del in jim zato- vsaka motnja v dotekanju finančnih sredstev povzroča 
težave i;n še morebitno plačevanje penalov. Izpolnjevanje pogodb med poslovnimi 
partnerji je eden izmed najvažnejših pogojev dobrega poslovanja, zmanjševanje 
sredstev in časovno podaljševanje plačil pa vse to onemogoča. 

Izpad sredstev izvira verjetno iz nespoštovanja obveznosti do vodnega skla- 
da slabe finančne discipline, verjetno pa je tudi finančni plan vodnega sklada 
preoptimistično postavljen. 

Tudi za vzdrževalno delo- vodni sklad v letu 1967 ne more predvideti v 
prvotnem programu planiranih sredstev, ampak bo treba v ta namen zbrati 
še dodatna sredstva gospodarskih organizacij in družbeno^političnih skupnosti. 

Tako bi naj tiste družbenopolitične skupnosti in delovne organizacije, ki 
so svoje prvotne obveznosti že izpolnile, zbrale še dodatna sredstva, da bodo 
lahko krile izpad sredstev tistih delovnih organizacij, ki svojih prvotnih obvez- 
nosti niso izpolnile. 

Tako stanje je za sklad kot za koristnike teh sredstev nevzdržno in menim, 
da bi morala republiška skupščina s sankcijami v zakonu zagotoviti izpolnje- 
vanje obveznosti. Ugotoviti moramo namreč, da brez takega ukrepa tudi v 
bodoče ne bo discipline pri plačevanju prispevkov in da je zaradi tega treba 
odločneje ukrepati. Hvala. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo še želi besedo-? (Ne javi se 
nihče.) Če ne, zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. 
Kdor je za, naj prosim -dvigne roko-. (Vsi poslanci -dvignejo roko-.) Je kdo- proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno- sprejel predlog odloka o- soglasju 
k zaključnemu računu vo-dnega sklada SR Slovenije za leto 1966. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, na obravnavo in skle- 
panje o finančnem načrtu vodnega sklada SR Slovenije za 1-eto 1967. Finančni 
načrt vodnega sklada SR Slovenije za leto 1967 je Skupščini SR Slo-venije pred- 
ložil upravni odbor sklada in je za svojega predstavnika določil Ivana Rosa. 

Predstavnik Izvršnega sveta k tej točki dnevnega red-a je inž. Lojze Blen- 
kuš. Ali želita predstavnik Izvršnega sveta ali predstavnik upravnega odbora 
sklada besedo? (Ne želita.) 

Finančni načrt je obravnaval odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo 
in komunalne zadeve in predložil zboru predlog odloka o potrditvi finančnega 
načrta vodnega sklada SR Slovenije za 1-eto 1967 z obrazložitvijo. O predlogu 
odloka je razpravljala zakonodajno-pravna komisija in dala zboru pismeno poro- 
čilo. Ali želita predstavnik odbora ali poročevalec komisije dati še ustno 
obrazložitev. ? (Ne želita.) 

5* 
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Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker ne želi nihče 
razpravljati, zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor 
je za, naj prosim dvigne roko-. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo< proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog odloka o potrditvi finanč- 
nega načrta vodnega sklada SR Slovenije za leto 1967. 

Glede na to, da je zbor sprejel poročilo odbora k temu finančnemu planu, 
ugotavljam, da se 2bor strinja tudi s stališči in priporočili za izvajanje politike 
na tem področju, kot jo je opredelil odbor. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo' in 
sklepanje o programu vodnega sklada SR Slovenije za leto 1966—1970. 

Program vodnega sklada SR'Slovenije za leto 1966—1970 je skupno s spre- 
membami 'Skupščini SR Slovenije predložil upravni odbor sklada. Njegov 
predstavnik je Ivan Ros. Predstavnik Izvršnega sveta pri tej' točki dnevnega 
reda je inž. Lojze Blenkuš. Ali želi predstavnik sklada ali Izvršnega sveta 
besedo? (Ne.) 

Program vodnega sklada je obravnaval odbor za urbanizem, stanovanj- 
sko izgradnjo in komunalne zadeve in dal poročilo. Odbor je predložil zboru 
tudi predlog odloka o potrditvi programa vodnega sklada za obdobje od leta 
1966—1970. O odloku'je razpravljala zakonodajno-pravna komisija in dala zboru 
pismeno poročilo. Ali želi predstavnik odbora ali poročevalec komisije dati še 
ustno obrazložitev? (Ne želi,.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo'? (Ne javi se nihče.) Ker ne želi nihče, 
zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje;. Kdor je za 
predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva poslanca dvigneta roko*.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog odloka o potrditvi, pro- 
grama vodnega sklada SR Slovenije za obdobje 1966—1970. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda. Odbor za zdravstvo in 
socialno politiko je razpravljal o vlogah zveze borcev NOV, in sicer o zahtevku 
za ureditev zdravstvenega varstva vojaških vojnih invalidov, nosilcev spome- 
nic 1941 in narodnih herojev, ki, ga je predložilo predsedstvo Zveze združenj 
borcev NOV, o predlogu združenja Zveze borcev NOV Ljubljana-Tabor, o pro- 
testni resoluciji proti ukinitvi pridobljenih pravic vojaških vojnih invalidov 
v zdravstvenem varstvu, ki ga je predložila skupščina Zveze borcev krajevne 
organizacije Tone Tomšič v Ljubljani, o resoluciji o vprašanju borcev NOV na 
Primorskem, ki jo je predložil občinski odbor Zveze združenj borcev Nova 
Gorica in o resoluciji Zveze združenj boroev NOV Stadion-Ljubljana. Odbor 
je predložil zboru pismeno poročilo, zato pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi 
besedo? Besedo ima dr. Jože Benigar. 

Dr. Jože Benigar: Tovarišice in tovariši poslanci! H gradivu za 
današnjo sejo ste prejeli poročilo odbora za zdravstvo in socialno politiko, ki 
je obravnaval vloge Zveze združenj borcev NOV, v katerih protestirajo proti 
zmanjšanju pravic do 'brezplačnega zdravstvenega varstva vojaškim vojnim in- 
validom, narodnim herojem in spomeničarjem. Iz poslanih protestov lahko 
ugotovimo: 



43. seja 69 

Prvič: Vse navedene organizacije Združenj borcev protestirajo proti uki- 
nitvi nekaterih pridobljenih pravic vojaškim vojnim invalidom, herojem in 
spomeničarjem do zdravstvenega varstva; 

drugič: tolmačenje o predvidenih spremembah zveznega zakona o vojaških 
vojnih invalidov in o uvedbi participacije pri določenih oblikah zdravstvenega 
varstva, s čimer naj bi bili prizadeti ti zavarovanci, so posledica nepoznavanja 
in napačnega tolmačenja zakonskih predpisov in tudi dezinformiranosti o- name- 
ravanih spremembah. 

Ne bi ponavljal ugotovitev, ki so že zajete v poročilu, vendar bi ponovno 
želel poudariti, da proučujejo pristojni zvezni organi, vprašanje soudeležbe 
vojaških vojnih invalidov za nekatere zdravstvene storitve zelo temeljito. Kot 
nam je mano, je že osvojeno, da ohranimo. načelo brezplačnega zdravstvenega 
varstva za vojaške vojne invalide, spomeničarje in narodne heroje. To> načelo 
naj bi uredil zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških vojnih 
invalidih, ki naj bi bil po dobljeni informaciji sprejet še v tej mandatni dobi. 
Participacijo za zdravstvene storitve teh zavarovanoev naj bi refundiral iz pro- 
računa tisti, ki je dolžan urejati to zdravstveno vairstvo. Opravljena bo torej 
decentralizacija invalidske zakonodaje v tem smislu, da bo v zvezni pristojnosti 
— po dosedanjih zakonskih osnutkih — ostalo le: določanje invalidnin, orto- 
pedskega dodatka ter dodatka za nego in pomoč, za kar so predvideni višji 
zneski, kot so bili doslej. Več o tem vprašanju ne bd želel razpravljati, saj 
o vsem tem podrobno .govori poročilo, ki ste ga prejeli. Vendar mi dovolite, 
tovarišice in tovariši poslanci, da v tej zvezi le nekoliko bolj podrobno prikažem 
vso družbeno skrb za borce v naši republiki. 

Ta družbena skrb se kaže prav posebno v tem, da smo z zakonskimi pred- 
pisi zagotovili ureditev materialnega položaja borcev. Tako' zvezna zakonodaja 
(temeljni zakon o pokojninskem zavarovanju, zakon o dodatku za borce ter 
sistem zakonodaje, ki ureja najpomembnejša vprašanja vojaških vojnih invali- 
dov) ureja posamezne probleme borcev NOV na območju federacije. V naši 
republiki pa smo razširili za to področje republiško zakonodajo in prav tako 
tudi občine s svojimi odloki urejajo ta vprašanja. 

Temeljni zakon o pokojninskem zavarovanju določa nekatere milejše pogoje 
pri upokojitvi udeležencev NOV. Predvsem gre za skrajšanje delovne dobe 
od 40 na 35 let za moške in od 35 na 30 let za ženske, če gre za udeležence 
NOV pred 9. 9. 1943, za ostale udeležence pa predpisuje prištevek določenega 
odstotka pokojnine. Poleg te pravice borcev NOV omogoča omenjeni zakon 
tudi izredno predčasno upokojitev pri najmanj 15-letni delovni dobi, od katere 
mora imeti zavarovanec najmanj 10 let zavarovalne dobe, v katero se štejejo 
tudi dvojno priznana leta iz NOB. 

Invalidska zakonodaja, ki je zvezna, doslej ni doživela nobenih sprememb, 
čeprav je bilo predvideno, da bo že v letu 1966 opravljena popolna decentra- 
lizacija služb za vojaške vojne in mirovne invalide. Ta del varstva borcev je 
pravno najbolj urejen, vendar mnogi sodijo, da osebni dohodki invalidov, po- 
sebno najtežjih, preveč zaostajajo za življenjskimi stroški, saj takšni invalidi 
sami s svojim delom ne morejo vplivati na ustvarjanje višjega dohodka. Zato 
osnutek novega zakona predvideva za to kategorijo zvišanje dodatka za nego 
in pomoč od 37 180 na 49 000 S din. Nižje skupine invalidov tega problema v 
tolikšnem obsegu ne čutijo, čeprav so njihove invalidnine in pokojnine zelo 
redko usklajene z življenjskimi stroški, ker si običajno še z dodatnim delom 
ustvarjajo višji osebni dohodek. 
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Zvezni sekretariat za zdravstvo in socialno politiko je predlagal ponoven 
dvig invalidnin najtežjim invalidom za 21—23'%. Upoštevajoč naše ekonomske 
razmere pa so se invalidnine povečale le za 18,3'%. 

V invalidski zakonodaji je še vedno najbolj pereče vprašanje družinskih 
invalidnin, ki se niso prav nič povečale od leta 1946 (1200 Sdiin). Poudarjam, 
da je družinska invalidnina resnično prenizka, vendar je treba vedeti — kar 
pa na terenu običajno ne vedo — da je priznana družilnska invali-dnina osnovna 
»legitimacija« za dosego pravic do invalidskega dodatka in do zdravstvenega 
varstva. Zato je ne smemo jemati izključno kot obliko denarne pomoči, temveč 
predvsem kot sredstvo za dosego prej omenjenih pravic. Ker družinska invalid- 
nina daje pravico do invalidskega dodatka, menim, da bi bilo bolje namesto 
linearnega povečanja teh invalidnin, uporabiti ta sredstva za povečanje inva- 
lidskega dodatka. 

S prenosom invalidskih zadev na republiko se bo po predvideni reviziji 
ir validskih dodatkov nekoliko izboljšal položaj upravičencev do invalidskega 
dodatka. Revizija mora odpraviti nepravilnosti glede fiktivnih prenosov pre- 
moženja na sorodnike in druge, s čimer so si nekateri neupravičeno pridobili 
pravico- do tega dodatka. Teh je v naši, republiki, po poročilu komisije Izvršnega 
sveta za vprašanje borcev, precej. S tako pridobljenimi sredstvi se bo lahko 
izboljšal položaj resničnih upravičencev. 

V naši republiki smo posvetih posebno skrb urejanju materialne proble- 
matike borcev. Predvsem smo izboljšali materialni položaj borcev NOV s 
predpisi o borčevskem dodatku in z republiškimi priznavalninami. Z zakonom 
o dodatku za zaposlene borce NOV smo precej dvignili. osnovo za določanje 
borčevega dodatka — v letu 1966 je bila zvezna osnova 55 000, republiška pa 
78 000 S din. V Sloveniji je sedaj 2610 uživalcev tega dodatka, za kar smo pora- 
bili lani 464 900 000 S din. 

Na dan 1. 1. 1967 je prejemalo republiške priznavalnine in izjemne ipomoči 
626 oseb, od tega števila 460 predvojnih revolucionarjev, španskih borcev, 
narodnih herojev, nosilcev »spomenice 1941« in udeležencev NOV iz leta 1941, 
oziroma njihovi družinski člani. V ta namen, je republika namenila v minulem 
letu 176 254 700 S din. 

Občinske skupščine pa so v letu 1966 podelile 6105 stalnih (od teh 873 dru- 
žinskih) in 4834 enkratnih priznavalnin. Za stalne priznavalnine so občine pora- 
bile do konca mijnuiega leta skupaj 940 000 000 S din, za enkratne podpore pa 
98 000 000 S din. 

Po podatkih imamo v Sloveniji upokojenih 16 815 tistih udeležencev NOV, 
ki so jim pri zadnji prevedbi določili pokojnino na podlagi osnove dodatka za 
borce. Število< upokojenih borcev NOV bo po predvidevanjih raslo vsako leto, 
ne le zaradi staranja in rednega odhajanja v pokoj, marveč tudi zaradi izrednih 
upokojitev, ki bodo nujne zaradi prezgodaj nastalih bolezni in nezmožnosti 
za delo kot posledice vojnih naporov. Menim pa, da je sedanje število- upoko- 
jenih -'borcev preveliko, zlasti mladih, kar je verjetno posledica premajhne 
-skrbi za pravilno zaposlitev in prekvalifikacijo borcev. 

Po valorizaciji pokojnin (1. 8. 1965) in po poznejših povišanjih znaša naj- 
nižja pokojnina borcev, ki; so prejemali borčevski dodatek, ali so bili prevedeni 
na tej osnovi — 78 000 za nosilce »spomenice 1941«, 66 300 za borce iz leta 1941, 
62 550 za borce iz leta 1942 in 56 780 S din za borce iz leta 1943 pred 9. 9. 
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Izjemni upokojenci (večinoma kmetje in gospodinje) po večini nimajo nika- 
kršnega delovnega staža. Po podatkih republiškega zavoda za socialno zavaro- 
vanje je teh upokojencev 1313 in prejemajo povprečno 34 000 S 'din pokojnine. 

Za vse izredne pokojnine prispevata razliko v sklad pokojninskega zava- 
rovanja federacija in republika velika sredstva. Za letošnje leto predvideva 
republiški zavod za socialno zavarovanje, da bodo te obveznosti znašale samo 
za republiko Slovenijo 2 850 450 000 S din. 

Število prošenj za izredno upokojevanje borcev je bilo zelo veliko, in sicer: 
689 v letu 1965 in 717 v letu 1966. Čeprav republiška komisija nerada privoli 
na takšno upokojitev, posebno, če gre za mlajše borce (do 45 let starosti), je 
kljub temu od 689 vloženih prošenj v letu 1965 pozitivno odločila v 570, v 
letu 1966 pa od 717 v 469 primerih. Povprečna starost tako upokojenih v obeh 
navedenih letih je 50 let za moške oziroma 47 let za ženske, povprečna dokazana 
delovna doba pa 27 let. 

Do 1. aprila 1965 kmetje-borci niso imeli popolnega zdravstvenega varstva, 
marveč le varstvo po zakonu o zdravstvenem zavarovanju kmetov. Razliko do 
popolnega zdravstvenega varstva plačuje sedaj republiški proračun na podlagi 
zakona ©■ zdravstvenem varstvu kmetov-borcev in njihovih družinskih članov. 
Ob koncu leta 1965 je pridobilo' pravico po tem zakonu 8274 upravičencev in 
poleg njih še 19 243 družinskih članov. V letu 1965 je plačal republiški proračun 
za razliko med zdravstvenim varstvom po zakonu o zdravstvenem zavarovanju 
kmetov in popolnim zdravstvenim varstvom kmetov — borcev 72 983 200 S din. 
Lani pa so se ti stroški povečali, saj ie do> konca septembra uveljavilo, pravico 
po tem zakonu že 12 634 kmetov-borcev, število 'družinskih članov pa se je 
povečalo na 30 323 oseb. Republiški proračun je za minulo leto zagotovil za te 
namene 334 000 000 S din, od katerih smo porabili do konca septembra 
305 910 958 S din. Število upravičencev se bo v letošnjem letu precej zmanjšalo, 
predvsem število družinskih članov, ker priznava noveliran zakon o zdravstve- 
nem varstvu kmetov-borcev za družinske člane samo zakonca in otroke. Po 
predvidevanjih bo v letošnjem letu v naši republiki približno 11 000 nosilcev 
te pravice in 15 000 družinskih članov, ki bodo uživali po zakonskih predpisih 
popolno zdravstveno varstvo. 

O stanovanjskem vprašanju borcev NOV se je in se še na mnogih mestih 
razpravlja in zato teh razprav ne bi ponavljal. Omenim naj le, da je bilo po 
podatkih ob koncu minulega leta še vedno nad 2500 borcev brez ustreznih sta- 
novanj, kar je zelo veliko, saj smo v zadnjih petih letih porabili za urejanje 
tega problema nad 18 milijard starih dinarjev. Lani je z ukinitvijo republiškega 
stanovanjskega sklada prenehala intervencija republike pri gradnji stanovanj 
za borce. Sklep republiške skupnosti socialnega zavarovanja, da bo del 4% 
stanovanjskega prispevka upokojencev porabljen v ta namen za upokojene 
borce, pa se še ni v dovoljni meri realiziral, ker je število prošenj verjetno 
zaradi dokaj ostrih pogojev in kriterijev majhno, ker so ta posojila namenjena 
samo za adaptacije stanovanj in ker se s temi sredstvi zaenkrat pokrivajo v 
glavnem primanjkljaji v pokojninskem skladu. Med prosilci so tudi, mnogi, ki 
so tako stari, da nimamo jamstva za vračanje posojilnih obveznosti. Dobili smo 
zagotovilo od republiške skupnosti socialnega zavarovanja, da bodo po potrebi 
podvrgli reviziji; kriterije in pogoje za ta posojila in jih eventualno ublažili. 
Prav tako zagotavljajo stanovanjski zavodi, da bodo temu problemu posvečali 
več skrbi. Prav gotovo pa bi morale delovne organizacije bolj kot doslej skrbeti 
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za stanovanja tistim borcem, ki, so blizu upokojitve, saj kot upokojenci veliko 
težje urejajo ta svoj nemajhen problem. 

Tovariši ce in tovariši poslanci! V svojih dosedanjih izvajanjih sem prikazal 
oblike, s katerimi družbena skuipnost zasleduje in v okviru svojih možnosti 
tudi rešuje materialno stanje naših borcev. Vse te oblike skrbi se čestokrat 
jemljejo v javnosti kot vrsta sociale ali celo privilegiji, ne pa kot del posebne 
družbene obveznosti do tvorcev in nosilcev revolucije, vsenarodnega upora proti 
okupatorju in povojne izgradnje naše socialistične domovine. Zaito moramo 
te oblike družbene skrbi za borce smatrati še nadalje kot našo obvezo in pri- 
znanje za njihovo revolucionarno delo, kar je tudi uzakonjeno tako v zveznih, 
rep-ubliških in občinskih predpisih. Menim pa, da to ni dovolj. Samo z mate- 
rialno skrbjo za borce, ne da bi jim tudi istočasno omogočili intenzivnejšo 
vključitev v vsestransko družbenopolitično dogajanje, povzročamo pri marsika- 
terem) borcu občutek, da so izločeni, iz procesa nadaljnje graditve socialistične 
družbe na osnovah izbojevane revolucije, katere nosilci so bih prav oni. Mislim, 
da moramo omočiti vključitev vsakega posameznega zdravstveno sposobnega 
borca v pozitivno politično prizadevanje in tokove naprednih družbenih sil. 
Zato moramo obsoditi vse neupravičene primere izločanja borcev iz aktivnega 
gospodarskega in političnega življenja. Neupravičena so predčasna upokojevanja 
namesto primerne zaposlitve ali prekvalifikacije, zaposlovanje na manj po- 
membnih mestih samo zato, ker nižji osebni dohodek lahko nadomestijo z 
borčevskim dodatkom, ali prakse, da se delovne organizacije branijo zaposliti 
upokojene, pa za določena dela še sposobne borce vsaj s skrajšanim delovnim 
časom. Gre torej za vprašanje ali naša družba išče vse možnosti, da borci in 
njihove organizacije ostanejo aktiven činitelj za razvoj in krepitev najpomemb- 
nejših družbenih teženj, ki so samo nadaljevanje prav njihovega revolucionar- 
nega dela in boja za osvoboditev. S tako politiko do borcev bi bile njihove 
zasluge tudi moralno poplačane, kar bi bilo skladno z nagibi, ki so jih privedli 
v vrste borcev za boljšo in pravičnejšo^ bodočnost. To pa bi prav gotovo zmanj- 
ševalo ali pa vsaj ublažilo njihove mlaterialne zahteve, ker bi jih aktivno delo 
in prispevek pri reševanju družbene problematike osvobodila občutka manj- 
vrednosti oziroma občutka, da- družbi niso več potrebni ali pa so ji celo v 
breme. Ne smemo namreč pozabiti, da je človek običajno bolj občutljiv in kriti- 
čen za ocenjevanje njegovih moralnih kvalitet kot pa za sama materialna 
priznanja, čeprav je tudi to zelo važno. 

Z aktivnim vključevanjem borcev v vsesplošno družbeno dogajanje in z 
večjo aktivnostjo njihovih organizacij bi bili borci, o vseh družbenih dogajanjih 
sproti seznanjeni in se ne bi mogla pojaviti taka dezinformiranost glede reše- 
vanja njihove problematike — konkretno zdravstvenega varstva — o kateri 
sem govoril uvodoma. Aktivno vključena v družbeno življenje bi lažje raz- 
umeli; težave tudi pri reševanju njihove problematike, ker bi jo lahko primerjali 
s celotno problematiko naše družbe. Prav tako bi borci lažje in hitreje doumeli 
napore za naš vsestranski razvoj in bi nedvomno podpirali ukrepe družbe za 
hitrejši razvoj našega gospodarstva, čeprav so morda navidezno protislovni 
s koncepcijami polpreteklega časa. Tako bi pri borcih onemogočili določene ilu- 
zionistične predstave o socializrryu, ki, če že niso škodljive, gotovo niso v skladu 
s koncepti in potrebo reforme in napredka, za kar so šli, končno sami v borbo 
in bih za te cilje pripravljeni žrtvovati prav vse. 

V vodstvo organizacij ZZB se morajo aktivneje vključevati tudi borci, ki 
so še v delovnem razmerju in ne le samo uipokojeni. S tem bi dosegli integra- 
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cijo vseh borcev in povečali politično in operativno vlogo ter pomen lastne 
organizacije. Lažje in pravilneje bi reševali vso in ne samo materialno proble- 
matiko borcev že v sami organizaciji. Tako bi bil vsak borec res vseskozi 
aktiven član, ki bi prispeval k reševanju celotne družbene problematike in ne 
samp aktiven takrat, ko sta mu organizacija in družba potrebni za reševanje 
njegovih osebnih materialnih problemov. Tovarišice in tovariši poslanci, iz 
vsega, kar sem navedel, sledi, da je družba dolžna tudi v prihodnje s polno 
odgovornostjo in še večjo prizadevnostjo skrbeti za borce, da bodo tudi sami 
še naprej doprinašali po svojih močeh, predvsem pa s svojimi v borbi, prekalje- 
nimi moralnimi vrlinami in bogatimi izkušnjami svoj delež za družbeni napre- 
dek in zm^go delovnega človeka doma in v svetu. S tem bomo tudi odpravili 
mnogo zaostrenih problemov, ki se danes pojavljajo kot dokaj pereči pred 
nami. Tako na primer, po mojem mnenju, gre za dezintegracijo v sami genera- 
ciji, ki ji pripadajo borci, ne pa za nesoglasja med starejšo in mlajšo generacijo, 
vsaj kar zadeva vprašanja odnosov med borci in mladino. Zato si upam trditi, 
da bi s pravilno politiko do borcev — tu ne mislim nikakršnega privilegiran j a 
ali oblastnega monopola — in z aktivizacijo njihovih moralno-po liti enih kvalitet 
dosegli prav preko njih trdnejšo vez med starejšo in mlajšo generacijo v cilju 
enotne fronte in akcije pri reševanju bodočih nalog, ki nas čakajo ob izvajanju 
družbene in gospodarske reforme ter splošnega družbeno-poli.tičnega razvoja 
naše dežele in države. 

Predsednik Tine Remškar: Kdo še želi besedo? Besedo ima tovarišica 
Marija Ivkovič. 

Marija Ivkovič: Tovarišice in tovariši poslanci,! Problemi, ki so 
se v zadnjem času nakopičili v zvezi s položajem borcev in invalidov NOV 
ter številni protesti in vprašanja o teh zadevah, nas opozarjajo na to, da nekaj 
ni povsem v redu. Ni čudno torej, če ravno v predvolilnem obdobju borci in 
invalidi NOV prihajajo z zahtevo, da se njihovo mesto v družbi točneje opre- 
deli. Povsem jasno je, da so borci že v času, ko so bih nosilci, revolucije in 
oborožene borbe proti okupatorju, opredelili svoje mesto. Prav takoi so bili 
nosilci delovnega poleta in požrtvovalnosti pri izgradnji dežele. Sedaj pa, ko 
mora naše gospodarstvo v svojem razvoju prebiti nekakšen zvočni zid, pa se 
poraja občutek, da se skuša te ljudi postaviti na stranski tir. Prav materialni 
pogoji življenja borcev so vzrok, da se pojavljajo neke nove teorije o privilegi- 
ranem položaju 'borcev, skratka, da postajajo družbeni problem. Že to protislovje 
dokazuje, da so na delu sile, ki jim je to v interesu. Prav zato se mi zdi prav, 
da se o tem pogovorimo tudi tukaj. 

Vsem nam, kakor tudi vsej jugoslovanski skupnosti je jasno, da borci 
sestavljajo ogromno silo, ki je vse doslej pospeševala napredek. Ta sila še 
obstaja in če bi izkušnje te sile spojili z znanjem in siposbnostjo mladih, potem 
bi se nam ne bilo treba bati za prebijanje zvočnega zidu v gospodarstvu, z 
drugo besedo za realizacijo reforme. Vsako odrivanje te sile v stran pa rodi 
nov odpor. Borci so bili vseskozi skromni. Ko so bili brez stanovanj, so vedeli, 
da jih tudi, drugi še nimajo in niso godrnjali — znali so potrpeti. Zato. pa se 
nikar ne čudimo, če je ravno v zadnjem času prišlo do negodovanja. Do tega 
je prišlo zato, ker življenjska raven nove generacije raste hitreje kot raste 
življenjska raven borcev ah vsaj dela borcev. Borci so vso svojo življenjsko 
silo porabili za dobrobit družbe in upravičeno pričakujejo, da sedaj ne bodo 
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v slabšem položaju od drugih. Niso sami krivi, če so najlepša in najplodnejša 
Jeta življenja izgubili v viharju revolucije, niti niso krivi, če so se njihove 
življenjske moči izčrpale prej kot bi se sicer. Velik del borcev je že upokojen, 
pa vendar še želi prispevati po svojih močeh k nadaljnjemu razvoju naše družbe. 

Prav predvolilna aktivnost je močan dokaz za to. Vendar, ko so leta nazaj, 
kadar se je govorilo o stanovanjski izgradnji, prosili, naj se gradijo cenejša 
in mlanj luksuzna stanovanja, da bodo lahko s svojimi dohodki ali pokojninami 
krili najemnine, ni, bilo posluha zanje. Zato so iskali izhodišča v adaptacijah 
in individualnih gradnjah. Kljub pokojninam — mnoge niso niti docela realne 
— in kljub zajamčenim osebnim dohodkom, pa je standard dela borcev razme- 
roma nizek. Rešitve so se iskale v občasnih ali v stalnih priznavalninah. Ta 
oblika skrbi je imela drugačno ime, kot je v resnici bil namen, kajti vse se je 
reševalo le v obliki socialnega varstva. Lahko si predstavljamo reakcijo teh 
ljudi, tvorcev naše družbe, ko so postali tako rekoč socialni problem, naše 
družbe. Tako ponosen rod, kot je rod borcev, miloščine ne more priznati in je 
nikdar ne bo priznal. In vendar je že postala praksa, da se obveznosti do 
borcev tudi v proračunih prikazujejo v postavki socialnega varstva, namesto 
kot obveznosti družbe do borcev NOV. 

Danes ugotavljajo združenja borcev NOV, da bi lahko s svojimi močmi, 
družbi veliko več prispevala, če ne bi bih borci tako silno zaposleni s svojimi 
lastnimi težavami. Vrhunec razprav in negodovanj pa je bil dosežen prav v 
zadnjem času, ko se je razpravljalo o participaciji za zdravljenje, k čemur 
je pripomoglo še slabo obveščanje javnosti o položaju invalidov. Vse to je 
sprožilo sedanjo javno polemiko1. Začele so krožiti primerjave, kako druge 
države skrbijo za vojne veterane, kako na primer Nemčija skrbi za vojne 
invalide, naše državljane, ki so se borih v nemških vrstah itd. 

Povedala bi še ta. da sem 8. marec preživela med vojnimi vdovami in parti- 
zanskimi materami. Čeprav govorimo', da je družinska invalidnina le sredstvo 
za! pridobivanje drugih pravic, pa lahko hkrati ugotovimio, da je cenzus za 
pridobivanje invalidskega dodatka nemogoč in za današnjo situacijo nesprejem- 
ljiv. Vedeti, moramo, da so zlasti partizanske matere že hudo ostarele in za 
delo nesposobne, mnoge pa so ostale tudi docela same. Kako. nadomestiti tej 
materi to, kar je izgubila in tudi s ponosom prebolela. Današnji predpisi ji 
ne omogočajo invalidskega dodatka, invalidnina v sedanjem znesku 1200 sta- 
rih dinarjev pa je že žaljiva. Pri vsem tem, ko so mi te stare žene govorile o 
svojih težavah, pa sem mislila na ves tisti denar, ki se v Jugoslaviji porabi 
za razne namene, denimo samo za reprezentanco ali, morda za kake druge 
namene — oprostite mi, pomislila sem tudi na neobdavčene vikende. Pri vsem 
tem pa si. nisem, očitala sentimentalnosti. 

Smatram, da smo vsi skupaj dolžni vložiti maksimalne napore za rešitev 
teh vprašanj; ne mislim samo materialnih vprašanj. Predvsem je potrebno 
rešiti principialna vprašanja. Odlaganje rešitev teh vprašanj pa pomeni odri- 
vanje teh vprašanj na stranski tir. To bi, lahko z 'drugo besedo: pomenilo, da 
izoliramo te ljudi ali da jih žive postavljamo v muzej živih borcev, kjer bo 
napis z njihovimi imeni, zaslugami in nič več. 

Ustvarjalna sila naše družbe, sila borcev in invalidov pa je še živa, čeprav 
številčno vsak dan manjša. Ta sila lahko še veliko koristi naši družbi, samo ne 
zanemarjamo, jo> in zavedajmo se dolžnosti, ki jih imamo do teh ljudi. 

Dolžna sem še posredovati zahtevo zbora borcev občine Domžale, in sicer, 
da se novi zakon o vojaških vojnih invalidih, ki se pripravlja, da v javno 
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razpravo. Če pa to časovno ne bo mogoče, potem predlagam, da naj bi komisija 
za vprašanja borcev pri Izvršnem svetu še posebej proučila možnosti za ureditev 
družinske invalidnine. Predlagam tudi, da bi skupina poslancev neposredno 
na terenu proučila stanje in problematiko, predvsem pa vprašanje družinskih 
invalidnin in da bi kot baza za to služili odločnejši in hribovitejši kraji, kjer je 
več nerešenih problemov, kot pa v nižinskih. Hvala. 

Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo' besedo? (Ne javi se nihče.) 
Sugestije tovarišice poslanke in pa tovariša Benigarja bomo posredovali komisiji 
pri Izvršnem svetu in skupščinskim odborom. 

Prehajamlo na drugi del te točke dnevnega reda. Odbor za proizvodnjo in 
promet je razpravljal o peticiji zagorskih rudarjev in je o tem zboru tudi 
pismeno poročal. Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? Besedo ima Stane 
Dolenc. 

Stane Dolenc: Tovarišice in tovariši poslanci! Peticija, ki so jo 
Skupščini SR Slovenije naslovili, rudarji iz Zagorja, obravnava vrsto aktualnih 
problemov, s katerimi so se v zadnjem letu srečali delovni kolektivi naših 
premogovnikov. Čeprav so se težave premogovnikov močno zaostrile šele v 
zadnjih nekaj mesecih, so te v bistvu rezultat že nekaj let trajajočih procesov 
nat področju proizvodnje in potrošnje energetskih virov, ki niso značilni samo 
za Jugoslavijo kot celoto, pač pa tudi za večino drugih držav. Te spremembe, 
ki imajo svojo osnovo v preusmerjanju potrošnje na bolj cenena in s tehno- 
loškega vidika 'bolj kvalitetna goriva in druge oblike energije, so privedle do 
naglega izpodrivanja premoga na doslej najpomembnejših področjih potrošnje, 
kot so to industrija, železnica in gospodinjstva. Nasproti takemu procesu pa so 
se rudniki premoga znašli ne toliko nepripravljeni kot neusposobljeni. Čeprav 
sta tako republika kot federacija že doslej precej prispevali za reševanje priča- 
kovanih težav zaradi zoževanja klasičnih oblik potrošnje s tem, da se je pri- 
stopilo k pospešeni izgradnji termoelektrarn na bazi premoga, kot novemu 
obsežnemu viru potrošnje, je ostalo doslej še vedno nerešeno nekaj bistvenih 
problemov te panoge. Brez dvorna najhujši problem predstavlja nezadostna 
tehnična opremljenost rudnikov, ki onemogoča ustrezen porast produktivnosti 
dela ter znižanje poslovnih stroškov. Zaradi nizke akumulativnosti, kar je v 
znatni meri posledica nizkih administrativno odmerjenih cen premoga v pre- 
teklosti, so rudniki ostali, brez pomembnejših lastnih sredstev, ki bi jim omogo- 
čila, da se rekonstruirajo, zato je tu potrebna pomoč družbe, kar je v določeni 
meri tudi že urejeno z odmerjenimi sredstvi republike. Za sedanje težave v 
premogovništvu Slovenije je v marsičem krivo tudi pomanjkanje ustreznega 
dolgoročnega koncepta razvoja energetike in mesta posameznih virov energije 
v tem: konceptu, kar je bilo značilno za preteklo obdobje in se šele sedaj ureja 
z izdelavo energetskih bilanc federacije in republike. Ta bilanca in na njej 
temelječe analize morajo dati tudi potrebno orientacijo, glede usmeritve 
eksploatacije posameznih nahajališč oziroma ustrezno postopno zapiranje neper- 
spektivnih obratov. Del vzrokov nastalega položaja pa je po mnenju odbora 
tudi v dosedanji često nezadostni komercialni zavzetosti rudnikov za osvajanje 
tržišč, večji prilagodljivosti zahtevam potrošnje ter v pomanjkanju ustreznih 
jasnih programov rudnikov glede naložb, ki bi bije prilagojene novim pogojem. 
Odbor nadalje ocenjuje kot nezadovoljive dosedanje rezultate na področju 
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trajnejšega poslovnega sodelovanja med premogovniki in termoelektrarnami in 
drugimi velikimi potrošniki premoga, ki so često rezultat precejšnje ozkosti 
nekaterih kolektivov. 

Odbor za proizvodnjo in promet, ki je navedeno peticijo obravnaval na 
seji dne 22. februarja tega leta, je sprejel na osnovi razprave naslednje zaključke 
in predloge: 

Spremembe v potrošnji virov energije, ki so v teku, so sestavni del pro- 
cesov modernizacije in uvajanja novih tehnologij. Z energetsko bilanco teh 
procesov, podobno velja tudi, za administrativne ukrepe, na (spreminjanje 
sedanje strukture energetskih virov ni mogoče vplivati, ali jo celo zavirati, 
pač pa nam taka bilanca omogoča realnejšo oceno bodočih dolgoročnih razvoj- 
nih tendenc. Zato je treba izdelavo energetske bilance pospešiti. Realno izho- 
dišče izboljšanja sedanjega in perspektivnega položaja je mogoče iskati le v 
ukrepih, ki bodo omogočili (bolj ekonomično proizvodnjo rudnikov, njihovo 
bolj smotrno in trdnejšo povezavo s potrošniki ter 'družbeno koordinirani akciji 
za reševanje problemov, ki se bodo pojavljali, v zvezi z modernizacijo pro- 
izvodnje premoga. Zato je treba podpreti prizadevanja resornih zveznih organov, 
da se uvoz opreme za modernizacijo premogovnikov oprosti carine ter na ta 
način pospeši proces povečanja produktivnosti dela in bolj ekonomičnega poslo- 
vanja v tej dejavnosti. Ker bo deloma že leta 1967, v celoti pa v letu 1968 za 
mehanizacijo rudnikov na razpolago okrog 2,5 milijarde starih dinarjev, je 
treba skupno z rudniki in poslovnim združenjem pripraviti ustrezne programe. 
Znanstvene in strokovne institucije s področja rudarstva naj čimprej pripravijo 
izbor najustreznejše opreme, ki jo potrebujejo premogovniki, da bi se na ta 
način zagotovila največja racionalnost in učinkovitost nabavljanja opreme. V 
te napore naj se vključi tudi poslovno združenje energetike. 

Proučiti je treba možnost in hkrati sprejeti potrebne ekonomske ukrepe, 
ki bodo pospešili integracijske ukrepe, zlasti na področju tesnejšega poslovnega 
povezovanja med premogovniki in termoelektrarnami, prav tako pa tudi. z 
delovnimi organizacijami drugih panog. Povečati je treba prizadevanja pri mobi- 
lizaciji in aktiviranju razpoložljivih sredstev in na ta način pospešiti gradnjo 
termoelektrarn, ki bodo zlasti v bližnji bodočnosti največji potrošniki premoga. 
Izdelati je treba študijo o problematiki prekvalifikacije in možnosti odpiranja 
novih delovnih mest za tiste rudarje, ki bodo izgubili sedanjo zaposlitev zaradi 
uvajanja učinkovitejše mehanizacije, zapiranja neperspektivnih rudnikov ali 
posameznih delovišč. Študija mora obdelati in nakazati rešitve tudi na področju 
zagotovitve sredstev za izvedbo programa prekvalifikacije in odpiranja novih 
delovnih mest za te rudarje. 

Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Če nihče, zaključujem razpravo. 

Prehajamo na 17. točko dne vnega reda, na volitve in imenovanja. 
Najprej bomo obravnavah in sklepah o predlogu sklepa o imenovanju 

republiške volilne komisije v Ljubljani za volitve odbornikov občinskih 
skupščin. 

Predlog sklepa je predložila komisija za volitve in imenovanja. Ali želi, 
predstavnik komisije dati k predlogu sklepa še ustno obrazložitev? (Ne.) Hvala 
Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče besedo, 
zaključujem razpravo in dajem predlog sklepa na glasovanje. Prosim, kdor je 
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za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci (dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog sklepa o ime- 
novanju republiške volilne komisije v Ljubljani za volitve odbornikov občinskih 
skupščin. 

Prehajamo na obravnavo in sklepanje o predlogu sklepa o izvolitvi sodnika 
Višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani. 

Predlog sklepa je predložila komisija za volitve in imenovanja. Ali želi 
predstavnik komisije dati še ustno obrazložitev? (Ne.) Pričenjam razpravo. 
Prosim, kdo želi 'besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče besede, zaključujem razpravo 
in dajem predlog sklepa na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko-. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti,? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški abor soglasno izvolil za sodnika Višjega gospo- 
darskega sodišča v Ljubljani Sava Sifrerja. 

Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju predstavnikov družbene skup^ 
nosti, ki jih imenuje Skupščina SR Slovenije v svet pravne fakultete v 
Ljubljani, je predložila prav tako komisija za. volitve in imenovanja. 

Ali želi dati predstavnik še ustno obrazložitev? (Ne.) Pričenjam razpravo. 
Prosim, kdo želi besedo-? (Nihče.) Ker ne želi nihče besedo, zaključujem razpravo 
in dajem predlog sklepa na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno razrešil dr. Ivana Kristana 
kot predstavnika družbene skupnosti v svetu pravne fakultete v Ljubljani 
in imenoval v svet pravne fakultete v Ljubljani Vlada Vodopivca. 

Predlog sklepa o ustanovitvi, in izvolitvi komisije za državno varnost je 
Skupščini SR Slovenije predložila komisija za volitve in imenovanja. Ali želi 
predstavnik komisije dati še ustno obrazložitev? (Da.) Prosim. 

Viktor Zupančič: Tovarišice in tovariši poslanci! Temeljni zakon 
o notranjih zadevah določa načela o pomenu, nalogah, organizaciji in delu 
službe -državne varnosti. Služba državne varnosti kot samostojna strokovna 
služba v organih za notranje zadeve zbira podatke in druga obvestila s ciljem 
odkrivanja tajnih in organiziranih dejavnosti usmerjenih v izpodkopavanje ali 
rušenje z ustavo zagotovljenega reda. 

Neposredno opravljanje zadev državne varnosti je preneseno na republike, 
ki same organizirajo opravljanje službe državne varnosti. Republiški organi 
opravljajo naloge službe državne varnosti v skladu s splošno politiko zaščite 
ustavnega reda, določene od zvezne skupščine in v skladu is politiko Skupščine 
SR Slovenije. Tako je vloga republike tudi na tem področju močneje poudar- 
jena, hkrati pa tudi njena odgovornost za opravljanje teh zadev. 

Organizacija te službe kot jo predvideva temeljni zakon o notranjih zade- 
vah, je prilagojena razvoju socialističnih družbenih odnosov in zagotavlja 
posameznikom in organizacijam popolno uveljavljanje njihovih ustavnih pravic 
in svob-ode. 

Republiški organi v skladu z načeli temeljnega zakona notranjih zadev 
med drugim določajo- organizacijo službe državne varnosti v republiki in usmer- 
jajo njeno, delo, urejajo obveznosti službe državne varnosti do predstavniških 
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teles in urejajo načine obveščanja teh teles o stanju državne varnosti na 
območju republike. 

Po 43. členu temeljnega zakona o notranjih zadevah odgovarja za delo 
službe državne varnosti predstojnik republiškega organa za notranje zadeve 
republiški skupščini in Izvršnemu svetu in jima mora poročati o delu in stanju 
službe državne varnosti. Celotna dejavnost ter sredstva in metode dela 'državne 
varnosti so take narave, da je treba določiti ustrezno telo za opravljanje 
družbene kontrole. Iz tega razloga predlaga komisija za volitve in imenovanja 
Skupščine SR Slovenije odlok, s katerim se ustanovi komisija za državno 
varnost, ki jo sestavljajo poslanci in družbeno-politični delavci. 

Predsednik Tine Remškar: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
(Nihče.) Če ne želi nihče besede, zaključujem razpravo in dajem predlog odloka 
na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Eden.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog odloka o ustanovitvi 
in izvolitvi komisije za državno varnost v naslednjem] sestavu: 

za predsednika: Janko Rudolf, za člane: inž. Marko Bule, Stane Dolanc, 
inž. Vitja Rode in Milan Vižintin. 

Predlog sklepa o razrešitvi republiškega sekretarja za finance je Skupščini 
SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

O predlogu sklepa je razpravljala komisija za volitve in imenovanja in 
predložila zboru mnenje. Ali želi poročevalec komisije dati še ustno Obrazlo- 
žitev? (Ne.) Pričenjam, razpravo. Prosim, kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi 
nihče besede, zaključujem razpravo in dajem predlog sklepa na glasovanje. 
Prosim, kdor je za, naj dvigne roko? (Vsi poslanci, dvignejo roko.) Hvala. Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno razrešil Miloša Oprešnika 
diolžnosti republiškega sekretarja za finance z dnem 31. 3. 1967. 

Predlog sklepa o določitvi, republiškega funkcionarja, ki opravlja dolžnost 
republiškega sekretarja za finance, je Skupščini predložil Izvršni svet. 

O predlogu je razpravljala komisija in dala mnenje. Ali želi dati pred- 
stavnik komisije še ustno obrazložitev? (Ne.) Pričenjam razpravo. Zeli kdo 
besedo? (Ne.) Ker ne želi nihče besede, zaključujem razpravo in dajem; predlog 
na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo> vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel sklep, da opravlja 
dolžnost republiškega sekretarja za finance za čas, dokler ne bo imenovan 
republiški sekretar za finance, inž. Tone Tribušon, direktor zavoda SR Slovenije 
za gospodarsko planiranje. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, na poslanska vprašanja. 
Prosim Sveta Kobala, republiškega sekretarja za gospodarstvo, da odgo- 

vori na vprašanje poslanca Mirka Drakslerja. Besedo ima Sveto Kobal. 

Sveto Kobal: Poslanec, tovariš Mirko Draksler je postavili vprašanje 
v zvezi s položajem zasavskih premogovnikov in ukrepi v tem bazenu. Ker je 
bilo O' tem problemu na današnji razpravi že govora, in sicer pri razpravi o 
zaključnem računu republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij, kakor 
tudi v zvezi s peticijo zasavskih rudarjev, in ker je na del vprašanja odgo- 



43. seja 79 

voril v tenlenu republiških skupnih rezerv inž. Jesenko, moram poudariti, da so 
stališča Izvršnega sveta identična s tukaj navedenim stališčem. Glede na to 
mislim, da je bolje, da se v odgovoru omejim le na tisti del vprašanja, na kate- 
rega do sedaj še ni bilo odgovorjeno. To se nanaša na drugi del vprašanja, 
zlasti okrog cene premoga. 

Vprašanje se namreč glasi: »Na kakšnem stališču, oziroma kaj je Izvršni 
svet podvzel za sprostitev cen premoga?« 

Glede na te zahteve je Izvršni svet, kakor je znano že v preteklosti, zlasti 
pa v zadnjem času, spričo materialnih bilanc na področju proizvodnje in po- 
rabe premoga, kakor tudi dejstva, da se v vse večji meri uporabljajo drugi ener- 
getski viri, zlasti naftni, derivati, stal na stališču, da obstojijo objektivni pogoji za 
sprostitev cen premoga. To vprašanje in takšno stališče je Izvršni svet poisre- 
doval zveznim organom in stal na istem stališču tudi v raznih razpravah. 
Poudariti pa je treba, da je to vprašanje v tem trenutku bolj načelnega po- 
mena. V dani situaciji si je namreč zelo težko predstavljati možnost kakršne- 
gakoli globalnega zvišanja cen premoga. 

Vsako zvišanje cen bi po sodbi Izvršnega sveta pomenilo nadaljnje zmanj- 
šanje odjema in nadaljnjo krepitev tendenc dosedanjih porabnikov, zlasti indu- 
strije in široke potrošnje, na prehod k drugim energetskimi virom, kar bi 
v končni konsekvenci moralo poslabšati položaj premogovnikov. Ker je sedanja 
cena premoga vkalkulinana v rentabilitetni račun termocentral kot potrošnika, 
ki bo absorbiral 65 °/o celotne proizvodnje, bi zvišanje cen porušilo ta pred- 
videvanja. Poudariti, moram še to, da bodo cene električne energije iz termo- 
elektrarn, poudarjam, da ne premoga, vse bolj pod pritiskom cen drugih elek- 
trarn, kar mislim, da prav tako postaja poimjemben faktor v dimenzioniranju 
politike cen premoga in bi povišanje cen samo začasno lahko ustvarilo iluzijo, 
da se s prelivanjem, akumulacije iz termocentrale lahko reši položaj premogov- 
nikov, v resnici pa bi to pomenilo perspektivno poslabšanje položaja premogov- 
nikov. To so bili tudi razlogi, da predlogi, oziroma stališča republike Slovenije 
niso dobili ustrezne podpore v ostalih republikah. Vse bolj je v državnem me- 
rilu, zlasti v premogovniških bazenih, dozorelo spoznanje, da se z višjimi, cenami 
ne da praktično ničesar rešiti za perspektivo in položaj premogovnikov. Mislim, 
da tudi gibanja oen premoga na jugoslovanskem tržišču govorijo, da cene pre- 
moga pravzaprav padajo. To pomeni, da je razprava o svobodnih cenah pre- 
moga bolj vprašanje našega načelnega stališča do sistema v kontroli cen, kakor 
pa ima lahko to praktičen značaj za položaj naših premogovnikov. 

Tretji del vprašanja se zelo konkretno nanaša na stališče in akcijo Izvršnega 
sveta glede na integracijske procese med premogovniki in termocentralami in 
kateri razlogi po mnenju Izvršnega sveta preprečujejo te integracijske procese 
oziroma zakaj dosedanje razprave niso dale nekih posebnih rezultatov. Mislim, 
da ni potrebno posebej ponavljati, da je Izvršni svet že večkrat izrazil prepri- 
čanje, da je perspektiva rudnikov in termocentral predvsem v njihovi večji 
integraciji in enotnejšem nastopu, kot energetskega vira. Proces integracije 
preprečujejo tako objektivni kakor tudi subjektivni faktorji. Med objektivne 
faktorje štejemo na eni strani še vedno mcnopoln položaj elektrogospodarstva 
v celotnem našem gospodarstvu in neustrezne odnose v okviru samega elektro- 
gospodarstva. To vse daje termocentralam trenutno ugoden finančni položaj 
in višje osebne dohodke, pri tem pa kakor je znano, predvsem družba preko 
prisilnih metod zbiranja sredstev skrbi za financiranje razširjene reprodukcije 
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na področju proizvodnje električne energije. Med objektivne faktorje lahko 
štejemo v nekem smislu tudi, nizko produktivnost v premogovnikih kot posle- 
dico slabe opremljenosti, ki objektivno seveda omejuje in drži osebne dohodke 
rudarjev na nižjem nivoju. Treba je seveda poudariti, da obstoje v kolektivih 
tudi subjektivni razlogi in da je za enkrat spoznanje o skupnih interesih v takš- 
nih bazenih 'dozorelo šele v zelo ozkih krogih. Temu je krivo tudi dejstvo, da 
ni vsem jasno, da bo prišlo v bodoče do vse večje konkurence med posameznimi 
energetskimi viri. kakor tudi med proizvajalci električne energije in da je s 
tem tudi perspektiva proizvodnje premoga in električne energije v bodoče 
najtesneje povezana. 

Glede položaja termocentral je treba poudariti, da predpisi ne ovirajo in- 
tegracije med rudniki in termocentralam|i. Temeljni zakon o elektrogospodar- 
stvu iz leta 1965 predpisuje, kdo so elektrogospodarska podjetja, in da se ta 
morajo združiti v skupnosti jugoslovanskega elektrogospodarstva ter se s svo- 
jimi napravami do konca leta 1968 vključiti v elektroenergetsko bilanco. Ti 
predpisi pa ne onemogočajo, da se npr. premogovniki pojavijo kot član zdru- 
ženega podjetja, kar v praksi v določenih primerih tudi obstoji. 

Po mnenju Izvršnega sveta bo proces integracije v tem bazenu tem hi- 
trejši, čim manj bo vzrokov, ki ta proces danes ovirajo in ki sem( jih deloma tudi 
naštel. Zato je prispevek Izvršnega sveta v zvezi, z integracijo tega bazena 
lahko uspešen le, če pomagamo odpraviti te vzroke. Pri tem je potrebno kot 
podpora integraciji upoštevati tudi dejstvo, da družba vlaga v programe enega 
in drugega partnerja različna sredstva in da so efekti teh naložb v veliki meri 
odvisni tudi cd organizacijskih oblik poslovanja tako pomembnih kapacitet 
kakor bo ta bazen. 

Predsednik Tine Remškar: Ali je bilo na vprašanje odgovorjeno? 
(Da.) Hvala. Ali ima še kdo kakšno vprašanje? Prosim. 

Marija Ivkovič: Zvezni zakon o nacionalizaciji najemnih zgradb in 
gradbenih zemljišč je sprožil tudi take nacionalizacije, ki so nerazumljive in 
tudi ekonomsko neutemeljene. Nekatere posegajoi prav v stanovanjske prostore 
občanov ali pa v gospodarska poslopja odvisno od tega, v katerih in kakršnih 
»lokalih« se je takrat opravljala določena dejavnost in če je po obsegu kvadra- 
ture prišlo pod določila zakona o nacionalizaciji. 

Poleg tega, da so posamezni občani občutno prizadeti, saj so v sklopu cele 
stanovanjske hiše morah popravljati, in vzidrževati te objekte ali bi jih morali, 
se postavlja vprašanje, kdo bo naprej skrbel za take prostore. Gospodarske or- 
ganizacije, ki jih imajo v uporabi, ne morejo investirati v take, nekatere zelo 
primitivne objekte, lastniki pa prav tako ne morejo, ker ne upravljajo s temi 
prostori, najemnina pa se, kolikor mi je znano, za take prostore ne plačuje. 

Z 'druge strani lastniki prosijo, da se jim vrnejo na tak način nacionalizi- 
rani objekti, ozirom(a prostori, in da se popravi krivica, ki se jim je takrat na- 
pravila s takim posegom. Prosim, da mi predstavnik Izvršnega sveta na današ- 
nji ali na eni izmed prihodnjih sej odgovori na vprašanje. Ali obstoja možnost 
za odpravo očitnih krivic, ki so bile storjene pri izvajanju nacionalizacije 
lokalov. 

Poleg tega bi si, dovolila še eno vprašanje. Dne 28. 12. sem namreč pred- 
ložila poslansko vprašanje, vendar to vprašanje še do danes ni bilo razmnoženo 
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in dostavljeno poslancem, pa me zanima, ali je potrebno, da to vprašanje znova 
stavim. 

Predsednik Tine Remškar: Katero pa je bilo? Najbrž gre tu za 
kakšno pomoto. Ce je vprašanje bilo poslano, bo< nanj odgovorjeno na prihodnji 
seji. 

Marija Ivkovič: Gre za vprašanje, ki se nanaša na analize o uspehih 
podružbljanja zemljišč, medtem ko z drugim delom vprašanja želim zvedeti, 
ali je mogoče zbrati podatke oziroma je mogoče posredovati poročilo o tem, 
koliko je sedaj zbranih sredstev za izgradnjo Skopja. Volivci ta vprašnja 
neprestano načenjajo, zato se mi zdi umestno, da te podatke ljudem, posre- 
dujemo. 

Predsednik Tine Remškar: Ima še kdo- kakšno vprašanje? 

Janko Markič (iz klopi): Poslal sem. pismeno poslansko, vprašanje. In 
ker ga danes poslanci še niso prejeli, ne vem, ali ga naj sedaj še preči tam? 
Vprašanje je bilo poslano tudi že Izvršnemu svetu. 

Predsednik Tine Remškar: Ni potrebno, ker ga bodo poslanci pre- 
jeli pismeno. Še kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Če ne, zaključujem 43. sejo 
Republiškega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 19.25.) 

6 
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39. seja 

(22. marca 1967) 

Predsedoval: Leopold Krese, 
predsednik Gospodarskega zbora. 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Leopold Krese: Tovarišice in tovariši poslanci! Zače- 
njam 39. sejo Gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Ljudmila Fišer, Franc Zaviršek, 
Anton Kovič, Milan Ritonja, Maks Mauer, Uroš Rupreht in Jože Lesar, večina 
zaradi bolezni. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen in lahko pričnemo z delom. 
Na sejo so bili poleg poslancev vabljeni še člani Izvršnega sveta: inž. Viktor 

Kotnik, Viktor Repič in Milan Vižintin, republiški sekretar za delo Erna Pod- 
bregar, pomočnik republiškega sekretarja za urbanizem inž. Lojze Blenkuš, 
pomočnik republiškega sekretarja za gospodarstvo inž. Stojan Šubic, svetovalec 
sekretarja za zakonodajo Janez Smidovnik, predsednik upravnega odbora vod- 
nega sklada SR Slovenije Ivan Ros, predsednik cestnega sklada Slovenije Alojz 
Zokalj, predstavnik republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij inž. 
Bogdan Jesenko in predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Drago Dolinšek. 

Predlagam, da damo besedo tudi vabljenim gostom, če bodo to želeli. 
Za današnjo sejo ste prejeli informjacijo o strukturi strokovne usposoblje- 

nosti zaposlenih v gospodarstvu, informacijo o nekaterih najvažnejših pro- 
blemih zaposlovanja v Sloveniji, ustavne amandmaje, zaključne račune repu- 
bliških skupnih rezerv gospodarskih organizacij, vodnega sklada in cestnega 
sklada, dalje finančni načrt vodnega sklada in cestnega sklada, srednjeročni 
program vodnega sklada ter predloge zakonov o javnih cestah, o delitvi sred- 
stev za javne ceste; in o spremembah in dopolnitvah zakona o cestnem skladu 
SR Slovenije. 

Glede na to gradivo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 38. seje zbora; 
2. obravnava problematike na področju zaposlovanja in strukture stro- 

kovne usposobljenosti zaposlenih v SR Sloveniji; 
3. obravnava o predlogu Izvršnega sveta za spremembo ustave; 
4. obravnava in sklepanje o zaključnem računu republiških skupnih rezerv 

gospodarskih organizacij za leto 1966; 
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5. obravnava in sklepanje o zaključnem) računu dopolnilnih sredstev re- 
publiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto 1966; 

6. obravnava in sklepanje o zaključnem računu vodnega sklada SR Slo- 
venije za leto 1966; 

7. obravnava in sklepanje o finančnem načrtu vodnega sklada SR Slove- 
nije v letu 1967; 

8. obravnava in sklepanje o programu vodnega sklada za obdobje 1966 
do 1970; 

9. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o dopolnitvah zakona o 
javnih cestah; 

10. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o delitvi sredstev za ceste 
na območju SR Slovenije; 

11. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o cestnem skladu SR Slovenije; 

12. obravnava in sklepanje o zaključnem računu cestnega sklada SR Slo- 
venije za leto 1966; 

13. obravnava in sklepanje o finančnem načrtu cestnega sklada SR Slo- 
venije za leto 1967; 

14. poslanska vprašanja. 
Ima kdo kak dopolnilni predlog k predlaganemu dnevnemu redu? (Ne javi se 

nihče.) Če ne, ugotavljam, da je dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega, reda. Zapisnik 38. seje zbora 
ste prejeli skupaj z vabilom in ostalim gradivom. Pismenih pripomb k zapisniku 
nismo dobili. Ima oziroma želi kdo razpravljati o zapisniku? (Nihče.) Če nihče, 
ugotavljam, da je zapisnik odobren. 

Zaključujem 1. točko in prehajam na 2. točlko dnevnega reda: 
Problematiko na področju, zaposlovanja in strukture strokovne usposoblje- 

nosti zaposlenih v SR Sloveniji sta obravnavala odbor za delo in socialno zava- 
rovanje Republiškega zbora in naš stalni odbor, ki sta predložila skupno poro- 
čilo. Oba odbora predlagata, da bi se ta točka (dnevnega reda obravnavala na 
skupni seji Republiškega in Gospodarskega zbora. Če se s tem, predlogom stri- 
njate, potem vabim, da se udeležimo skupne seje v veliki dvorani. 

j(Seja je bila prekinjena ob 9.15 in se je nadaljevala ob 12.50.) 

Predsednik Leopold Krese: Prehajamo na 3. točko dnevnega 
reda, na obravnavo predloga za spremembo Ustave, ki ga je predložil Izvršni, 
svet. 

Po 166. členu ustave SR Slovenije lahko predloži predlog za spremembo 
ustave Izvršni svet ali 20 članov kateregakoli zbora. 

Republiški zbor najprej odloči o tem, ali vzame predlog za spremembo 
ustave v obravnavo. 

Pred odločitvijo Republiškega zbora dajo o umlestnosti predlagane spre- 
membe ustave mnenja zbori delovnih skupnosti. Če dva zbora nasprotujeta 
predlagani spremembi ustave, Republiški zbor pa odloči, da je sprememba 
ustave umestna, se predloži vprašanje umestnosti spremembe ustave volivcem 
na referendumu. 

6* 
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'Sprememba ustaye je sprejeta, če je zanjo glasovalo 2/3 članov Republi- 
škega zbora. 

Ce najpozneje v 15 dneh po sprejetju ustave najmanj 3 zbori delovnih skup- 
nosti sporočijo Republiškemu zboru, da ne soglašajo s spremembo ustave, se da 
sprememba na referendum. 

Spremembo ustave raizglasi Republiški zbor. 
Toliko v informacijo zboru glede te točke dnevnega reda. 
Kot sem že rekel, amandmaje k ustavi je predložil Izvršni svet. Vabim 

predstavnika Izvršnega sveta, da obrazloži ta predlog. 

Janez Šmidovnik : Tovarišice in tovariši poslanci! Ideje, ki so bile 
dane z znano iniciativo zbora narodov zvezne skupščine za spremembo oziroma 
dopolnitev nekaterih ustavnih določb, so pravno že oblikovane v osnutku ustav- 
nih amandmajev v zvezni ustavi in so že dane v širšo obravnavo. Sprejeta so 
tudi že politična stališča glede dimenzije in narave teh sprememb. V bistvu 
pravzaprav ne gre za neke stvarne spremembe ustave, ampak le za dopolnitev 
ureditve nekaterih ustavnih postavk v skladu s tendencami, ki so prišle do 
izraza v dosedanji družbeni praksi, ki se je uveljavljala od sprejema ustave 
leta 1963 pa do danes. 

V najbolj splošnih potezah gre za izpopolnitev nekaterih ne dovolj izde- 
lanih postavk v odnosih med federacijo in republikami ter v odnosih znotraj 
samega skupščinskega sistema, to je med Skupščino, Izvršnim svetom in upravo. 

Kot je znano, predstavljajo najvažnejši del amandmajev določbe o vlogi in 
položaju zbora narodov. Razen tega pa se nanašajo ti amandmaji še na sestavo 
in delo Zveznega izvršnega sveta, na institucijo javnega tožilca, institucijo 
podpredsednika republike ter namestnika vrhovnega komandanta jugoslovanske 
armade, na načela glede odgovornosti federacije in republik za varstvo poli- 
tičnega oziroma ustavnega reda Jugoslavije. 

Kolikor gre pri teh zveznih predlogih za tipične zvezne institucije, kot so 
to predsednik republike, vrhovni komandant JLA itd., te spremembe ne morejo< 
imeti nobenih neposrednih posledic za spremembe v republiški ustavni, ureditvi. 
Nasprotno' pa se bodo morale tiste spremembe, ki se tičejo zbora narodov, in 
tiste, ki se tičejo javnega tožilca in skrbi za družbeni in politični sistem v 
republiki, zaradi neposredno funkcionalne povezanosti teh vprašanj in pa zaradi 
nujne enotnosti sistema, odražati tudi v republiški ustavi. 

V prvi vrsti gre za izvolitev republiške delegacije v zbor narodov. V smislu 
zveznega amandmaja bo morala republika odločiti o tem, ali bodo republiško 
delegacijo za Zvezni zbor razen republiških poslancev volili tudi drugi občani, 
ki niso- poslanci. Če bo sprejeto tako načelo v republiki, bo treba nadalje dolo- 
čiti v ustavi tudi pogoje in postopek vsaj v osnovnih oblikah, po katerem se 
bodo volili ti člani v republiško delegacijo. 

S tem se povezujejo še nekatera nadaljnja vprašanja v zvezi s položajem 
teh članov republiških skupščin in še nekatera druga. Ni izključeno, da bo ne- 
katera natančnejša določila potrebno določiti pozneje tudi v skupščinskem po- 
slovniku ali pa celo v posebnem zakonu. 

Spremembe, ki se predvidevajo v zveznih amandmajih glede sestave in dela 
Zveznega izvršnega sveta, bodo le deloma vplivale na republiško ustavno ure- 
ditev. V naši republiški ureditvi že sedaj nimamo tiste situacije, ki pravzaprav 
narekuje zvezne amandmaje, to je situacije, po kateri so člani Zveznega izvrš- 
nega sveta po položaju skupaj s tistimi, ki jih imenuje Zvezni zbor, to je Zvezni 
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izvršni svet v širšem sestavu. To pa je v bistvu zvezna vlada v starem tradicio- 
nalnem smislu. Ta funkcionalna in organizacijska konstrukcija Zveznega izvrš- 
nega sveta, ki dejansko še zmeraj opravlja izvršilno in pa upravno funkcijo, 
se ocenjuje kot neadekvatna za naš sistem skupščinske vladavine. 

V skladu z idejo o ločitvi politično-izvršilne in upravne funkcije v organ- 
skem in tudi v funkcionalnem smislu in pa v skladu z idejo' o povečanju odgo- 
vornosti uprave pred skupščino, sestavljajo, v smislu že pripravljenega ustav- 
nega amandmaja k zvezni ustavi, odslej Zvezni izvršni svet le člani, ki jih 
imenuje Zvezni zbor, ne pa tudi člani po položaju. Teh članov po položaju torej 
ne bo več. Predstavniki zveznih upravnih organov, ki so bili sedaj člani Zvez- 
nega izvršnega sveta po položaju, le sodelujejo na sejah Zveznega izvršnega 
sveta v tistih zadevah, ki se tičejo njihovega delovnega področja, takrat pa s 
pravicami članov Izvršnega sveta. 

S tem pravzaprav federacija uvaja sistem, kakršnega imamo pri nas v Slo- 
veniji že od leta 1963, in glede tega torej ne bodo potrebne nobene spremembe 
v naši; republiški ustavi. Vendar pa gre osnutek tega zveznega amandmaja v 
svoji logiki ločitve teh funkcij še naprej in spreminja tudi določbe o imenovanju 
predstavnikov upravnih organov in nekaterih drugih zveznih funkcionarjev, ki 
jih je doslej predlagal za imenovanje Izvršni svet ali, pa predsednik Izvršnega 
sveta. Predsednik Izvršnega sveta je na primer predlagal svoj kabinet, to se 
pravi predstojnike zvezne uprave. To imenovanje prehaja sedaj v smislu že 
pripravljenega zveznega amandmaja v celoti, na samo> 'Skupščino, oziroma na 
njeno komisijo za volitve in imenovanja. Izvršni svet bi dajal v bodoče le še 
mnenja o kandidatih za te funkcionarje, lahko pa bi tudi sprožil postopek za 
njihovo razrešitev. 

Glede imenovanja predsednikov in sodnikov zveznih sodišč pa sleherna 
iniciativa Zveznega izvršnega sveta v bodoče odpade. Navedene spremembe bo 
treba vnesti tudi v republiško ustavno ureditev. 

V republiška ustavi bo treba razen tega na primeren način izraziti tudi 
vlogo republiškega javnega tožilca, ki postaja z zveznim amandmajem organ 
republike. Doslej ga je namreč imenoval zvezni javni tožilec v soglasju z re- 
publiškim Izvršnim svetom. Treba bo proučiti možnost, da se z republiškim 
amandmajem določi, da odgovarja republiški tožilec tudi za politiko, ki jo je 
na tem področju v skladu s politiko zvezne skupščine določila republiška skup- 
ščina. V zakonu o javnem tožilstvu doslej te ideje niso prišle do izraza. 

Iz osnutka zveznih ustavnih amandmajev izhaja le še to, da se tudi v 
republiški ustavi izrazi vloga republike na področju državne varnosti. Državna 
varnost kot služba državne varnosti in kot služba, ki opravlja to nalogo, spada 
po dosedanji ustavni ureditvi v izključno pristojnost federacije. Po osnutku 
ustavnega amandmaja k zvezni ustavi pa se ta pristojnost deli med federacijo 
in republikami. 

Ni izključeno, da se ob tej priložnosti v republiški ustavi na novo uredi še 
kakšno drugo ustavno vprašanje. Vendar pa zaradi izredno kratkega roka, v 
katerem se bodo predvidoma obravnavali zvezni Amandmaji in zaradi tega 
tudi republiški, je moralo tudi v republiki obveljati stališče, da ob tej priliki 
ne bo rnjogoče upoštevati morebitnih drugih širših ustavnih vprašanj, ki za- 
htevajo temelj itejšo obravnavo in bolj dolgotrajno razpravo. 

Namen tega poročila ni, da bi se na današnji seji spuščali v obravnavo 
vsebinskih vprašanj, ki naj bi bile predmet ustavnih amandmajev v republiški 
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ustavi, ampak le ta, da se skupščinski zbori v načelu izjavijo o potrebi spre- 
membe republiške ustave. Ce bo sprejet tak načelen sklep, bo morala Skup- 
ščina imenovati posebno komisijo, ki bo pripravila tekst ustavnih amandmajev 
v republiški ustavi. Izvršni svet predlaga temu zboru, da sprejme poprej sklep 
o umestnosti spremembe republiške ustave, kar je potrebno zaradi posebne 
ustavne procedure, ki je predpisana za spremembo ustave, kakor ste slišali v tej 
uvodni besedi. 

Predsednik Leopold Krese: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
Besedo ima tovariš Rino Simoneti. 

Rino Simoneti : Tovarišice in tovariši poslanci! Mislim, da ustava 
ni tak akt, ki ga ne bi bilo treba na hitro spreminjati in dopolnjevati. Obrazloži- 
tev, ki jo je dal predstavnik Izvršnega sveta, predvsem pa pismena obrazložitev, 
ki sem1 jo dobil, govori dejansko le o eni sami resni spremembi v naši republiški 
ustavi, in sicer o spreminjevalnem predlogu za imenovanje predstojnikov upra- 
ve. Menim, da je za izvrševanje zakonov odgovoren Izvršni svet, in da bi bilo 
zelo normalno, da Izvršni svet daje tudi iniciativo, kdo bo skrbel za izvajanje 
zakonov. Če smo hoteli zmanjšati pomen državne uprave, potem mislim, da ga 
bomo s to spremembo bistveno povečali, saj je Skupščina prevzela na sebe odgo- 
vornost za postavljanje funkcionarjev državne uprave. Gremo po poti droblje- 
nja odgovornosti. Morda je ta pot za nekatere sprejemljiva. Moj stik z volivci, 
posebno na raznih slabo obiskanih zborih volivcev, pa mi kaže drugo pot, da 
ljudje predvsem želijo< podeliti zaupanje, želijo podeliti mandate in zahtevajo 
za to svoje zaupanje tudi določeno odgovornost. Mislim, da ta sprememba prak- 
tično samo ustvarja nove pogoje za razmišljanje o tem, kdo bo na čelu državne 
uprave, čeprav bi bilo normalno, da tisti, ki je izvajalec zakona, tudi ostane 
predlagatelj tistih, ki so najbolj odgovorni za njihovo izvrševanje. Imam vtis, 
da se ukvarjamo sami s seboj in zato za ta predlog ne bom glasoval. 

Predsednik Leopold Krese: Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce nihče, prosim, predstavnika Izvršnega sveta, da vzame besedo. 

Janez Smidovnik: V svojem poročilu sem poudaril, da ni naš na- 
men razpravljati o tem, ali so posamezni vsebinski predlogi, oziroma posamezna 
vsebinska vprašanja, ki so predmet zveznih ustavnih sprememb, upravičeni ali, 
niso upravičeni, ampak samo o tem, da se predhodno izjavimo o umestnosti teh 
sprememb samo načelno, da se omogoči priprava nekih formalnih predlogov za 
spremembo ustave. Mi se lahko sicer strinjamo z mislijo, ki je bila tukaj povedana, 
toda o tem se bo morala izjaviti ustavna komitsdja oziroma tisti organi, ki bodo 
pripravili tekst republiških amandmajev. Tudi, če ideja o imenovanju sekretar- 
jev ne bi bila v republiki Sloveniji sprejeta, je pa vendar nekaj drugih vprašanj, 
ki bodo morala biti rešena. Navajaimj samo vprašanje Zbora narodov, o katerem 
bomo morali v republiški ustavi nekaj reči. Že samo zaradi tega je nujno, da 
izvršimo neke ustavne spremembe. 

Kot rečeno', pustimo razpravo o posameznih vprašanjih bodoči razpravi, 
kjer bodo- dane vse možnosti, da se vsebinsko pogovorimo o posameznostih. 
Danes pa moramo omogočiti, da se začne legalna procedura, ki je za to potrebna. 
Zato predlagam, da sklep o umestnosti spremembe ustave v tem zboru sprej- 
mete, ker v nasprotnem primeru ne moremo začeti delati. 
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Predsednik Leopold Krese: O konkretnih amandmajih in spre- 
membah ustave bomo razpravljali na prihodnjih sejah. Danes moramo sklepati 
samo o tem, ali je predlog za spremembo ustave umesten in .ali naj konkretni 
amandmaji pridejo na dnevni red. Danes torej odločamo samo o umestnosti, 
da pride na dnevni red sprememba ustave. Toliko v vednost in pojasnilo. 

Želi še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Če ne, dajem predlog Izvršnega sveta 
o umestnosti spremembe ustave na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne 
roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Dva.) Se je kdo vzdržal? 
(Eden.) 

Ugotavljam, da je ta predlog z večino glasov sprejet. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda. Kot gradivo k tej točki 
dnevnega reda ste prejeli zaključni račun republiških skupnih rezerv gospodar- 
skih organizacij za leto 1966, predlog odloka o potrditvi zaključnega računa, 
poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov in poročilo zako- 
nodajno^pravne komisije. 

Na sejo je bil povabljen tudi predsednik upravnega odbora tega sklada. 
Ker predsednika ni v Ljubljani, ga bo zastopaj, tovariš inž. Bogdan Jesenko, 
član upravnega odbora. Prosim tovariša Jesenka, če da ustno poročilo. 

Inž. Bogdan Jesenko: Ker predloženo gradivo obširno' in v podrob- 
nosti obravnava delo našega upravnega odbora, bi želel podčrtati le precejšnje 
težave, na katere je naletel upravni odbor sklada, ko se je odločal za sanacijske 
ukrepe za posamezne kredite. Pri tem je skušal predvsem upoštevati vsa načela 
in smernice, ki jih je dala (Skupščina. V podporo našemu delu so bili tudi nepo- 
sredni kontakti s skupščinskimi organi, kjer smo operativno skušali seznaniti 
Skupščino z dogajanji in z našim delom. Skratka, pri našem; delu nas je vodilo 
5 točk smernic, ki jih je sprejela Skupščina. Na posamezna konkretna vprašanja 
pa sem pripravljen dati tovarišem poslancem podrobna pojasnila. 

Predsednik Leopold Krese: Pričenjam razpravo. Kdo želi razprav- 
ljati? (Nihče.) Ce nihče, dajem predlog zaključnega računa republiških skupnih 
rezerv gospodarskih organizacij na glasovanje. Kdor je za predlog, naj dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zaključni račun republiških skupnih rezerv gospodarskih 
organizacij sprejet. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje 
o zaključnem računu dopolnilnih sredstev republiških skupnih rezerv gospodar- 
skih organizacij za leto 1966. 

Predlog odloka o potrditvi zaključnega računa, poročilo odbora za,prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov in poročilo zakonodajno-pravne komisije 
ste že prejeli. 

Pri tej točki zastopa sklad tovariš inž. Jesenko, predstavnik Izvršnega sveta 
pa je tov. Viktor Kotnik. Pričenjam razpravo in vprašam predstavnika sklada 
ali Izvršnega sveta, če želita dati ustno obrazložitev? (Ne.) Kdo želi razpravljati? 
Besedo ima tovariš Pukmajster. 
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Vili Pukmajster: Postavil bi, samo eno vprašanje. Iz poročila seje 
Izvršnega sveta izhaja, da rudnika Trbovlje in Hrastnik nista predložila sana- 
cijskih načrtov. Iz materiala tega sklada pa je razvidno, da so sanacijski načrti 
bili predloženi. Predstavniki, rudnikov so me prosili, naj vprašam, kako je 
mogoče, da je prišel Izvršni svet do tega zaključka. 

Predsednik Leopold Krese: Ali so ti sanacijski načrti pri skladu? 
Besedo ima tovariš inž. Jesenko. 

Inž. Bogdan Jesenko: Sanacijski načrti so bili. izdelani že pred več 
kot letom dni. S temi načrti se je predvidevala povečana količina izkopanega 
premoga, dočim modernizaciji in zmanjševanju stroškov proizvodnje ni bilo 
posvečeno toliko skrbi. V zadnjem letu se je situacija v naših rudnikih bistveno 
spremenila, s tem v zvezi pa so se spremenile tudi smernice za izdelavo sana- 
cijskih načrtov. Te smernice zahtevajo, da je treba upoštevati predvsem zmanj- 
ševanje stroškov proizvodnje in dvig storilnosti ob upoštevanju dosedanjih ka- 
pacitet. Predloženi sanacijski načrt pa ne ustreza tem novim pogojem in 
zahtevam in s tem seveda tudi ne smernicam, ki jih je sprejela ta skupščina. 
Novega izpopolnjenega sanacijskega načrta pa naš upravni odbor še ni dobil 
in torej o njem ni mogel razpravljati. Toliko v pojasnilo. Upam, da je odgovor 
zadovoljil tovariša poslanca. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Bogo Tomše. 

Inž. Bogo Tomše: Dovolite mi, da navedem nekaj problemov, o ka- 
terih so v zadnjem, času gospodarske organizacije precej razpravljale. V drugem 
letu gospodarske reforme se kažejo pozitivna gibanja in jasnejši položaj posa- 
meznih vej našega gospodarstva. 'Skladi skupnih rezerv imajo po mojem, miš- 
ljenju nalogo, da rešujejo trenutno' nastale težke primere, preusmerjajo predi- 
menzionirane kapacitete v drugo proizvodnjo ter vplivajo na sodelovanje pod- 
jetij z isto proizvodnjo v cilju specializacije in delitve dela. Nikakor pa ti skladi 
niso namenjeni za ustvarjanje novih proizvodnih kapacitet, celo ne, če so že 
dosedanje predimenzionirane. V ta namen naj služijo bančna sredstva, ki naj 
v okviru zdrave poslovne politike sodelujejo pri razširjanju in ustvarjanju 
novih kapacitet. Za ilustracijo naj navedem ugotovitve iz uvodnika našega 
čateopisa. Na področju proizvodnje gospodinjskih strojev imamo v državi kopico 
tovarn z isto proizvodnjo, na primer hladilnike proizvajajo: Obod ima kapaci- 
tete 200 000 kosov, EM 150 000, Gecrgi Naumov 100 000 in tako naprej; pralne 
stroje Obod po licenci Indlesit, Rade Končar po licenci Castor, Sloboda Cačak po 
licenci Ignis, Suibotipa po licenci Candy, Gorenje po licenci Rex, EM z lastno 
konstrukcijo itd. Vse te tovarne nameravajo tudi v perspektivi proizvajati v 
znatno- manjših serijah kot so v svetu ugotovljene za ekonomske serije. O kon- 
kurenčnosti na tujih tržiščih ni govora, saj stane 125-litrski hladilnik 24 dolar- 
jev na tujem tržišču. Za domače tržišče pa je proizvodnja že sedaj vsaj trikrat 
predimenzionirana. 

Ne poznam jasnih konceptov o razvoju te vrste proizvodnje v naši republiki. 
Ce pustimo, da prosto delujejo gospodarski zakoni, je položaj težak, vendar 
jasen. Ce pa s pomočjo raznih sredstev tudi iz sklada investiramo nove kapa- 
citete, je treba pri izbranem proizvajalcu tako politiko jasno analizirati in Ob- 
razložiti. Vemo, da v naši republiki obstaja združenje proizvajalcev tovrstne 
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opreme, ki pa mu ni uspelo vključiti in uskladiti vseh zainteresiranih proizva- 
jalcev. Proizvajalcem izve-n tega združenja je sklad odobril znatna sredstva za 
razširitev proizvodnje pralnikov in pri tem posredno vključil drugo organizacijo, 
ki si organizira novo proizvodnjo motorjev in črpalk, čeprav tako proizvodnjo 
v zadostni kapaciteti že imamo. Slišim, da naj bi sklad prispeval nadaljnji 2 
milijardi din za uvajanje proizvodnje hladilnikov, čeprav v republiki že imamo 
proizvajalca z zadostno kapaciteto, ki pa je ravno v tem času v težki situaciji, 
ker mu manjka obratnih sredstev zaradi prehitrega večanja proizvodnih kapa- 
citet. 

Prav gotovo- lahko- sklad s svojimi velikimi sredstvi uspešno pomaga usmer- 
jati naše gospodarstvo. Vendar pa se mora pri tem zavedati odgovornosti in 
problemov, ki jih s tem usmerjanjem lahko povzroči. Ker proizvajalcem niso 
znani koncepti, po- katerih sta dobila sredstva Gorenje in Iskra, ugo-tavljam, da 
investiramo po starem in pomagamo tistemu, ki je -bliže in glasnejši. Le s 
sredstvi ustvarjeno sodelovanje med obema proizvajalcema, ki drugega nimata 
skupnega, je uspešno- le, dokler ta sredstva dotekajo. 

Končno- praksa tudi kaže, da ni vedno dobro- vse tisto-, kar je veliko iin v 
novih velikih halah. V gospodarstvu ne -čutimo usklajevanja in usmerjanja s 
strani gospodarske zbornice, vsaj v okviru celotne republike ne., Prav gotovo 
obravnavani sklad ne sme, kot je navedel uvodnik v tisku, varovati slehernega 
ponesrečenca. Zb-ornica in sklad p-a morata o njem vendarle voditi skrb. 

Predsednik Leopold Krese : Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce se nihče ne javi k besedi, -dajem odlok o potrditvi zaključnega računa o do- 
polnilnih sredstvih republiških Skupnih rezerv gospodarskih organizacij na gla- 
sovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev 
dvigne roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Eden.) Se je kdo vzdržal? (Štirje.) 
Hvala lepa. 

Ugotavljam, da je zbo-r z večino glasov sprejel predlagani odlok. Prekinjam 
sejo do 16. ure. 

(Seja je bila prekinjena o-b 13.30 in se je nadaljevala ob 16.05.) 

Predsednik Leopold Krese: Nadaljujemo sejo. Preden preidemo na 
6. točko dnevnega reda, -predlagam spremembo dnevnega reda. Delovni kolektiv 
Litostroja je medtem p-oslal informacijo v zvezi z njegovo udeležbo pri gradnji 
Djerdapa, to informacijo je Litostroj že včeraj najavil. Ker p-a -do- 8. ure zjutraj 
nismo- dobili tega gradiva, te informacije na začetku nisem dal na dnevni red. 
Predlagam:, da dopolnimo dnevni red s tem, da bij tovariši iz Litostroja lahko 
ustno- obrazložili svoj problem. Ali se strinjate s tem, da razširimo -dnevni red 
s 14. točko dnevnega reda, z razpravo o vlogi delovnega kolektiva Litostroj? 
15. točka pa bi bila poslanska vprašanja. 

Se strinjate s temi predlogom? (Poslanci se strinjajo.) 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepa- 
nje o zaključnem računu vodnega sklada SR Slovenije za 1-eto 1966. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli naslednje gradivo: zaključni račun 
vodnega sklada, predlog odloka o soglasju k zaključnemu računu, poročilo na- 
šega odbora, poročilo zakono d a j no-pr avn e komisije. 
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Na naši seji je navzoč tudi pomočnik republiškega sekretarja za urbanizem 
inž. Lojze Blenkuš. 

Inž. Lcijze Blenkuš: Tovarišice in tovariši poslanci! K obrazložitvam 
predloženega zaključnega računa vodnega sklada za leto 1966, finančnega načrta 
vodnega sklada za leto 1967 in programa vodnega Sklada za leto 1966—1970 bi 
želel povedati še naslednje. 

Leto 1966 je prvo. leto po sprejetju republiškega zakona o vodah, ki ureja 
gospodarjenje z vodami. Nov način plačevanja vodnega prispevka in odškodnin 
ter natančnejše določena namembnost uporabe sredstev vodnega sklada, so 
narekovali vrsto novih nalog in postopkov. Dejstvo, da je voda postala pomem- 
ben ekonomski činitelj potrošnje, je upoštevano. Nihče pa ni pričakoval, da se 
bodo ob uveljavljanju tega pozitivnega načela pri odmeri plačila in izterjatvi 
vodnega prispevka pojavljale objektivne in subjektivne težave ter nerazume- 
vanja v takih oblikah in obsežnostih kot smo jih doživljali in ki so tudi pri- 
kazane v pismenih obrazložitvah. Iz zaključnega računa za leto 1966 se vidi, da 
smo planirane dohodke realizirali le v višini 72 %, in sicer dohodke iz 2 °/o 
prometnega davka na maloprodajo blaga z 81 '°/o in vodni prispevek le z 65 %>. 
Taka situacija je ustvarila neugodne pogoje za delo upravnega odbora vodnega 
sklada. Naj naštejem le nekaj negativnih posledic: pogodbena dela niso mogla 
biti opravljena; restrikcijski ukrepi, ki jih je upravni odbor izvajal med letom, 
so ovirali gradbeno operativo^ slabili so nadzor in kontrolo nad izvajanjem 
pogodbenih del; v planiranje in v pogodbene odnose se je vnašala negotovost 
in neresnost; na terenu se je ponekod pojavljala dilema, ali smo dolžni spo- 
štovati in izvajati republiški zakon o vodnem prispevku itd. 

Odvisno od dohodkov so bili realizirani tudi izdatki. Realizacija izdatkov 
znaša 66,3'%, vključno* oročena sredstva. Če odštejemo ta sredstva, je plan 
izdatkov realiziran le v višini 56,2 °/o, in sicer takole: za vzdrževanje 57,5 °/o 
in za investicije 48,5 %>. Omembe vredno je omeniti, da so k programiranim 
sredstvom sklada prispevali tudi drugi soinvestitorji, in sicer: za vzdrževanje 
varstvenih objektov okoli 2 milijona 741 dinarjev ali 7 °/o od skladovih sred- 
stev, za investicije po programu vodnega sklada pa okoli 12 milijonov 400 000 
dinarjev ali 88 '°/o od skladovih sredstev. Tu ;so seveda v veliki meri vračunana 
tudi bančna sredstva za dela na Pesnici, ki znašajo okoli 45'%> od sredstev 
vodnega sklada. 

Glede na prikazano stanje predstavlja predloženi finančni plan za leto 
1967 v bistvu sanacijski plan. Iz njega je predvsem razvidno to, da bomo upo- 
rabili sredstva za kritje neporavnanih situacij in za obveznosti, ki izvirajo iz že 
sklenjenih pogodb za vzdrževalna dela. dalje za kritje neplačanih situacij, za 
dela po sklenjenih pogodbah, za plačijlo obveznosti iz pogodb za študije in 
raziskave in za kritje ostalih neporavnanih obveznosti. Poravnava že obstoječih 
obveznosti predstavlja 51 % v planu predvidenih sredstev. Taka razporeditev 
sredstev narekuje, da bomo v letu 1966 in v letu 1967 za vzdrževanje varstvenih 
vodnogospodarskih objektov iz sredstev vodnega sklada namenili le 7,1 °/o ali 
povprečno letno okoli 3,5 '°/o od vrednosti osnovnih sredstev varstvenih objektov 
in naprav, čeprav bi morali vložiti za te namene okrog 8,4fl/o ali povprečno letno 
okoli 4,2 % od vrednosti objektov. Tudi v naslednjih letih tega izpada ne bo 
mogoče tako hitro pokriti, če računamo le na sedaj planirane dohodke. Reva- 
lorizacija vrednosti osnovnih sredstev varstvenih objektov in naprav pa nas 
spravlja v še težji položaj. 
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V zvezi s finančnim planom za leto 1967 se na podlagi izkušenj v letu 1966 
postavlja vprašanje, ali bomo lahko realizirali planirane dohodke iz naslova 
vodnega prispevka v tem letu. 'S tem, da smo izvedbo odmere in izdajo odločb 
po zakonu o vodnem prispevku prenesli na zavod za vodno gospodarstvo, smo 
dosegli bolj organizirano delo pri odmeri vodnega prispevka in uveljavili 
enotnejše kriterije. Obvezno prijavo vodnih količin in vplačil vodnega prispevka 
je kljub zakonskim določilom in opozorilom, ki so bila objavljena v časopisu, 
izpolnilo le 20'% vodnih zavezancev. Taka nedisciplina nas je prisilila, da se 
dokončne odločbe o odmeri in vplačilu izdajajo na osnovi dokumentacije, ki je 
na razpolago. Ta dokumentacija pa je žal zelo skromna. 

Morebitna sporna vprašanja bomo še dalje morali reševati po pritožbenem 
postopku skozi vse leto. Upravni odbor vodnega sklada uvaja samostojno 
računsko-finanono poslovanje. Banka bo opravljala za vodni sklad le tiste 
posle, kot jih opravlja za vsako drugo gospodarsko organizacijo. Pri ugotav- 
ljanju vplačil je uveden avtomatizem. Vodni sklad bo1 lahko ažurno* spremljal, 
kako posamezni zavezanci izpolnjujejo svoje obveznosti do vodnega prispevka. 
Postavila se je zahteva, da se vodni prispevek obravnava enako kot ostale 
družbene obveznosti. 

Upoštevajoč vse to obstajajo torej realni pogoji, da bo predloženi finančni 
plan za leto 1967 realiziran, za izvršitev te naloge pa bo treba veliko naporov. 

Glede programa vodnega sklada za obdobje 1966—1970 pa tole: 
V obravnavo sta dani dve gradivi, in sicer program in predlog sprememb 

k temu programu. Zakaj upravni odbor predlaga spremembe, je v utemeljitvah 
navedeno. Ker obstajajo možnosti, da se dohodki republiškega vodnega sklada 
v prihodnjih letih povečajo, ali da zagotovimjo večjo soudeležbo lokalnih zainte- 
resiranih činitelj ev, menimo, da predloženi program v prvotni vsebini pred- 
stavlja maksimalni program vodnega sklada do leta 1970, program s predla- 
ganimi spremembami pa minimalni program do leta 1970. Spreminjevalni predlogi 
zmanjšujejo v glavnem izdatke za investicije. Vzdrževalna dela se opravljajo 
v naslednjih letih v zneskih, kot so bili prvotno planirani. V minimalnem pro- 
gramu se sredstva za redno vzdrževanje v odnosu na vsa sredstva vodnega 
sklada celo povečujejo od prejšnjih 47'°/o na 52 %>, investicije pa se zmanjšujejo 
od prejšnjih 43'% na 32 

Zal se pri investicijah v naslednjih letih odstopa od nadaljnjega razpisa 
natečajev za izgradnjo čistilnih objektov in naprav, upoštevajo se le obveznosti 
iz prvega natečaja lanskega leta. 

Upravni odbor vodnega sklada meni, da bi v primjeru, če bi vodni sklad 
v prihodnjem obdobju razpolagal z večjimi dohodki, moral taka sredstva prven- 
stveno usmeriti takole: 

1. povečati sredstva za vzdrževalna dela in 
2. povečati sredstva za kredite za zgradnjo čistilnih naprav. 
Povečanje sredstev za vzdrževanje narekuje dejanska potreba in ne samo 

nova ocena osnovnih sredstev. Ocena osnovnih sredstev je na terenu že oprav- 
ljena. Republiška komisija mora le še korigirati lokalne cenitve, določiti objekte, 
ki naj bi jih vodni sklad vzdrževal, in predpisati enotne kriterije. Ze danes 
pa je ugotovljeno, da bo znašala vrednost varstvenih objektov preko 1 mili- 
jarde dinarjev in ne 700 milijonov dinarjev, kot so znašale dosedanje cenitve. 
Za redno vzdrževanje bo potrebno približno1 30 milijonov dinarjev, če želimo 
v daljšem obdobju obnoviti in resno vzdrževati zgrajene varstvene vodnogospo- 
darske objekte. ' ; ;*j; 
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S tem, da smo odstopili od nadaljnjih natečajev za čistilne naprave, ker 
v programu ni bilo možno predvideti finančnih sredstev, smo trenutno odstopili 
cd akcije, ki je pomenila spodbudo za gradnjo teh objektov in ki bi v nekaj 
letih omogočila tudi večja namenska kreditna sredstva za te namene. Začasna 
prekinitev te akcije pa ima še eno negativno plat. Tisti interesenti, ki na prvem 
natečaju niso uspeh, so v neenakopravnem položaju s tistimi, ki so na natečaju 
uspeli in ki so jim sredstva s srednjeročnim programom zagotovljena za 
dograditev investicijskega objekta. 

2e v uvodu sem omenil, da je bila vrsta vzrokov, ki so vplivali na to, da 
vodni sklad v letu 1966 ni uspel doseči uspešnega nadzorstva in kontrole nad 
izvajanjem pogodbenih del. Nujno' potrebno je torej, da si bo sklad prvenstveno 
ustvaril pogoje, ki mu bodo omogočili izpolnjevati finančne programe. Nepo- 
ravnane situacije bodo' morale zamenjati likvidna sredstva na žiro računu in 
sklenjene pogodbe bo moral vodni sklad spoštovati, če bo hotel, da jih bodo 
spoštovali tudi njegovi partnerji. 

Poleg dobrega poslovanja pa je za uspešen nadzor potrebno primerno šte- 
vilo sposobnega kadra. Takega kadra žal pri nas še nimamo dovolj. Za vzdrže- 
valna dela bomo morali izdelati tudi. enotne normative in na osnovi teh sklepati 
pogodbe. Zahtevati bo> treba, da bodo vzdrževalne službe pri vodnih skupnostih 
dobro organizarane, opremljene ter sposobne hitro in kvalitetno ukrepati. 

Na račun novega sistema zbiranja vodnega prispevka se slišijo očitki, da 
pomeni preveliko koncentracijo in prelivanje sredstev. Ne glede na to, da je 
v obrazložitvi podrobneje prikazan postopek planiranja delitve in uporaba sred- 
stev, mi dovolite, da v nekaj besedah prikazem dejansko vsebino koncentracije 
in prelivanja sredstev, kot sta predvideni v letu 1967. 55,8'% vseh sredstev 
vodnega sklada se uporabi za redno vzdrževanje varstvenih objektov, in sicer 
v enakem odstotku na vrednost varstvenih objektov. Vodna skupnost na osnovi 
predhodnih razgovorov sprejme plan vzdrževalnih del na zborih vseh vodnih 
interesentov. Ni razloga, da k takim programom ne bi dajale svoja mnenja 
tudi skupščine občin. V mnogih primerih se to že dogaja in je sodelovanje 
na terenu razvito in uspešno. Upravni odbor vodnega sklada in republiški 
sekretariat za urbanizem sta si prizadevala, da bi se uveljavili raznovrstni 
uspešni odnosi ter koristna sodelovanja. Ce k tem 55,8 % prištejemo še sred- 
stva za študije in raziskave, sredstva za čistilne naprave in sredstva za obvez- 
nosti po zakonu, znašajo skupaj 20,7%, ostane za razdelitev samo še 20,7%, 
sredstev, ki jih razporeja upravni odbor vodnega sklada po prioritetnem 
vrstnem redu, upoštevajoč razmere v Sloveniji. To so edina sredstva, ki jih 
sklad daje za razširjeno reprodukcijo. Toda tudi predlog razporeditve teh sred- 
stev je dan predhodno v mnenje terenu. Suhoparni očitki centralizacije so 
torej neutemeljeni. Sistem financiranja, ki smo ga uvedli na področju voda 
in ki ga bo potrebno v praksi še izpopolnjevati, ima vendarle nekatere očitne 
prednosti. Te pa so predvsem: poraba sredstev je postala namenska, pristopa 
k sistematičnemu vzdrževanju vodnih objektov in k ureditvi učinkovitejše 
vzdrževalne službe pri vodnih skupnostih, postopoma se v Sloveniji zgrajujejo 
najpomembnejši varstveni in vodnogospodarski objekti, izdelujejo se sodobne 
vodnogospodarske osnove in druge za vso Slovenijo pomembne študije in 
raziskave; posamezne študije in raziskave se financirajo tudi za konkretne 
potrebe manjših področij kot so na primer raziskave pitne vode, študij 
čistilnih naprav, večjih bazenov in podobno; pričelo se je z gradnjo čistilnih 
naprav, na terenu obstojajo tudi ob sedanjih predpisih možnosti različnih 
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iniciativ, možnosti soodločanja pri uporabi sredstev vodnega sklada in kontrola 
nad uporabo teh sredstev vodnega sklada in kontrola nad uporabo teh sredstev, 
možnosti sofinanciranja ali samostojnega financiranja, in končno upravni odbor 
republiškega vodnega sklada je za svoje delo odgovoren republiški skupščini.. 
Hvala lepa. 

Predsednik Leopold Krese: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
(Ne javi se .nihče.) Ce se nihče ne prijavi k razpravi, dajem predlog odloka 
o soglasju na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Gospodarski zbor soglasno sprejel predlog odloka o 
soglasju k zaključnemu računu vodnega sklada SR Slovenije za leto 1966. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
in sklepanje o finančnem načrtu vodnega sklada SR Slovenije za leto 1987. 

Finančni načrt in predlog odloka o potrditvi ste prejeli. Poleg tega sta 
predložila svoji poročili tudi odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlo- 
gov ter zakonodajno-pravna komisija. Predstavnik vodnega sklada je že obrazlo- 
žil tudi ta načrt k prejšnji točki dnevnega reda. Zato pričenjam razpravo. Kdo 
želi razpravljati? (Nihče.) Dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za 
predlog, naj prosim; dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Hvala lepa. 

Ugotavljam, da je odlok programa sprejet. 

Pričenjam 8. točko dnevnega reda. K programu vodnega sklada 
za leto 1966—1970 je upravni odbor sklada poleg programa predložil tudi 
predlog sprememb programa in predlog odloka o potrditvi. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov ter zakonodajno- 
pravna komisija sta tudi predložila svoji poročili o obravnavi tega programa. 
To gradivo ste prejeli skupaj z vabilom. Obrazložitev srednjeročnega programa 
vodnega sklada smo prav tako že slišali v poročilu tovariša Blenkuša, ki zastopa 
upravni odbor sklada. Prosim,, kdo želi razpravljati? (Ne javi se nihče.) Ce 
se nihče ne oglasi, dajem predlog odloka o potrditvi programa vodnega sklada 
za obdobje 1966—70 na glasovanje. Kdor je za predlog, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 'Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) Hvala. 

Ugotavljam, da je bil ta odlok soglasno sprejet. 

Pričenjam 9. točko dnevnega reda, to je obravnavo in sklepanje 
o predlogu zakona o- dopolnitvah zakona o javnih cestah. 

Poleg zakonskega predloga je Izvršni svet predložil tudi amandma k 
1. a členu. Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov in zakonodajno- 
pravna komisija sta obravnavala tudi ta zakonski predlog in sta predložila 
svoji poročili, ki ste ju prejeli.. Prosim predstavnika izvršnega sveta tovariša 
inž. Stojana Subica, pomočnika republiškega sekretarja za gospodarstvo, da da 
obrazložitev. 

Inž. Stojan Subic: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite, da v 
najkrajših obrisih podam osnovne značilnosti treh predloženih zakonov, in 
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sicer: predloga zakona o 'delitvi sredstev za ceste na območju SR Slovenije, 
predloga zakona o sprememjbah in dopolnitvah zakona o cestnem skladu SR 
Slovenije in predloga zakona o dopolnitvah zakona o javnih cestah, kajti vsi 
ti trije predlogi predstavljajo povezano celoto vseh sprememb, ki izvirajo iz 
spremenjenega temeljnega zakona o javnih cestah, ki je začel veljati 16. fe- 
bruarja letošnjega leta. 

Temeljni zakon o javnih cestah in zvezni zakon o cestnih podjetjih, ki sta 
začela veljati v letu 1961, sta tudi na tem področju financiranja in upravljanja 
s cestami opustila tipično proračunsko administrativni sistem in odprla proces 
gospodarjenja tudi s cestami v skladu z našim družbenim sistemlom. Te spre- 
membe so dale številne pozitivne rezultate in spremenile odnos vseh činitelj ev 
do cest, hkrati pa pokazale vso specifičnost cestnega gospodarstva. Odnosi na 
področju oest so zelo kompleksni in zapleteni, zato je ta proces odpiral in še 
odpira vprašanje odnosov med formiranjem sredstev za ceste in potrebnimi 
sredstvi med cestami in uporabniki cest, med delom na cesti in dohodki cestnih 
podjetij, med cestami posameznih kategorij, ožjim in širšim pomenom posa- 
meznih cest itd. 

Relativno kratko* obdobje šestih let še ne daje zadostnih izkušenj za utrdi- 
tev predpisov, ki urejajo to materijo1, spremembe miaterialnih pogojev pa so 
že zahtevale določene spremembe temeljnih zakonov. V razmerah, ko so bili 
prispevki za ceste od prodaje goriva v primerjavi z dotacijami družbenih 
skupnosti manj pomemben dohodek cest, je uporaba tega prispevka stimulirala 
gradnjo servisov za oskrbovanje vozil z gorivom, ne da bi se ostvarjala nesoraz- 
merja med razpoložljivimi in potrebnimi sredstvi na področju posameznega 
cestnega podjetja, ker so dotacije nastala nesorazmerja izenačevale. S 
povečanjem prispevka za ceste od prodaje goriva pa je prodaja goriva postala 
najpomembnejši vir sredstev za ceste. S tem se je vse bolj pojavljalo neso- 
razmerje med lokacijo formiranja sredstev in potrebnimi sredstvi za vzdrže- 
vanje cest. Zato so bile v februarju sprejete spremembe temeljnega zakona 
o javnih cestah. V glavnem so te spremembe naslednje: Vse vrste prispevkov 
za ceste se zbirajo na posebnem računu pri službi družbenega knjigovodstva 
v republiki in delijo na ceste po predpisih republike. Sredstva za ceste iz 
goriva prenehajo biti direkten in avtomatičen dohodek cestnih podjetij, temveč 
se delo opravlja na podlagi pogodb in ustreznih normativov. Sredstva, for- 
mirana iz prispevkov za ceste, se lahko uporabijo le za vzdrževanje in rekon- 
strukcijo cest, ne pa' za gradnjo novih cest. Ceste tretjega reda se upravljajo 
skupaj s cestamli I. in II. reda. Pri določanju programa cestnih del in norma- 
tivov morajo sodelovati cestna podjetja, predstavniki uporabnikov cest in 
družbenih skupnosti. Temeljni zakon o cestnih podjetjih je prenehal veljati 
in se organizacija cestne službe ureja z republiškimi predpisi. Skupnost cestnih 
podjetij preneha obstojati najkasneje s 30. junijem tega leta. 

Tem osnovnim spremembam temeljnega zakona je treba prilagoditi tudi 
republiške predpise. Ob tem se pojavlja vprašanje, ali naj se že sedaj kom- 
pleksno uredijo republiški predpisi s področja cest z novimi zakonom o cestah, 
ali naj se le uskladijo obstoječi republiški, predpisi in šele kasneje temeljito 
spremeni republiški zakon o javnih cestah. Medtem ko bi temeljita sprememba 
republiškega zakona zahtevala daljša proučevanja posameznih odnosov in širša 
posvetovanja, zahteva kontinuiteta dela na cestah, ki so na začetku turistične 
sezone po letošnji, zimi izredno slabe, razporeditev razpoložljivih sredstev 
po stanju cest brez odlašanja. Te razporeditve obstoječi predpisi glede 
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na sedanje formiranje sredstev po cestnih podjetjih ne omogočajo, ker bi cestna 
' podjetja formirala s potrebo cest povsem nesorazmerna sredstva. Tako bi 

cestna podjetja pri približno enaki potrebi po sredstvih za kilometer ceste 
I. in II. reda formirala dejansko sredstva v razponu od 3,8 milijona do 
0,8 milijona po kilometru ceste. 

iS predlaganim, posebnim zakonom o delitvi sredstev za ceste na območju 
SR Slovenije se rešuje navedeno ključno Vprašanje in temu prilagaja s pred- 
laganimi spremembami obstoječi zakon o republiškem cestnem skladu in zakon 
o javnih cestah. Zakon o delitvi sredstev za ceste bistveno ne spreminja delitve 
sredstev med lokalnimi cestami, to je cestami IV. reda in osnovno cestm> mrežo, 
to je s cestami I. in II. reda, ker je že do sedaj prispevek za ceste iz prodaje 
goriva pripadal v celoti osnovni cestni mreži, to se pravi cestam I. II. in III. 
reda. Nekoliko se poveča le udeležba lokalnih cest na prispevkih za ceste na 
cestna vozila, in sicer od 30 °/o na 50'% pri prispevkih za motoma vozila, in od 
50 na 100 °/o pri prispevkih za vprežna vozila. Vendar je treba pripomniti, da bi 
bilo utemeljeno' v prihodnjem letu prispevke za ceste na vprežna vozila ukiniti, 
ker služijo vprežna vozila danes predvsem kmetijstvu kot delovna orodja, ne 
pa kot prevozna sredstva na cestah. 

Ce pogledamo še rezultat predlagane delitve v primerjavi z lanskoletno 
delitvijo, vidi.mo, da je republiški cestni sklad s cestnimi podjetji lansko leto 
razpolagal za 2533 kilometrov cest I. in II. reda z 9,1 milijarde starih dinarjev, 
letos pa bo razpolagal za 6412 kilometrov cest I., II. in III. reda le z 11,5 mili- 
jarde starih dinarjev. Občinske skupščine bodo razbremenjene sofinancira- 
nja vzdrževanja cest III. reda, kar pomeni razbremenitev od 1,2 do 1,5 mili- 
jarde S dinarjev, njihova sredstva za ceste IV. reda in mestne ulice iz prispev- 
kov uporabnikov cest pa se bodo sorazmerno malo povišala, le za 600 milijonov 
S dinarjev. 

Razporeditev sredstev za ceste se torej bistveno ne menja. Prav tako pa 
ostane tudi obseg sredstev na žalost nespremenjen. Na kilometer ceste I., II. 
in III. reda odpade povprečno 1,8 milijona starih dinarjev na leto, ali približno 
300 dinarjev na m2 cestišča za vse vzdrževanje, zimsko službo., obnovo in posa- 
mezne rekonstrukcije ceste. To kaže, da s sredstvi, ki se formirajo iz prispev- 
kov porabnikov cest za ceste, še ni mogoče zagotoviti tako stanje cest, kot ga 
zahteva sedanji promet, še manj pa rekonstruirati, obstoječe ceste za promet, 
ki ga pričakujemo v naslednjih letih. Trenutna prednost povečanja prispevka 
za ceste cd prodaje goriva je torej le v tem, da so z njim zagotovljena najnuj- 
nejša sredstva za vzdrževanje cest, ki bodo naraščala iz leta v leto sorazmerno 
s porastom prometa. Nezadostna sredstva za ceste ne dovoljujejo avtomatizma 
razdelitve sredstev po* cestah, če želimo, da bi se čimbolj racionalno uporabila. 
Po drugi strani pa bo nujno nadaljnje sodelovanje družbenih skupnosti in go- 
spodarstva pri sofinanciranju rekonstrukcije obstoječih cest. Ta dva momenta 
nakazujeta, da je mogoče formiranje in čimbolj smotrna uporaba sredstev za 
ceste le, če pri upravljanju s sredstvi sodelujejo' vsi zainteresirani činitelji, kot 
so uporabniki cest, družbene skupnosti in cestna podjetja. Tak način upravlja- 
nja s sredstvi za ceste je v osnovi že obstajal od leta 1962 dalje z družbenim 
upravljanjem republiškega cestnega sklada, katerega poslovanje je urejal zakon 
o republiškem cestnem skladu. Zato se s predlagano spremembo tega zakona 
obstoječi predpis le dopolnjuje in usklajuje v smislu sprememb temeljnega za- 
kona o cestah. 
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Po teh spremembah se vsa sredstva za osnovno cestno mrežo, to je za ceste 
I., II. in III. reda, zbirajo v republiškem cestnem skladu, ki mora iz njih izločiti 
amortizacijo za ceste. Ta amortizacija služi za obnovo cestišč in njihovo utrje- 
vanje. Čeprav uporaba pojma amortizacije za tako vrsto cestnih stroškov ni 
najprimernejša, ali pa je celo sporna, ker ni mogoče uporabljati v celoti obsto- 
ječih predpisov o amortizaciji, pa njeno formiranje le v neki meri zagotavlja 
finančna sredstva, ki so sorazmerna vrednosti in obrabi cestne mreže. Poskus 
uvajanja te kategorizacije v cestno .gospodarstvo odpira proces postopnega for- 
miranja in delitve sredstev, ki bi poleg tekočega vzdrževanja omogočala tudi 
reprodukcijo osnovne celstne mreže iz prispevkov uporabnikov cest. 

Predlog za spremembo zakona o cestnem skladu SR Slovenije predvideva, 
da se amortizacija razporeja za potrebna dela na podlagi orientacijskega sred- 
njeročnega in akcijskega letnega programa, za obnovo in za rekonstrukcijo ob- 
stoječe cestne mreže. O programu cestnega sklada pa po obstoječem zakonu 
O' njem razpravlja in daje soglasje republiška skupščina. 

S predloženo dopolnitvijo zakona o republiškem cestnem skladu se skladno 
z že dosedanjo prakso in načeli temeljnega zakona o javnih cestah uzakonjuje. 
pogodbeni odnos med cestnimi podjetji kot operativnimi izvajalci upravljanja 
in vzdrževanja cest ter republiškim cestnim skladom kot upravljalcem sred- 
stev za ceste. Tega odnosa ni mogoče poenostavljati z zakonom ponudbe in 
povpraševanja, niti ga ne moremo popolnoma objektivizirati z licitacijo del na 
cestah. Zato bodo potrebni napori tako strokovnjakov republiškega cestnega 
sklada, kot cestnih podjetij, da se najdejo s pomočjo praktičnih izkušenj čim- 
bolj objektivna merila za nagrajevanja cestnih podjetij po delu na cestah, ki 
naj bi stimulirala njihovo' skrb za kvalitetno vzdrževanje cest in gospodarjenje 
s cestami. 

Predloženi zakon o republiškem cestnem skladu skuša s sodelovanjem 
cestnih podjetij v družbenem upravljanju s skladom in z določanjem meril za 
ugotavljanje potrebnih sredstev za vzdrževanje cest čimbolj omejiti subjektivne 
vplive pri odločanju o razdelitvi sredstev sklada. S tem, da se s temeljnim 
zakonom s 30. junijem tega leta ukine skupnost cestnih podjetij in da se 
uvajajo pogodbeni, odnosi med cestnim skladom in cestnimi podjetji, se spremi- 
nja fizionomija republiškega cestnega sklada. Cestni sklad v bodoče ne bo več 
le finančni sklad, ampak deli s cestnimi podjetji odgovornost za stanje cest 
in za gospodarjenje s cestami. Zato bo moral prevzeti nekatera dosedanja opra- 
vila cestnih podjetij pri študiju cestne mreže, programiranju njenega razvoja 
in nadzorovanju izvajanja reforme. Tem nalogam bo moral prilagoditi primerno 
tudi svojo organizacijo, kar pa ne pomeni novih stroškov, ampak le njihovo 
pregrupiranje iz stroškov skupnosti cestnih podjetij na stroške cestnega sklada 
republike. 

Predlog zakona o spremembi zakona o javnih cestah usklajuje z določilom, 
da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije določa ceste II. in III. reda, le kategori- 
zacijo z delitvijo razpoložljivih sredstev, kot to predpisujejo določila temeljnega 
zakona o javnih cestah. Ceste III. reda so po definiciji temeljnega zakona tiste 
ceste, ki povezujejo važnejše centre sosednjih občin. V času obstoja okrajev jih 
je po temeljnem zakonu določala okrajna' skupščina. Z združitvijo financiranja 
cest I., II. in III. reda je postalo razumljivo, da tudi kategorizacijo cest III. reda 
določa pristojni republiški organ. 
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Tovarišice poslanke in tovariši poslanci! Izvršni svet je sprejel vse amand- 
maje odborov Skupščine SR Slovenije in prosim, da sprejmete predložene za- 
kone ob upoštevanju amandmajev odborov. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli predstavnik odbora dati poročilo. 
(Da.) Besedo ima tovariš Arzenšek. 

Inž. Ivan Arzenšek: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov Gospodarskega zbora se je z zakonom o dopolnitvah zakona o javnih 
cestah strinjal. Pri tem je upošteval tudi pripombe zakonodajno-pravne komi- 
sije, ki. daje svoje pripombe k 2. členu, ki govori o retroaktivni veljavnosti 
zakona od 16. februarja 1967. Zakonodajno-pravna komisija sodi, da ni pravne 
osnove za kakršnokoli retroaktivno delovanje zakona. S stališčem komisije sta 
se strinjala odbor in predstavnik izvršnega sveta. Popravljeni 2. člen se torej 
glasi: »Ta zakon začne veljati z dnem objave v Uradnem listu SRS«. 

Nadalje je odbor sprejel tudi, predlog izvršnega sveta glede dopolnitve 
prvega člena 2. odstavka, ki se glasi: »Ceste II. in III. reda določi z odlokom 
izvršni svet Skupščine SR Slovenije, potem ko dobi mnenje prizadetih občin- 
skih skupščin«. Odbor je smatral, da je sprememba umestna in se je z njo 
strinjal. 

Predsednik Leopold Krese: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
(Nihče.) Če nihče ne želi razpravljati, dajem predlog zakona o dopolnitvah za-- 
kona o javnih cestah na glasovanje. Kdor je za predlog, naj dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o delitvi sredstev za ceste na območju SR Slovenije. 

Zakonski predlog je predložil Skupščini v obravnavo izvršni svet. Odbor 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov in zakonodajno-pravna komisija 
sta predložila svoji poročili. Vse gradivo ste prejeli skupaj z vabilom za sejo. 
Ali želi predstavnik izvršnega sveta dati še ustno poročilo? (Ne želi.) Ah želi 
besedo predstavnik odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov? (Da.) 
Besedo ima tovariš Arzenšek. 

Inž. Ivan Arzenšek: Pri obravnavi zakonskega predloga o delitvi 
sredstev sta odbor in zakonodajno-pravna komisija imela približno enake pri- 
pombe, kakor k prejšnjemu zakonu. Gre namreč za uveljavitev retroaktivnosti 
veljave od 1. januarja 1967. Zakonodajno-pravna komisija ugotavlja, da ni 
umestno postavljati roka za nazaj, ampak od dneva objave v Uradnem listu 
SRS. Odbor je to stališče osvojil. 

Nadalje gre tudi za dopolnilo 3. člena s tem, da se črta besedilo »z dnevom 
objave« ter se nadomesti z besedilom »naslednji dan po objavi«. 

Predsednik Leopold Krese: Pričenjam razpravo? Kdo se javlja k 
besedi? (Nihče.) Dajem na glasovanje predlog zakona o delitvi sredstev za ceste 
na območju SR Slovenije. Kdor je za zakonski predlog, naj prosim dvigne roko.. 

7 
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(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o cestnem 
skladu 'SR Slovenije, ki ga je predložil Skupščini izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša inž. Stojana Subica. 
Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli skupaj z vabilom poleg zakon- 
skega predloga še poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlo- 
logov in zakonodajno-pravne komisije, ki sta obravnavala ta zakonski predlog. 
Poleg tega je odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora 
predložil na pobudo gospodarske zbornice amandma k temu zakonskemu pred- 
logu. Amandma ste prav tako prejeli. Prosim poročevalca odbora tovariša Ar- 
zenška, da amandma obrazloži. 

Inž. Ivan Arzenšek: Pri obravnavi predloga zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o cestnem skladu SRS daje odbor za proučevanje zakon- 
skih in drugih predlogov Gospodarskega zbora amandma k 5. členu, ki govori o 
strukturi zastopnikov in sestavi tega sklada. 

Odbor predlaga: Besedilo 3. stavka tretjega odstavka 5. člena se spremeni 
tako, da se glasi: »Skupščina SR Slovenije imenuje predsednika in pet članov 
izmed javnih delavcev in strokovnjakov s področja cest in cestnega prometa, 
tri člane izmed oseb, ki jih predlagajo občinske skupščine; po enega člana pa na 
predlog Avto-moto zveze Slovenije, Turistične zveze Slovenije, republiškega 
sekretariata za gospodarstvo' in republiškega sekretariata za notranje zadeve, 
sedem članov pa izmed oseb, ki jih predlaga Gospodarska zbornica SR Slovenije, 
od katerih morajo biti trije predstavniki cestnih podjetij.« 

Obrazložitev: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov je na 
seji dne 22. 3. 1967 obravnaval predlog za spremembo 5. člena predloga zakona, 
ki ga je poslala Gospodarska zbornica SR Slovenije. Odbor se ni strinjal s 
predlogom, naj bi v upravni odbor sklada bili imenovani po predlogu zbornice 
trije člani — predstavniki podjetij za javni cestni promet, bil pa je mnenja, 
da Gospodarska zbornica kot predstavnik celotnega gospodarstva Slovenije, ki 
vključuje tafco prometna, industrijska, gozdarska, kmetijska in druga podjetja, 
ki razpolagajo z velikim transportnim parkom, v upravnem odboru sklada 
ustrezno zastopana z enim samim predstavnikom, kot je to vseboval dosedanji 
predlog. Zaradi tega je bil odbor mnenja, naj bi se zmanjšalo število, članov, ki 
se imenujejo izmed javnih delavcev in strokovnjakov od 8 na 5, in za toliko 
povečalo število članov, ki jih predlaga zbornica. 

Glede na to, da Gospodarska zbornica le predlaga, kateri člani naj se 
imenujejo v upravni odbor sklada, imenuje pa jih Skupščina, je s tem tudi 
zagotovljeno, da bodo predstavniki zbornice res iz vrst različnih panog, ne pa 
samo ene, na primer samo iz vrst podjetji za javni cestni promet. 

Navedeni amandma predlaga odbor kot svoj lastni amandma. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli tovariš Subic še dodatno obrazložiti? 
(Ne želi.) Se predstavnik Izvršnega sveta strinja s tem amandmajem? (Da.) 
Pričenjam razpravo o predloženem zakonu. Kdo želi razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Ce ne, dajem predlog zakona skupaj s predlaganim amandmajem na 
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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 soglasno sprejet. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega' reda., to je na obravnavo in 
sklepanje o zaključnem računu cestnega sklada SR Slovenije, ki ga je predložil 
v obravnavo1 Skupščini SR 'Slovenije Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika k tej točki je Izvršni svet določil inž. Stojana 
Šubica. Upravni odbor cestnega sklada SR Slovenije jc predložil Skupščini v 
potrditev zaključni račun cestnega sklada za leto 1966. Zaključni račun sta 
obravnavala tudi odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov in zako- 
ncdajno-pravna komisija, ki sta predložila svoji poročili. Gradivo ste prejeli 
skupaj z vabilom na seio. Zeli predsednik upravnega odbora cestnega sklada 
tovariš Zokelj dati še ustno obrazložitev? (Ne.) 

Ker predsednik upravnega odbora sklada nima za potrebno, da da še ustno 
obrazložitev, pričenjam razpravo'. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se 
nihče ne javi, dajem predlog odloka o potrditvi zaključnega računa cestnega 
sklada SR Slovenije za leto 1966 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 tudi ta odlok soglasno' sprejet. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, na obravnavo in skle- 
panje o finančnem načrtu cestnega sklada SR Slovenije za 1967. leto. 

Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli finančni načrt cestnega 
sklada, predlog odloka o soglasju, poročili odbora za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov in zakonodajno-pravne komisije. Želi morda predsednik 
upravnega odbora dati še ustno obrazložitev? (Ne želi.) Hvala lepa. Začenjam 
razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javlja, zaključu- 
jem razpravo in dajem predlog odloka o soglasju k finančnem načrtu cestnega 
sklada SR Slovenije za leto 1967 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 zbor tudi odlok o soglasju k finančnemu načrtu cestnega 
sklada SR Slovenije soglasno sprejel. 

Predsednik LeopoldKrese: Prehajamo na 14. točko dnevnega 
reda, to' je na razpravo o> informaciji delovnega kolektiva Litostroj. 

Vabim predstavnika Litostroja, da jo ustno obrazloži. Besedo ima tovariš 
Zivojin Čuček. 

Zivojin Cuček: Tovarišice in tovariši poslanci! Najprej bi se vam 
želel v imenu našega kolektiva prav lepo zahvaliti za razumevanje, ker ste našo 
informacijo brez odlašanja sprejeli v obravnavo. 

Informacijo o nabavi opreme za hidrocentralo Djerdap želim osvetliti še z 
nekaterih drugih gledišč, ki morda niso mogla biti dovolj jasno izražena v 
pismeni obliki. Prosim vas, posvetite mi nekaj minut pozornosti. 

Zmogljivost tega velikega objekta je 6 agregatov, ki ima vsak po 240 000 
konjskih moči. Vsaka turbina tehta približno 1500 ton in ima premer približno 
10 m. Skratka, dimenzije so ogromne. Ta gigant spada med eno največjih hidro- 

7« 
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central v izgradnji v svetu. Hkrati bi vam želel povedati še to, da so vsi, ki 
se kakorkoli ukvarjajo z energetiko v svetu, prav dobro seznanjeni z graditvijo 
tega jugoslovanskega elektro giganta. 

Dovolite mi še nekaj podatkov o Litostroju, ki edini v Jugoslaviji izdeluje 
vodne turbine. Litostroj je v 20 letih svojega obstoja izdelal doslej že preko 
230 turbin za Jugoslavijo, ki so uspešno v pogonu, in približno 38 turbin za 
inozemstvo, ki so prav tako uspešno v pogonu. S tem se je kot ena redkih 
novih tovarn uvrstil v seznam svetovnih proizvajalcev in uživa že dober sloves 
tudi v svetu. 

Upoštevajoč ta dejstva, se, je Litostroj zavzel na vso- moč, da bi sodeloval 
pri proizvodnji turbin za Djerdap in je v ta namen opravil že določene pred- 
priprave. Vedeti moramo namreč, da bi proizvodnja trajala 4 leta in montaža 
še nadaljnja 4 leta; vrednost dobavljene opreme, ki naj bi jo Litostroj izdelal, 
pa bi znašala štiri in pol do pet milijard dinarjev. Za Litostroj, specializirano 
turbinsko tovarno, je taka referenca več kakor potrebna, tako z vidika doma- 
čega kot tujega trga. Proizvajanje takih velikih turbin pa je tudi nujna po- 
sledica razvoja turbinske tovarne, zato se je enostavno' nemogoče odpovedati 
proizvodnji tako velikih enot. 

Opozoriti želim še na eno dejstvo. Ta gigant ima 6 agregatov na jugoslo- 
vanski. strani in 6 agregatov na romunski strani. V meddržavnem dogovoru med 
Jugoslavijo' in Sovjetsko zvezo je točno- določen način izdelave, oziroma dobave 
turbin: 3 turbine dobavi SZ iz svojega kredita Jugoslaviji in 3 turbine dobavi 
jugoslovanski proizvajalec Litostroj. 

Podobno- določilo velja tudi za generatorje: 3 generatorje dobavi SZ in 3 
jugoslovanski proizvajalec Rade Končar. 

Z investitorjem smo bili v stalnem stiku in smo tudi pošiljali svoje ljudi, 
projektante, konstruktorje in druge strokovnjake v Sovjetsko- zvezo, kjer so- v 
okviru tehnične pomoči skupno projektirali in konstruirali turbine, oziroma 
kompletno hidrocentralo. Investitor nam je večkrat zagotavljal, da bomo skupno 
nastopali v razgovorih s SZ, ko se bo> sklepalo o nabavi treh turbin iz SZ, ker 
je smatral, da mU bodo naši strokovnjaki v pomoč pri nabavi čim cenejšega in 
čimboljšega blaga. 

Naše podjetje je za tri, turbine dalo ponudbo že predčasno, medtem ko je 
SZ vse do decembra 1966 odlašala s svojo ponudbo. Naša ponudba oziroma naša 
cena je bila zelo ugodna in smo bili prepričani, da pri dobavi treh turbin 
nimamo konkurence. Investitor nas je obvestil, da odhaja v SZ, kjer se bo 
dogovarjal o nakupu turbin in da bo pozval naše strokovnjake, čim bo to 
potrebno. Na žalost se to ni zgodilo. 9. februarja 1967, to je približno pred 
dobrim mesecem, pa nas je obvestil, da je moral naročiti vseh 6 turbin v SZ. 

Pa še ena podrobnost. Ko so bili naši konstruktorji in strokovnjaki v SZ, 
so sodelovali skupaj s sovjetskimi konstruktorji. Po večmesečnem sodelovanju 
so jim sovjetski, kolegi nenadoma povedali, da izgleda, da Jugoslavija ne na- 
merava kupiti samo 3 turbin v SZ, ampak 6, da je to pobudo dala jugoslovan- 
ska delegacija in da pričakujejo naročilo za 6 turbin. 

Ko smo vprašali investitorje, če so te informacije točne, nam je zagotovil, 
da to ni res in da še naprej računa na dobavo 3 turbin, ki jih bo izdelal Lito- 
stroj. Kljub takim zagotovitvam pa nas je investitor nenadoma obvestil, da je 
naročil v SZ 6 turbin. Ne gre samo za to, da smo izgubili konkretno naročilo, 
za katerega se je naše podjetje temeljito pripravljalo in že zagotovilo svoje 
zmogljivosti in tudi ne samo za to, da proizvodnja 3 turbin predstavlja tisoče 
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in tisoče ton železa oziroma 5 milijard vrednosti, večji udarec predstavljajo za 
nas izgubljene reference, ki bi si jih pridobili s svojim sodelovanjem pri tako 
znamenitem objektu, kot je Djerdap, ki pa se gradi v Jugoslaviji. Pii natečaju za 
neko hidrocentralo v Kanadi, kjer bi za prevzeto naročilo dobili plačilo takoj 
v čvrsti valuti, se je tamkajšnji investitor predvsem zanimal, ali je naše pod- 
jetje na listi proizvajalcev, ki pridejo v poštev za dobave djerdapskih turbin. 
V položaju, v kakršnem se nahajamo danes, pa nismo mogli odgovoriti, ali bomo 
sami proizvajali turbine za Djerdap in ali smo na listi tistih, ki bodo sodelovali 
pri gradnji tega objekta. Tako stanje in ugotovitve pa nisoi najboljše priporoč- 
alo za oddajo del, zlasti če upoštevamo hudo konkurenco na svetovnem tržišču. 
Zavedati pa se moramo, da ima naše podjetje tolikšne kapacitete, da te ne 
morejo biti izkoriščene, če nam ne bo uspelo zagotoviti tudi inozemskih naročil. 
Skoda glede na reference je torej neprecenljiva. 

S tem v zvezi se zastavlja resno vprašanje, ali je prav, da Litostroj, ki 
smo ga zgradili pred 20 leti, ki je združil v sebi strokovno znanje in izkušnje 
manjših obratov in delavnic in ki je v svojem nenehnem, razvoju izpolnjeval 
vseh 20 let naše planske naloge, zaustavimo v njegovem razvoju in sprožimo 
problem obstoja ali. neobstoja te tovarne. Poudarjam, tovarišice in tovariši po- 
slanci, da ne gre samo za posel in vrednost tega posla, temveč za izgubljene 
reference, ker ne bomo izdelali za Djerdap niti ene turbine. 

Prav iz tega razloga prosim ta zbor, da na podlagi pismene informacije in 
moje kratke razlage sprejmete sklepe, ki smo jih skušali na kratko formulirati. 
Predlagani sklepi izražajo naše želje in naše prizadevanje za obstanek in razvoj 
našega podjetja: 

1. Izvršni svet oziroma upravni organ naj da pojasnilo, kaj je bilo od spre- 
jetja informacije o stanju Djerdapa pa do danes storjenega; 

2. ugotoviti je treba trenutno stanje in fazo< zaključevanja pogodbe za vseh 
šest turbin v SZ; 

3. zadrže naj se prvotni pogoji meddržavnega sporazuma med SZ in Jugo- 
slavijo s tem, da tri turbine dobavijo SZ, tri pa Jugoslavija. Ce to ni mogoče, 
naj se pojasni, zakaj to ni mogoče; 

4. zagotovi naj se tehnična kooperacija med Litostrojem in dobaviteljem 
turbin iz SZ, in sicer v obliki litostrojskih delnih dobav za vse turbine. 

5. narediti je treba vse, da se spremeni nezdravi odnos do domače proizvod- 
nje in to v mejah poslovnosti. Hvala lepa. 

Predsednik Leopold Krese : Pričenjam razpravo o informaciji, ki je 
bila dana v pismeni in ustni obliki, o- položaju Litostroja pri udeležbi izgradnje 
hidrocentrale Djerdap. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Matko Kavtičnik. 

Mat k o Kavtičnik : Tovarišice in tovariši poslanci! Menim, da smo 
dolžni; vsestransko podpreti tovariše iz Litostroja in da v okviru pristojnosti 
našega zbora damo naši Skupščini vsa .pooblastila in energično protestiramo 
proti takšni diskriminaciji. Prosim vas, da podpremo predloge, ki so jih tovariši 
iz Litostroja dah. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš inž. Bogo Tomše. 

Inž. Bogo Tomše: Dovolite, postavil bi samo dve vprašanji. Prvič, ali 
je investitor svojo spremenjeno odločitev obrazložil, in drugič, kakšne so razlike 
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v dobavnih pogojih, cenah in v drugih tehničnih in ekonomskih pogojih med 
dobaviteljem iz SZ in Litostrojem. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Zivojin Cuček. 

Zivojin Cuček: Če sem prav razumel vprašanje, gre za to, ali je 
investitor navedel vzroke za svojo odločitev, in kakšni so pogoji, ki jih nudi 
Litostroj in kakšni so pogoji za dobavo turbin iz SZ. 

Odgovor investitorja je približno takle: »Nimamo dovolj dinarskih sredstev. 
Vsa investicija je sedaj znižana na 360 milijard. Ker ni dovolj dinarskih sred- 
stev, je naša dolžnost, da predlagamo delavskemu svetu, kako na najboljši način 
rešiti problem pomanjkanja dinarskih sredstev, ker je obveznost za zgraditev 
objekta še vedno ostala. V taki situaciji smo bili prisiljeni predlagati, svojemu 
delavskemu svetu, da se poslužimo sovjetskega kredita in da štiri in pol mili- 
jarde skušamo dobiti iz sovjetskega kredita.« To je bilo uradno pojasnilo. 

Drugo vprašanje: naša ponudba, ki smo jo dali približno pol leta pred SZ, 
je bila po ceni ugodnejša. Seveda naša ponudba ni bila kreditna ponudba, pač 
pa ponudba na normalno, plačilo, se pravi ob običajnih plačilnih pogojih: pri 
podpisu: pogodbe 10%, ostalo pa pri dobavah. Podobno ponudbo je dal tudi 
Rade Končar. Ponudba Rade Končar je bila sprejeta in pogodba za 3 genera- 
torje je podpisana. Tudi to govori za to, da ni bilo nikoli mišljeno, da bi bile 
turbine, izdelane doma, plačane iz sovjetskega kredita. Naši dobavni roki so 
bili usklajeni z investitorjevimi zahtevami, naše cene pa so bile celo ugodnejše, 
kljub temu, da smo v naši ceni predvidevali precejšnjo količino odlitkov in 
odkovkov, ki naj bi jih dobavila SZ, ker jih pri nas ne proizvajamo, ter smo 
morali zaradi tega kalkulirati sorazmerno visoke cene, ki smo jih prilagajali 
cenam na svetovnem trgu. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo' razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Ce se nihče več, ne prijavi k razpravi, predlagam, da po tej seji -dokončno 
formuliramo naše zahteve glede sodelovanja industrije. Tu gre za širši problem, 
za konkretni primer, ko se pod vplivom tujega kapitala izloča nacionalna indu- 
strija in to v času, ko se mora ta v skladu z reformo boriti za afirmacijo v med- 
narodni kooperaciji na načelih poslovnosti in ekonomičnosti. Če naj bo vloga 
tujega kapitala takšna, ki bo> avtomatično vsiljevala pogoje naši industriji, 
bomo morali korigirati naša stališča o vlogi in pomenu angažiranja tujega 
kapitala, ki smo Jih doslej zagovarjali. Ob takih pogojih se seveda ne bi mogli 
odločati o predpisih, ki bi dovoljevali uvoz tujega kapitala. Dejstvo je, da se 
moramo prav v sedanjem času boriti na vso moč, da se naša proizvodnja afir- 
mira na tujih tržiščih in da ugotovimo, da so trditve tovarišev iz Litostroja 
točne, ko pravijo, da v tem primeru ne gre samo za določene materialne po- 
sledice, temveč tudi za našo« afirmacijo na zunanjem tržišču. Če pri tako po- 
membnem objektu ne sodeluje domača industrija, potem je težko zahtevati, 
da bo uspela pri raznih natečajih v inozemstvu. Zato se mi zdi upravičeno, da 
se upremo taki praksi in zahtevamo pojasnilo, zakaj je do tega primera prišlo. 
Obrazložitev bo lahko v precejšnji meri vplivala, kot sem že prej rekel, na 
naša stališča o vlogi in uvozu tujega kapitala v našo deželo. 

Predlagam, da podpremo ugotovitve Litostroja in da zahtevamo, da se 
Litostroj in druga naša nacionalna industrija vključi v kooperacijske odnose 
pod normalnimi ekonomskimi pogoji. 
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Ce se strinjate s takim predlogom, prosim, da o njem glasujemo. Kdor je 
za, naj dvigne roko-. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Gospodarski zbor soglasno sprejel iniciativo Litostroja. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na poslanska 
vprašanja. 

Na 38. seji Gospodarskega zbora je postavil poslansko vprašanje poslanec 
Vili Pukmajster. Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da odgovori na to vpra- 
šanje, kot je bilo na zadnjem zboru obljubljeno. Besedo ima Vladimir Lešnik. 

Vladimir Lešnik: Tovarišice in tovariši poslanci!. Tovariš po- 
slanec je v zvezi z dosedanjimi razpravami o položaju zasavskih premogovni- 
kov postavil več vprašanj. O položaju premogovnikov, o njihovi problematiki 
ter o možnih ukrepih je bito doslej že dosti razpravljano in podvzetih več 
ukrepov. O konkretnih vprašanjih pa dajem naslednje pojasnilo1. 

Upravni odbor republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij je v 
letu 1966, ker ni bilo potrebnih sanacijskih programov, rezerviral 25 milijo^ 
nov novih dinarjev za modernizacijo premogovnikov, pred konec leta pa sprejel 
dokončni sklep, da iz dopolnilnih sredstev republiških skupnih rezerv gospo- 
darskih organizacij odbori rudnikom Zagorje, Trbovlje Hrastnik za moder- 
nizacijo skupaj 25 milijonov dinarjev. Za posamezni rudnik bo dokončno dolo- 
čen znesek po proučitvi in predložitvi popravljenih sanacijskih programov. 
Nosilca predlaganih rešitev za sanacije sta oba premogovnika, ki pri tem 
samostojno odločata o> vseh elementih, ki jih daje predlagana sanacija, vključno 
z organizacijskimi in integracijskimi ukrepi. Upravni odbor republiških skupnih 
rezerv in Splošna gospodarska banka sta posebej angažirala strokovne institucije 
in druge strokovnjake, ki bodo preverili in proučili predlagane možnosti 
izboljšanja proizvodnih in ekonomskih pogojev v teh premogovnikih. Razen 
tega bo Splošna gospodarska banka iz sredstev zbranih na. podlagi republiškega 
zakona dopolnilnih sredstev za financiranje elektroenergetskih objektov v 
letih 1966 in 1970 kreditirala modernizacijo' premogovnikov. Če torej upošte- 
vamo vse razpoložljive vire finančnih sredstev, to je sredstva za financiranje 
elektroenergetskih objektov, sredstva republiških skupnih rezerv, ki bodo sicer 
likvidna šele v letu 1968, ter lastno amortizacijo premogovnikov, bo možno takoj, 
ko bedo pripravljeni in sprejeti ustrezni programi, pristopiti k izvajanju 
sanacije. 

Glede sprostitve cen premoga je Izvršni svet stal na stališču, da je položaj 
takšen, da se lahko sprostijo cene premega. To vprašanje pa je bolj načelnega, 
kakor praktičnega značaja, ker si v sedanji situaciji ne moremo zaipišljati 
splošnega zvišanja cen premoga, ker bi to pomenilo zrpanjšanje odjema in bi 
povzročilo povečano uporabo drugih energetskih virov in še povečalo težave 
trboveljske termocentrale, ker so njene cene že tako višje kot cene drugih 
elektrarn. Iz teh razlogov tudi naši predlogi zveznim organom niso dobili pod- 
pore ostalih republik. Dozorelo je spoznanje, da se z višjimi cenami ne da reši,ti 
premogovnikov, kajti gibanja cen premoga gredo v zadnjem ,času v nasprotno 
smer. 

Zadržki za integracijske procese med premogovniki in termocentralami so 
po mnenju Izvršnega sveta, v glavnem tile: nerešeni ekonomski odnosi v elek- 
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t 
trogosp-odarstvu, ki termocentralam trenutno omogočajo ugoden finančni položaj 
in izplačilo višjih osebnih dohodkov; v nekem smislu nizka produktivnost v 
premogovnikih, ki objektivno omejujejo osebne dohodke rudarjev; pomanjkanje 
skupnih interesov v takšnih bazenih, ki naj bi vplivali na čim večjo skupno 
realizacijo, ne glede na energetsko obliko-; nezadostno spoznanje, da bo v bodoče 
prišlo do močne konkurence med posameznimi energetskimi viri, zlasti pri 
proizvodnji električne energije. 

Zakon o elektrogospodarstvu ni ovira za integracijo med rudniki in term-o- 
centralami. Temeljni zakon o elektrogospodarstvu iz leta 1965 predpisuje, kdo 
so elektrogospodarska podjetja in da se ta morajo združiti v skupnost jugoslo- 
vanskega elektrogospodarstva ter s svojimi napravami vključiti v elektroener- 
getsko' bilanco. Ti predpisi, seveda ne prepovedujejo, da se npr. premogovnik 
pojavi kot član združenega podjetja, kar v praksi v drugih republikah že 
obstaja, oziroma se taki procesi odvijajo. 

Predsednik Leopold Krese: Ali se tovariš Pukmajster z odgovorom 
zadovoljuje? (Da.) Hvala lepa. 

Na prejšnji seji je dal pismeno vprašanje poslanec Drago Pere glede for- 
miranja in kontrole cen v usnjarski predelovalni industriji. To vprašanje sem 
posredoval Izvršnemu svetu in prosim predstavnika Izvršnega sveta, da da 
odgovor. Prosim, tovariš Lešnik. 

Vladimir Lešnik: Tovarišice in tovariši ps-olanci! Tovariš posla- 
nec je postavil Izvršnemu svetu naslednja vprašanja: »V usnjarsko-predelovalni 
industriji se je izoblikovalo- utemeljeno stališče o zahtevi za sprostitev cen v 
tej panogi. To stališče je podprla Gospodarska zbornica SR Slovenije. O pro- 
blemu režima cen, ki je življenjskega pomena za panogo, je predstavnik 
Izvršnega sveta 12. januarja 1967 dal svoje mnenje na seji odbora za gospo- 
darstvo zveznega izvršnega sveta. Glede na navedeno postavljam Izvršnemu 
svetu Skupščine SR Slovenije na podlagi 103. člena začasnega poslovnika Gospo- 
darskega zbora poslansko vprašanje: 

»Kakšno je stališče do zakona o formiranju in kontroli cen v usnjarski 
predelovalni in lahki industriji, ki ga je dal in zastopal predstavnik Izvršnega 
sveta -SR Slovenije na seji odbora za gospodarstvo zveznega izvršnega sveta, 
in drugič, ali se predstavnik Izvršnega sveta zavzema za stališče usnjarsko-pre- 
delovalne industrije, ali za kakšno drugo stališče in zakaj?« 

Menimo, -da je potrebno o cenah in o režimu cen nekoliko širše odgovoriti, 
da bi ,se s tem: pojasnila nekatera stališča do tega vprašanja, ki se pojavlja tudi 
pri drugih proizvajalcih, posebno pri tistih, ki proizvajajo izdelke za široko 
potrošnjo. Ze ob pripravah za reformo je bilo nesporno, da so-zamrznjene cene 
in administrativna kontrola cen le začasen ukrep ter da se reforma lahko 
uveljavlja predvsem na osnovi zakonitosti trga. ter da se cene prilagajajo tržnim 
in drugim pogojem. 

V lanskem letu so se cene v manjšem obsegu sproščale, več pa je bilo 
administrativnega reguliranja cen na podlagi zahtevkov proizvajalcev. Po 
razpoložljivih podatkih so se cene industrijskim izdelkom- samo v lanskem letu 
povečale za 3,1 n/<>, cene v prodaji na drobno pa za 7,1 ®/o, od tega cene indu- 
strijskega blaga za 8,2%. Na splošno je lanskoletni indeks povečanja cen v 
Jugoslaviji kljub naporom za stabilizacijo še med najvišjimi v Evropi. Pri 
tem pa je treba opozoriti, da so zaloge gotovih izdelkov predvsem za široko 
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potrošnjo že dalj časa v stalnem porastu in to ob skromnem povečanju pro- 
izvodnje. Ta pojav pa že predstavlja resno oviro za proizvodnjo. Tudi analiza 
cen izdelkov, ki so bile sproščene v letu 1966, med temi tudi za nekatere 
izdelke usn j arsko-predelovalne industrije, kaže, da so se cene teh izdelkov od 
sprostitve do konca januarja 1967 povečale za 19,5'/o. Vse to narekuje veliko 
opreznost, kajti ne smemo dopustiti, da bi sprostitev cen hkrati pomenila 
zvišanje splošnega nivoja cen posamezne proizvajalne grupacije. 

Sprostitev in oblikovanje cen ob pogojih trga je proces, ki ga je treba pove- 
zati z vrsto drugih elementov, kot so: devizni režim, carine, prometni davek, . 
kreditna politika itd. Ureditev vseh teh vprašanj šele pomeni, da je tržišče 
kompleksnejše regulirano. 

Zvezna zavod za cene je glede na predloge proizvajalcev, da se prosto for- 
mirajo cene za usnje in obutev, pohištvo in konfekcijo, izdelal podrobne analize 
o stanju na trgu teh izdelkov. O tem sta razpravljala komisija za tržišče in 
cene ter komisija za gospodarstvo zveznega izvršnega sveta, kier pa predstav- 
niki republiških izvršnih svetov niso sodelovali. Citiram navedbe iz materialov, 
ki jih je pripravil zvezni zavod za cene februarja letos za razpravo o tekočih 
gospodarskih gibanjih. V teh analizah je bilo ocenjeno, da še niso podani pogoji, 
da bi se že opustila neposredna kontrola cen, ker je lani prišlo do nadaljnjega 
povečanja cen v industriji in trgovini na drobno za te izdelke. Cene na domačem 
tržišču za obutev, pohištvo in konfekcijo so na višji paritetni ravni od one, s 
katero se je računalo ob reformi. Ze v lanskem letu so prihajali zahtevki proiz- 
vajalcev za zvišanje cen. Ta pritisk še vedno traja. V usnjarski industriji namreč 
intervencijski uvoz surovih kož še ne deluje v zadostni meri na stabilizacijo 
cen domačih kož. Prav tako tudi liberalizacija uvoza predvsem pa ukrepi 
kreditne politike še ne delujejo dovolj v smeri zmanjšanja zalog pri proizvajal- 
cih. Zato bi prehod na prosto formirane cene dejansko pomenil zvišanje cen. 

Glede stališča predstavnika Izvršnega sveta na seji odbora za gospodarstvo 
Zveznega izvršnega sveta dne 12. januarja letos sporočam, da v tem odboru niso 
sodelovali predstavniki republiških izvršnih svetov, pač pa je bil 13. januarja 
konzultativni sestanek predstavnikov republiških izvršnih svetov, kjer so raz- 
pravljali o osnutku zakona o oblikovanju in družbeni kontroli cen. Na tem 
sestanku se ni razpravljalo o konkretnem stališču za sprostitev cen v usnjarsko- 
predelovalni industriji, temveč le o predlogu zakona. Razumljivo je, da bi bila 
onemogočena načelna razprava o stališčih glede predloženega osnutka zakona 
če bi ob tem že želeli urejati probleme cen posameznih panog. 

Izvršni svet se je že v začetku razprav o novem zakonu zavzel za načela, ki 
so bila tudi osvojena v medtem že sprejetem zakonu, da čimprej opustimo 
administrativne posege s področja cen ter da se družbena kontrola cen prven- 
stveno izvaja z ekonomskimi ukrepi i,n z zakonitostmi tržišča. Zaradi zamrznje- 
nih cen v prehodnem obdobju z novim zakonom še trenutno niso uveljavljena 
v celoti gornja načela, smatramo pa, da bo režim, ko bo stopil v veljavo, 
posebno pa dogovarjanje med proizvajalci in uporabniki, že lahko uredil marsi- 
kateri problem. S tem pa ne zanikamo, da je treba v usnjarsko-predelovalni 
in tudi v drugi proizvodnji čimprej odstopiti cd administrativnih posegov na 
področju cen, vendar morajo biti podani pogoji, da to ne pomeni enostavnega 
zvišanja nivoja cen. 

Predsednik Leopold Krese: Tovariš Drago Pere, ali se zadovoljuješ 
z odgovorom? 
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Drago Pere: Ne strinjam se. Prosil -bi, Za pismeni odgovor, da ga 
proučimo v sekciji pri Gospodarski zbornici. 

Predsednik Leopold Krese: Poslanec Simoneti bi rad razpravljal o 
tej problematiki. Pojasniti pa ■moram, da po našem poslovniku ni mogoče 
razpravljati o poslanskih vprašanjih. Poslanec pa lahko predlaga dopolnitev 
dnevnega reda s točko, o kateri želi, govoriti. Če želi tovariš Simoneti razprav- 
ljati o tem vprašanju, mora najprej predlagati razširitev dnevnega reda. 

Rino 'Simoneti: Vljudno prosim zbor, da sprejme ta problem na 
dnevni red. Obljubljam pa, da bom zelo kratek. 

Predsednik Leopold K rje s e : Najmanj 10 poslancev mora podpreti 
predlog predlagatelja. (10 poslancev dvigne roko.) Zboru dajem na »glasovanje, 
ali naj se ta tematika dia danes na dnevni red, Kdor je za predlog, naj dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Besedo ima tovariš Rino Simoneti. 

Rino Simoneti: Oproščam se vam, tovarišice in tovariši poslanci! 
Analiza, ki jo je pripravil zavod za cene, ni nobena analiza in o kaki strokov- 
nosti se ne da govoriti. Mislim, da jo je zelo dobro obdelal tovariš Knez v 
»Delu«. Na njegovo kritiko še ni nihče odgovoril. Ta analiza prikazuje le najpre- 
prostejši trend porasta cen v obdobju po reformi s posebnim poudarkom na 
razdobju januar—februar letošnjega leta. To za mene ni nobena analiza. Pred- 
vsem oporekam vsakršno strokovnost tej analizi. 

Trditev, da so se cene obutvi po reformi dvignile, se mi zdi zelo naivna, 
ker je v 50 milijonih parov obutve, ki io v Jugoslaviji naredimo, 17 milijonov 
parov gumaste obutve, v kateri je 80 'Vo kavčuka. Škornji Borovo in opanke, 
ki »o temelj te obutve, imajo zamrznjeno ceno, cd kar jih delajo, delajo pa jih 
kakih 40 let. Ta proizvod se ni spremenil in zavod za cene je imel tukaj 
izredno priložnost, da je stvari kontroliral, ker pač ni bilo mogoče predložiti 
novih cen. 

Stanje zalog je približno za 30 i0/o večje kot v preteklih letihj potrošnja 
znaša kakih 25 do 27 milijonov parov, ostalo gre na zalogo oziroma v izvoz. 
Niti zaloge niti kapacitete ni,ti trendi cen niso taki, da bi opravičevali tako 
stališče. Mislim, da moramo sprejeti predvsem mnenje profesorja Bajta, ki 
pravi, da je treba obravnavati tržno proizvodnjo, kjer je konkurenca, in da 
je treba cene kot operacijo sprostiti povsod tam, kjer gre za tržno proizvodnjo 
in konkurenčno' proizvodnjo, ne pa iskati najrazličnejših predpogojev. Takih 
predpogojev mi nikdar ustvarili ne bomo. To je operacija, ki bi morala zajeti 
vse proizvode, kjer je konkurenca. Vse drugo ustvarja samo umetno stanje, 
da se vsa proizvodnja usmerja tja, kjer so cene sproščene in se na ta način 
ustvarja umetno povpraševanje. Vsi drugi, ki nimajo možnosti tržnih pogojev, 
da bi zvišali cene, ugotavljajo, da so zapostavljeni. Drugače pa je seveda treba 
obravnavati monopolne položaje nekaterih delovnih organizacij od mestnega 
vodovoda pa do železnic in elektrike. Obžalujem, da smo v Sloveniji po tem, 
ko smo že imeli formirana določena stališča glede sprostitve cen, na tako 
preprost način sprejeli kvazi strokovno oceno zavoda za cene, ki za mene ni 
sprejemljiva. 
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Predsednik Leopold- Krese: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ker ne želi 
nihče več besede k tej točki, jo zaključujem s tem, da se odgovor pošlje v 
pismeni obliki. O tem odgovoru bo razpravljal odbor pri Gospodarski zbornici, 
ki bo Skupščini posredoval svoje mnenje. 

Drago Pere: Prosim, da dobim odgovor v nekaj dneh, ne čez en mesec, 
ko vprašanje ne bo več aktualno. 

Predsednik Leopold K r|e s e : Mnenje Izvršnega sveta bom poslal 
jutri Gospodarski zbornici. 

(S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Poslansko vprašanje tovariša 
Perca ostane še naprej na dnevnem iredu. 

Zeli kdo postaviti še kakšno poslansko vprašanje? (Ne javi se nihče.) Ce 
nihče, zaključujem tudi to točko dnevnega reda in s tem tudi 39. sejo Gospo- 
darskega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 17.45.) 



Ig.. :,|.0CJALNO - ZDRAVSTVENI ZBOR 

30. seja 

(10. marca 1967) 

Predsedovala: dr. Ruža Segedin, predsednik, 
in Miro Vesel, podpredsednik 
Socialno-zdravstvenega zbora 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin : To-varišice in tovariši poslanci! Pri- 
čenjam 30. sejo Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: dr. Martin Benedik, Dolfe Vojsk, 
Marija Rudolf in dr. Vinko Mozetič. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Seji zbora prisostvujejo: Majda Gaspari in Rudi Čačinovič, člana Izvršnega 
sveta, Stane Selih, republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo kot 
predstavnik Izvršnega sveta, dr. Jože Benigar, predsednik odbora za zdravstvo 
in socialno1 politiko RZ, Janez Japelj, predsednik odbora za delo in socialno 
zavarovanje RZ, predstavnik republiškega zdravstvenega centra, predstavnik 
komisije za nadzor nad sklepanjem in izvajanjem pogodb med zdravstvenimi 
zavodi in komunalnimi skupnostmi socialnega zavarovanja, predstavnik repu- 
bliške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev Slovenije, predstavnik repu- 
bliškega zavoda za socialno zavarovanje, predstavnik Slovenskega zdravniškega 
društva in predstavnik republiškega odbora sindikatov družbenih dejavnosti 
Slovenije. Goste pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo v razpravi. 

Za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 29. seje Socialno-zdravstvenega zbora; 
2. razprava o osnutku zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR 

Sloveniji; 
3. razprava o sklepanju pogodb za leto 1967 in 
4. poslanska vprašanja. 
Se strinjate s predlaganim dnevnim redom? Ima morda kdo kak predlog 

za dopolnitev ali spremembo dnevnega reda? (Ne javi se nihče.) Če ne, ugo- 
tavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to' je na odobritev zapis- 
nika 29. seje zbora. Osnutek zapisnika ste prejeli, in prosim, če ima kdo kako 
pripombo k zapisniku? (Ne javi se nihče.) Če ne, ugotavljam, da je zapisnik 
odobren. 
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Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na razpravo o 
osnutku zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji. 

Za to točko dnevnega reda ste prejeli osnutek zakona, ki ga je skupščini 
predložil republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo ter poročilo 
odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. Poročilo odbora ste 
prejeli in zato predlagam, da ga ne čitamo. 

Preden bi prešli na razpravo', bi želela opozoriti, da je dai ta osnutek zakona 
republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo v obravnavo občinskim 
zdravstvenim centrom in preko, njih zdravstvenim zavodom, občinskim skup- 
ščinam, komunalnim skupnostim in zavodom! za socialno zavarovanje, Sociali- 
stični. zvezi, sindikatom in drugim zainteresiranim činiteljem. 

Z današnjo sejo se tudi naš zbor vključuje v to širšo razpravo o osnutku 
tega zakona. 

Ali morda želi predlagatelj zakonskega osnutka dati še ustno obrazložitev? 
(Ne želi.) Ce ne, potem pričenjam razpravo*. Prosim, kdo želi besedo? Besedo 
ima tovariš dr. Zmago Slokan. 

Dr. Zmago Slokan: Tovarišica predsednik, tovariši poslanci in po- 
slanke! Dovolite mi, da se dotaknem problema, ki na videz ni v neposredni 
zvezi z razpravo o osnutku zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR Slo- 
veniji. 

V mislih imam namreč družbeno-politično oziroma teritorialno ureditev v 
naši republiki. V dosedanjih razpravah o razvoju zdravstvene službe ugotavlja- 
mo, da se je ta služba v preteklosti mnogokrat preekstenzivno širila in atomizirala 
ter, da je zaradi tega postala za našo družbo, za naše materialne zmogljivosti v 
sedanji situaciji, predraga. Vendar ne smemo pozabiti, da za takšno bohotno 
rast zdravstvene službe ne smemo kriviti samo zdravstvene delavce, kar se 
zelo rado dogaja, temveč, da so tej rasti mnogokrat botrovale družbeno-politične 
skupnosti, po domače rečeno, komune. Dokler je šlo vse še iz skupne blagajne, 
dokler dinar še ni predstavljal tega, kar bi moral, je vsaka občina pač težila 
za tem, da bi v svoji komunalni skupnosti, imela vse, ne glede na smotrnost 
ali ekonomičnost. 

Zdravstvene postaje, zdravstveni domovi in druge dejavnosti so rasle 
ponekod stihijsko'. Dinar, emisijski dinar je včasih manj, včasih bolj blagohotno 
napajal posamezne komunalne skupnosti, ki, so bile v glavnem formirane na 
osnovi političnega koncepta čimvečje decentralizacije, medtem ko so imeli 
činitelji ekonomike in gospodarske zmogljivosti posameznih komun po njiho- 
vem formiranju bolj drugoten pomen. Jasno je, da tako v nedogled ni. moglo 
več iti. Poleg drugih, nam vsem dobro znanih razlogov, ki so privedli do 
nujnosti gospodarske in družbene reforme, bi moral tudi v tej dejavnosti zapi- 
hati nov veter. Reforma iz meseca v mesec vedno bolj neusmiljeno živo zajema 
vse naše življenje. Ze dolgo znane in vedno' ne dovolj upoštevane ekonomske 
zakonitosti nekompromisno posegajo v vso našo dejavnost. Industrijsko- raz- 
drobljenost in zaostalost sili nova ekonomika v integracijska gibanja, v višje 
organizacijske oblike, ki bi se lažje vključevale v tekmo na mednarodnem 
tržišču in v mednarodno delitev dela. Priče smo, da se tudi že v republiških 
proračunskih sredstvih reforma postopoma uveljavlja, saj se ta sredstva vedno 
bolj zmanjšujejo. Navidezno' se urejajo ugodnejša delitvena razmerja med 
republiko in občino, v resnici pa se na občine prenaša vedno več obveznosti, 
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posebno nove obveznosti, družbenih služb: zdravstva, šolstva, kulture, socialnega 
varstva in podobno. 

Nova delitvena razmerja med republiškim proračunom in občinami ne zago- 
tavljajo zadostne višine sredstev, da bi občine lahko izvajale vse obveznosti, 
ki jim pripadajo po zakonu. V občinah po vsej Slovteniji se je v zadnjih letih 
nakopičil velikanski upravni aparat, ki je drag, in ki še bolj hromi delo in 
izvajanje občinskih obveznosti,. Mnoge od 62 občin v Sloveniji komaj še živo- 
tarijo zaradi vseh mogočih zakonskih obveznosti in zaradi dragega upravnega 
aparata. Zaradi takšnega stanja so najbolj udarjene prav družbene službe v 
teh občinah. V mnogih malih in ekonomsko šibkejših občinah dobivajo družbene 
službe vse bolj značaj »improvizacij«, kot pa značaj stvarnega izpolnjevanja z 
zakonom določenih obveznosti. 

Poglejmo na primer samo sredstva, ki jih dajejo gospodarsko šibke občine 
za zdravstveno preventivo ali za socialno varstvo, čeprav se tudi za to dolžne 
skrbeti. Ali niso ta sredstva mnogokrat samo še simbolična? Da se prav raz- 
umemo: tudi gospodarsko šibke komune bi hotele izpolnjevati svoje obveznosti, 
toda jih na žalost ne morejo-. Menim, da v sedanji gospodarski situaciji, v 
kakršni smo, ni več realna in ekonomsko opravičljiva pretirana razdrobljenost 
mnogih občin v Sloveniji. V razpravi o republiškem proračunu smo videli, 
da morajo nekatere občine še sprejemati republiške dotacije, da sploh lahko 
obstajajo' oziroma, da jim je omogočeno vsaj minimalno izvajanje zakonskih 
obveznosti. 

Poudarjam, da nisem ekspert za komunalna vprašanja. Vendar se vprašu- 
jem, če ni že skrajni čas in nujno, da začne delovati reforma v smislu raciona- 
lizacije potrošnje družbenih sredstev tudi pri sedanji komunalni ureditvi? 
Ali ne bi integracijski proces tudi na tem področju privarčeval veliko družbe- 
nih sredstev, pocenil poslovanje, ga racionaliziral in usposobil, komune za 
resnično ekonomsko gospodarstvo v okviru geopolitično zaokrožene širše rizične 
skupnosti, ki hi bile sposobne izpolnjevati vse na njih prenesene obveznosti 
brez republiških dotacij? 

Prepričan sem, da tako mislijo in želijo mnogi občani, da se namreč tudi 
komunalni sistem vključi v reformno gibanje kot vse ostale dejavnosti. Ta 
sistem naj bi ne bil neka institucija, za katero naj še dalje velja v tej stopnji 
našega razvoja parola: »non mi tangere«. Ker ima predloženi osnutek zakona 
o organizaciji zdravstvene službe za cilj dolgoročnejšo in stabilnejšo organiza- 
cijo ureditve te službe, ki je imela že v preteklosti, še bolj pa bi morala imeti 
v bodoče mnoga skupna izhodišča in biti čimbolj usklajena tudi z bodočo komu- 
nalno ureditvijo, prosim predstavnika Izvršnega sveta, da mi pojasni: 

— ali se že in kako se družbeno-politične skupnosti vključujejo v reformne 
načrte; 

— ali so z namenom reorganizacije in pocenitve poslovanja predvideni 
tudi v družbenopolitičnih skupnostih v bližnji bodočnosti, kakšni integracijski 
procesi? 

Na koncu še nekaj besed o osnutku zakona o organizaciji zdravstvene službe 
v SR Sloveniji. 

Ko smo sprejemali 5 %> prispevno stopnjo, je predlagatelj Izvršni svet 
Slovenije postavil težišče argumentacije predvsem na izvajanje akcijskega 
programa, ki, nam je vsem znan. Na žalost se doslej predvidevanja tega akcij- 
skega programa niso uresničila. Kljub strokovno tehtni argumentaciji in 
kljub izdatnemu angažiranju vseh sil, tako v zdravstveni službi kot izven nje, 
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se je realizacija izvajanja akcijskega programa ustavila na nivoju samouprav- 
nih mehanizmov posameznih zdravstvenih zavodov. Skoraj vsak integracijski 
poskus v smislu reorganizacije preekstenzivno razvite- zdravstvene službe se 
je žalostno končal z negativnimi referendumi. Po dveh mesecih neuspešnega 
prizadevanja na vseh področjih se je videlo, da bo ostal akcijski program 
samo še deklaracija, če ne bo pravočasno' osnovnih zakonskih ukrepov tudi s 
področja organizacije zdravstvene službe. In to kljub temu, da še ni toliko priča- 
kovanega zveznega zakona o zdravstvenem varstvu in republiškega zakona o 
organizaciji zdravstvene službe. Nuja je torej narekovala izdelavo predloženega 
zakonskega osnutka, ki ne zajema problematike zdravstvenega varstva v 
celoti, pač pa samo del tega, to je organizacijo zdravstvene službe. 

Iz predloženega osnutka nedvomno veje reformni duh, ki bi lahko dal 
pozitivne strokovne in ekonomske rezultate. Tudi, če bi zakon že sedaj sprejeli, 
se rezultati še ne bi mogli pokazati v celoti že letos, kot to predvideva akcijski 
program. V prehodnih določbah tega zakonskega osnutka je namreč realizacija 
sprememb po< tem zakonu omejena do konca leta 1967. Kljub temu, da ne bo 
sicer neposrednih finančnih učinkov, ki si jih je zamislil predlagatelj v akcij- 
skem programu, ko je predlagal znižanje prispevne stopnje na 5 %, bi vendarle 
imela realizacija zakona o organizaciji zdravstvene službe že sedaj za posle- 
dico stabilizacijo na tem, področju in solidneišo osnovo za nadaljnje strokovne j še 
in racionalnejše delovanje zdravstvene službe. Hkrati, ko veje iz predloženega 
osnutka zakona o organizaciji zdravstvene službe želja in potreba, da se tej 
dejavnosti postopoma napravi red, ki naj bi temeljil na strokovnih uteme- 
ljitvah, se že pojavlja spet nov koncept organizacije zdravstvene službe celoti. 
Ta ogroža v jedru vsa dosedanja načela javne zdravstvene službe. V mislih 
imam namreč teze o novem načinu organizacije in financiranja socialnega 
zavarovanja. Zakon o tem naj bi, po izjavi Rista Djunova, začel veljati že 
letos. Z realizacijo teh tez se namreč dosedanja javna zdravstvena služba v 
svojih organizacijskih temeljih popolnoma spremeni. 

Organizacija zdravstvene službe, oziroma zdravstvena služba se bo morala 
po teh tezah prilagoditi bolj zakupnim odnosom posamezne gospodarske veje 
ali celo posamezne tovarne, ki naj bi določale, kakšno zdravstveno službo in 
raven zdravstvenega varstva nad minimalno predpisanim varstvom želimo 
imeti. Namesto javne, enovito* organizirane zdravstvene službe bodo nastopali 
cehovsko formirani in cehovsko dotirani zdravstveni zavodi kot jih poznamo 
iz naše preteklosti in tudi v kapitalističnem svetu. V spominu imam skromne 
in uboge »Bratovske skladnice rudarjev« ter bogate trgovske bolniške blagajne 
s svojimi elitnimi sanatoriji tipa »Merkur« in »Šlajmarjev dom« ter banovinske 
bolnišnice za siromake in državne uradnike. 

Memm, da je javna zdravstvena, služba v dosedanjih pogojih pokazala 
tako velike rezultate, da se je afirmirala ne samo doma, marveč tudi v svetu. 
Zato bi bile z nezadostno premišljeno in prehitro realizacijo določenih določb v 
teh tezah uničene ne samo pridobitve javne zdravstvene službe v celoti, marveč 
bi takšna realizacija pomenila še več. Pomenila bi politični odklon, kajti kjer 
bi bila potem še očuvana toliko opevana socialistična solidarnost in vzajemnost 
vsega naroda? 

Glede na to' prosim predstavnika Izvršnega sveta, da pojasni: 
1. na kakšni stopnji je izdelava zveznega zakona o zdravstvenem varstvu 

in o organizaciji zdravstvene službe; 
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2. ali je zakon o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja že 
na tej stopnji, da bi, lahko začel veljati že letos; 

3. ali predloženi osnutek zakona o organizaciji zdravstvene službe, ki je 
pred namii, upoštevamo tudi gornja gibanja in gornje momente? 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima tovariš Zdravko Gruden. 

Zdravko Gruden: Tovarišice poslanke in poslanci! V zvezi z osnut- 
kom zakona o organizaciji zdravstvene službe naj omenim nekaj pripomb, ki 
so bile izražene na strokovnem svetu zdravstvenega centra v Kranju in katere 
je obravnaval tudi odbor. Zakon naj ne dovoljuje izjem zaradi besed »pravi- 
loma«, »lahko«, lahko pride v izrednih primerih največkrat do nesporazumov 
in do prenašanja odgovornosti. V zvezi z zasebno prakso' zdravstvenih delavcev 
je zdravstveni center mnenja, da preširoko odpira možnosti zasebne zdravniške 
prakse, kar utemeljuje z naslednjim. 

Privatna praksa je za posameznega bolnika dobra, ni pa v ničemer urejena 
za preventivo, ki se ne more — razen v izjemnih primerih — izvajati na 
posamezniku. S tako predvideno zasebno zdravniško prakso ni urejena pre- 
ventiva na ravni prejšnje privatne zdravniške prakse. Zasebna zdravniška 
praksa pogosto ne more dati ustrezne diagnoze, ne da bi uporabila druge veje 
medicine, predvsem laboratorijsko tehniko. S preširokim odpiranjem vrat 
zasebni praksi lahko pride tudi do motenj v javni zdravstveni službi. V zvezi 
s predlogom, da bi bili, dispanzerji za medicino dela samostojni zavodi, se 
zdravstveni center strinja s stališči cdbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov. 

Dispanzer za medicino dela ni samo ambulanta za poklicne bolezni ali 
obratna ambulanta, marveč ima tudi druge naloge. Dispanzerji za medicino dela, 
ki so sedaj pri zavodih za zdravstveno varstvo, naj bodo strokovne zdravstvene 
enote, ki strokovno povezujejo delo obratnih ambulant in drugih zdravstvenih 
enot, ki delajo na področju medicine dela v zdravstvenem doimu. Sekcija 
za medicino dela Slovenskega zdravniškega društva zagovarja samostojne 
obratne ambulante, vendar pod določenimi pogoji, kot so velikost podjetja, 
tehnologija, kadrovska zasedba, materialni in finančni pogoji in podobno. Pred- 
loge bo sekcija za medicino dela poslala. Sele pod določenimi pogoji bi se 
lahko obratne ambulante preimenovale v dispanzerje za medicino dela. 

Dalje je vprašanje, če naj bo sedež dispanzerja za medicino1 dela, ki sedaj 
zajema širše območje, pri zavodih za zdravstveno varstvo ali se naj prenese 
sedež dispanzerja za medicino dela na zdravstveni dom. Vendar pa pri tem 
obstaja nevarnost, da se delo> dispanzerja zoži na območje zdravstvenega doma, 
s čimer se pogojuje odpiranje dispanzerjev za medicino dela tudi pri ostalih 
zdravstvenih domovih, oziroma se zožuje širina dispanzerja na kurativno- ozi- 
roma na ambulanto za poklicne bolezni. 

Sama ambulanta za poklicne bolezni še ne predstavlja dispanzersko meto- 
do dela. 

V zvezi z nalogami zdravstvenega centra je bilo poudarjeno, da mora 
dobiti zdravstveni center tudi pravico odločanja. To poudarja tudi odbor, in 
ne da samo sklepa, izdaja, usklajuje in določa. Za delo zdravstvenega centra 
je treba še določiti, kakšne kadre mora le-ta imeti pri, zavodu za zdravstveno 
varstvo za opravljanje funkcij zdravstvenega centra. 
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Za izvajanje sklepov zdravstvenega centra naj se zadolži določeno- osebo, 
morda direktorja zavoda za zdravstveno varstvo. 

Predsednik dr. Ruža Šege d in: Besedo ima tovarišica Anica Man- 
fredo. 

Anica Manfredo: Tovarišice in tovariši poslanci! O predloženem 
osnutku zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji, ki je bil 
poslan občinskim skupščinam, družbeno-političnim organizacijam in poslancem 
Socialno-zdravstvenega zbora, so v Zasavju razpravljali zdravstveni delavci 
ob sodelovanju z družbeno~političnimi organizacijami in sveti za zdravstvo 
omenjenih občin. K celotnemu osnutku zakona ni bilo bistvenih pripomb, razen 
k 23. členu. Ta določa, da mora območje enega zdravstvenega zavoda zajeti 
50 000 prebivalcev. Pripombe so se nanašale na administrativno določen cen- 
zus, ki ne upošteva možnih geografskih in demografskih posebnosti. Vsi sode- 
lujoči so bili; soglasni, da obstajajo v Zasavju poleg te enovitosti tudi specifični 
življenjski pogoji, to je rudarstvo in težka industrija. Te specifične pogoje 
je treba tudi upoštevati. 

Glede na vse to in na kasnejšo obrazložitev so se na teh posvetih, oziroma 
razpravah izoblikovala naslednja stališča: Zasavje je z občinami Hrastnik in 
Zagorje enovita geografska in demografska celota; tologija prebivalcev je v 
Zasavju enaka, oziroma podobna ter specifična. Prav zaradi tega je treba spre- 
meniti 23. člen osnutka zakona, oziroma ga pogojno dopolniti še z ustreznim 
besedilom, kot na primer: »kolikor gre za enovito geografsko in demografsko 
celoto, je lahko ta cenzus tudi manjši, vendar ne manjši od določenega števila 
prebivalcev«. 

Zdravstveni zavodi v Zasavju so se že pred razpravami o osnutku zakona 
posvetovali o nujni integraciji zdravstvenih služb; razprava o temi zakonskem 
osnutku pa je ta postopek še pospešila. 

H gornjim stališčem dajemo še naslednjo dodatno obrazložitev. Zametki 
organiziranega zdravstvenega varstva delavcev v Zasavju segajo že v prejšnje 
stoletje, ko so to nalogo prevzele »bratovske skladnice«. Pravi razvoj osnovne 
zdravstvene službe pa smo doživeli šele po osvoboditvi. Politično teritorialna 
ureditev in nov način zdravstvenega zavarovanja delavcev sta povsem spre- 
menila način organizacije izvajanja zdravstvenega varstva prebivalstva. Revir- 
ske občine so tvorile jedro trboveljskega okraja s sedežem v Trbovljah, nadaljnji 
razvoj zdravstvenega varstva pa so prevzeli zdravstveni domovi v Trbovljah, 
Zagorju in Hrastniku, ki se jim je priključila še zdravstvena postaja v Radečah. 
Zdravstveni; dom Trbovlje je prevzel poleg naloge občinskega še nalogo okraj- 
nega zdravstvenega doma in tako postal vodilni zdravstveni zavod za ves 
trboveljski okraj. 

Le v Zagorju so dobili po osvoboditvi nov sodoben zdravstveni dom;, ki 
ustreza vsem potrebam. V novem zdravstvenem domu so se združili vsi zdrav- 
stveni zavodi na območju občine Zagorje in priključil se mu je tudi bolniški 
stacionarij s kirurškim in ginekološkim oddelkom. Ta dva oddelka sta strokovno 
povezana z matičnimi oddelki splošne bolnišnice Trbovlje. Nov zdravstveni 
dom so v zadnjem času dobili le še v občini Hrastnik. Uprave zdravstvenih 
domov so ugotovile nujnost razširitve zdravstvenega varstva prebivalstva 
revirjev in so ukrenile vse potrebno, da so z leti začele poslovati v revirjih, 
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poleg splošnih zdravniških in zobozdravniških ordinacij tudi specialistične 
ordinacije, dispanzerji in posvetovalnice. 

Zdravstveni dom v Trbovljah in delno tudi v Zagorju razvijata svojo 
dejavnost skoraj na ravni poliklinično-ambulatnega obsega. Tako- imamo že 
kmalu po osvoboditvi v revirjih specialistične in občasne ambulante kot so 
internistična, kirurška, ginekološka, okulistična, nevrološka in rentgenološka. 
Od dispanzerjev pa so poslovali tile: protituberkulozni, dermatološki in pedia- 
trični. Piri zdravstvenih domovih so organizirali tudi fizioterapijo in reševalno 
postajo-. 

Po letu 1960 zasledimo- nov razvoj zdravstvenega varstva. Ustanovljeni 
so- bili; novi zdravstveni oddelki, ki so jih narekovale potrebe, kot so dispanzerji 
žene pri. zdravstvenih domovih s centralnim -dispanzerjem v Trbovljah, šolski 
dispanzer, šolske ambulante in tako -dalje. Tudi trboveljska bolnišnica se je 
v zadnjem letu razvila v zdravstveni zavod sodobnega koncepta s petimi od- 
delki, s pripadajočimi specialističnimi ambulantami, s tranfuzijsko postajo, 
z modernim laboratorijem, z lekarno in tako- dalje. 

Ob koncu 1964. leta je bil skladno z zakonom o -organizaciji zdravstvene 
službe in zdravstvenega varstva ter sporazumno z občinskimi skupščinami 
Trb-ovlj-e, Hrastnik in Zagorje ustanovljen zasavski medobčinski zdravstveni 
center k-ot njihov strokovni posvetovalni organ. Ta zdravstveni center je takoj 
pričel delati in je izdelal koncept organizacije zdravstvene službe v zasavskih 
revirjih za približno 45 000 prebivalcev. 

Zasavski zdravstveni center je bil leta 1965 ukinjen. Specifičnost Zasavja 
se odraža predvsem v osnovni gospodarski dejavnosti prebivalstva, v geograf- 
skem položaju in v komunikacijski povezanosti. Zasavje obsega 263,38 km2 in 
šteje 45 208 prebivalcev s povprečno gostoto 171,3. Glede na navedeno, menim, 
da bi se prebivalstvu Zasavja, kolikor se ne bi pri določitvi cenzusa upoštevale 
tudi regionalne posebnosti, napravila nepopravljiva škoda. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima tovarišica Polonca Šenčur. 

Polonca Šenčur: Tovariši in tovarišice! Osnutek zakona o organiza- 
ciji zdravstvene službe in tudi poročilo odbora za proučevanje zakonskih in 
drugih pre-dlogo-v našega zbora, sta bila pri članih sveta za zdravstvo in pri 
zastopnikih zdravstvenih do-mov na Notranjskem ugodno sprejeta. Pomanjklji- 
vost je bila v tem, -da osnutka zakona niso prejeli tudi zdravstveni zavodi. Ti 
so namreč za ta zakon zelo zainteresirani, kar je povsem jasno, medtem ko 
družbenopolitične organizacije, Socialistična zveza in sindikati, ki so osnutek 
zakona prejeli, še niso začeli razpravljati o- njem. 

Želim seznaniti zbor z nekaterimi pripombami in predlogi članov sveta 
za zdravstvo- in predstavnikov zdravstvenih zavodov občine Logatec in Vrhnika. 

Udeleženci razprav so- posvetili posebno pozornost novi vlogi zdravstvenih 
centrov. Podprli so stališče našega odbora, da mora priti pomen teh centrov 
jasneje do izraza. Zdravstveni centri morajo dobiti pristojnost konkretnega 
ukrepanja, sicer ne bodo- mogli, v začetnih najtežjih akcijah uresničiti mnogih 
zahtevnih nalog, ki jih zahteva reforma tu-di na področju zdravstva. Zdravstveni 
centri bi morali programirati svoje delo in pošiljati programe dela in razprave 
svojim financiranjem. Program dela bodo občinske skupščine prav gotovo za- 
htevale, da bodo lahko opravičile odbo-rnikom in občanom to sofinanciranje. 
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Stališče odbora, kdo naj financira zdravstvene centre, je pravilno. Dan je 
bil predlog, da naj obratne ambulante postanejo enote zdravstvenih domov. To 
naj velja tudi za zdravstveno službo železničarjev. Aktivni zavarovanci-želez- 
ničarji naj bi imeli obratno ambulanto v sklopu zdravstvenega doma, njihovi 
družinski člani pa naj bi iskali zdravstveno pomoč v zdravstvenih domovih in 
ne v ambulantah aktivnih delavcev železničarjev. 

Glede minimalnega števila prebivalcev na območju enega zdravstvenega 
doma je 'bilo' rečeno' to-le: če bo vsako mesto imelo le en zdravstveni dom, potem 
je vprašanje, kolikšna območja bodo zajemali zdravstveni domovi na podeželju. 
Vse tri notranjske občine namreč ne izpolnjujejo pogojev za organizacijo svo- 
jega zdravstvenega doma. Zato so bili nekateri mnenja, da naj bi bila pode- 
želska zdravstvena služba vezana na močnejše mestne centre, oziroma zdrav- 
stvene domove, ki imajo dovolj zdravstvenih delavcev. Tako< bi lahko ustvarili 
tesnejše sodelovanje in tudi, nagrajevanje bi se dalo ustrezneje izpeljati. Ce 
bodo' mesta organizirala zdravstveno službo* tako', mislim predvsem na osnovno- 
zdravstveno službo, da bo podeželje več ali manj odtrgano od zdravstvene mreže 
in mestnih središč, potem je potrebno zagotoviti ustrezna merila in financiranje 
zdravstvene službe. Sredstva naj se odmerjajo glede na število občanov, ki 
živijo na določenem območju zdravstvenega doma in sicer ne glede na to, ali 
občan živi v mestu ali na podeželju. Upoštevajo pa nai se določene specifičnosti 
glede težavnosti terena, oddaljenosti od centra specialistične službe, od hosipital- 
nih zavodov in podobno. Ker še ne poznamo konceptov, oziroma teritorialnega 
pokritja mreže osnovne zdravstvene službe, smo podprli tisti del poročila našega 
odbora, ki se zavzema za to<, da naj republiški sekretariat za zdravstvo in so- 
cialno varstvo- prikaže, kakšna bi bila organizacija osnovne zdravstvene službe 
v primeru uveljavitve načela 50 000 prebivalcev na en zdravstveni dom. Shema, 
ki bi jo izdelal republiški sekretariat, naj bi poleg drugih podatkov vsebovala 
tudi podatke o ekonomski moči območij zdravstvenih domov kot npr. višino 
narodnega dohodka na prebivalca itd. Brez poprejšnjih pokazovalcev, potrebnih 
za uveljavitev nove mreže osnovne zdravstvene službe, se bo sicer zelo- težko 
odločiti za potrditev zakona, saj ne vemo, kakšne posledice bodo. lahko nastale 
glede kadrov, ekonomske moči in gospodarske razvitosti območij po posameznih 
zdravstvenih domovih. 

Še nekaj konkretnih predlogov k posameznim členom osnutka zakona. Po- 
sredujem jih z željo, da se jih, če je le mogoče, upošteva v razpravah in kon- 
kretizaciji, vsebine zakona. 

K 21. členu v 3. odstavku v prvi alinei je naslednja pripomba: v 3. odstavku 
v 1. alinei naj imajo zdravstveni domovi, poleg drugih vej zdravstva, še otroške 
zobne ambulante. Mislim, da bodo z novo organizacijo zdravstvene mreže in 
z okrepitvijo zavodov osnovne zdravstvene službe dani pogoji, tudi za utrditev 
otroškega zobozdravstva. 

K 22. členu je treba pojasniti, kaj je mišljeno z besedami »lastna sredstva 
za izvajanje delovnega programa zdravstvenih zavodov«. Na to so namreč opo- 
zorili predvsem predstavniki zdravstvenih zavodov. Zdravstveni delavci so opo- 
zorili, da v vsem osnutku zakona, niti, posebej v 7. delu ni ničesar rečenega 
o varstvu zdravstvenega delavca. Tudi zdravstveni delavec mora biti zaščiten 
tako kot vsi drugi delavci, sicer bo v neenakopravnem položaju. 

77. člen naj bi ostal v zakonu, ker ta zagotavlja dobro teamsko delo-, pra- 
vilno razmestitev zdravstvenih in drugih delavcev, polno izkoriščenje delovnega 
časa, odgovornost za delo znotraj zdravstvenega zavoda in tudi navzven. 

8» 
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Stališča odbora so, razen teh pripomb, po mnenju udeležencev razprav v 
celoti sprejemljiva. 'Storiti je treba le to, da 'bo zakon čimprej sprejet. Hvala 
lepa. 

Predsednik dr. Ruža Še g edin: Besedo ima dr. Mitja Mrgole. 

Dr. Mitja Mrgole: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Namen zakona o organizaciji zdravstvene službe je urediti zdravstveno 
službo -tako, da bo najracionalneje organizirana in da bo nudila državljanom 
najučinkovitejšo medicinsko pomoč. 

Predloženi osnutek zakona posveča prvemu vprašanju mnogo pozornosti 
in posega korenito v dosedanjo' organizacijo zdravstvene službe ter sledi inten- 
cijam družbene in gospodarske reforme. Odpravlja dosedanjo razdrobljenost 
zdravstvene službe ter tako nedvomno pogojuje večjo gospodarnost na tem 
področju družbene potrošnje. Osnutek zakona sicer skuša z določili o zdrav- 
stvenih centrih funkcionalno povezati zdravstvene zavode in zdravstveno službo, 
vendar tega ne jamči. Vse razprave v zdravstvenih zavodih in na našem zboru 
so vedno očitale neučinkovitost zdravstvenim centrom in s tem tudi zdravstveni 
službi. Vedno je bilo poudarjeno, da moramo dati zdravstvenim centrom tak 
status, da bodo zaupane jim naloge lahko opravljali v celoti. 

Osnutek zakona ne posveča vprašanju potrebne pozornosti. Zdravstveni 
delavci v Ptuju menimo, da je veliko važnejše, kako bo zdravstvena služba de- 
lala, kako bo utečena, da bo delovala brezhibno kot eno telo, ne pa samo kot 
gola organizacija, ki temelji, na cenzusu prebivalstva, pri čimer ne upošteva 
gostoto, naseljenost prebivalstva itd. Zdravstveni centri ostajajo v osnutku za- 
kona še vedno v bistvu le strokovni organi družbenopolitičnih skupnosti, kar 
so bili že po prejšnjem zakonu, le da smo iz občinskih ustvarili medobčinske 
zdravstvene centre in občinam odvzeli v glavnem še tisti vpliv, ki so ga imele 
na organizacijo zdravstvene službe. Menim, da bi morali postati zdravstveni 
centri organi same zdravstvene službe, ki bi nenehno skrbeli za njeno pravilno 
delovanje in da ne bi smeli biti samo posvetovalna telesa za proučevanje in 
dajanje predlogov. Le tako !bomo lahko prišli, do enotne medicinske doktrine, 
ki jo sedaj tako* pogrešamo. Preprečili bi zaprtost regije in stalno bi lahko 
spremljali delitev dela na vseh strokovnih nivojih v republiki. Ni dovolj, da 
samo organiziramo' zdravstveno službo', moramo ji pri tem vcepiti tudi duha, 
ki, bo skrbel za njeno delovanje. Zaradi tega je treba posvetiti še posebno pozor- 
nost republiškem,u zdravstvenemu centru in njegovi sestavi, organizaciji in na- 
logam ter njegovi povezavi z medobčinskimi zdravstvenimi centri. !Z zakonom 
moramo jasno formirati strokovni vrh in strokovno hrbtenico naše zdravstvene 
službe, ki naj jo usmerja in Vodi. 

Poglavje o zdravstvenih centrih je zato treba ponovno proučiti in dati, 
zdravstvenim centrom drug status kot ga predvideva osnutek, sicer bo zakon 
le polovično rešil ta problem. 

Osnutek zakona posveča tudi premalo pozornosti povezavi med zdravstvenim 
centrom in zdravstvenimi zavodi. 62. člen sicer govori o odgovornosti direktorja 
zdravstvenega zavoda za izvrševanje strokovnih navodil in mnenj zdravstvenega 
centra, ne veže pa pri tem z ničemer organov upravljanja zdravstvenih zavodov, 
ki lahko take smernice tudi odklanjajo. 
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Vse to pa ne pomeni, 'da moramo s sprejemom zakona čakati. Nasprotno, 
sprejeti ga moramo čimprej, sicer nam sredstva iz stopnje 5 % ne bodo zado- 
stovala in tudi, akcijski program ne 'bo uresničen. 

Pri podrobnejši obravnavi posameznih poglavij in določb smo imeli na 
našem terenu še naslednje pripombe poleg tistih, ki "jih je imel odbor za 
proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora: 

V 16. členu je treba točneje določiti pristojni organ, oziroma pooblastiti 
zdravstvene centre, da v primeru neposredne nevarnosti za življenje in zdravje 
večjega števila občanov odredijo zdravstvenim zavodom, ne glede na njihovo 
redno delo, da stare določene ukrepe. 

V 21. členu je dodati razen »obratne ambulante«, kar predlaga tudi odbor, 
še »dispanzer za delo«, ki naj ne 'bo samostojni zdravstveni zavod. 

23. člen naj predvidi razen okvirnega cenzusa še omejitev na en zdrav- 
stveni dom v mestu in možnost samostojnega zdravstvenega doma na zaključe- 
nem gospodarskem in zdravstvenem območju. Zaradi nižje gostote naseljenosti 
na večjem območju je to problem namreč tudi pri nižjem številu prebivalstva, 
kar naj ugotovi regionalni zdravstveni center. 

Poleg načelnih pripomb o zdravstvenih centrih še pripomba k 55. členu — 
neenak odnos zdravstvenega centra do zdravstvenega zavoda in zavoda za so- 
cialno zavarovanje. Zdravstveni centri sklepajo samo o stvareh, ki sodijo na 
področje dela zdravstvenih zavodov, glede socialnega zavarovanja pa dajejo 
samo strokovna mnenja. 

K 58. členu v zadnjem odstavku: skupščine vseh družbeno-političnih skup- 
nosti, regije zdravstvenega centra, morajo' dati k tem določbam statuta svoje 
soglasje. 

K 71. členu — tridnevni rok za ugovor je prekratek, posebno če je izid 
strokovnega pogleda obširen. Preštudirati ga morajo prizadete delovne enote, 
strokovni kolegij in nato po> potrebi še organi upravljanja. Iz osnutka zakona 
tudi ni razvidno, kdo je pritožbena institucija za zdravstveni center. Kolikor 
se ne črta 77. člen, kar predlaga odbor, je treba v prvem odstavku precizirati 
enakopravnost in vodstvo. 

K 81. členu smo mnenja, da dolžnosti do poklicne tajnosti lahko' razrešijo 
samo sodišča s svojim sklepom in ne direktor zavoda. Razen tega lahko odobri 
opustitev poklicne tajnosti tudi zakoniti varuh bolnika in ne samo polnoletni 
bolnik sam. 

K poglavju — zdravstveni delavci v zasebni praksi — manjkajo določila 
o strokovnem nadzoru in o pooblastilih zdravstvenega centra v odnosu do pri- 
vatnih ordinacij. 

Predsednik dr. Ruža Šege d in: Prosim, kdo še želi razpravljati? 
Tovariš Jože Oblak. 

Jože Oblak: Tovarišice in tovariši poslanci! Razpravljal bi o regijah 
kot takih. 

6. člen osnutka zakona o organizaciji zdravstvene službe SRS določa: »Regio- 
nalni, zdravstveni center se ustanovi za tako gospodarsko in urbanistično za- 
okroženo območje, na katerem je zdravstvena služba usposobljena, da zagotovi 
pretežni del celotnega zdravstvenega varstva.« Zdi se mi, da je to določilo zelo 
ohlapno, saj namreč v ničemer ne ureja števila regij, ki danes obstojajo. Ze pri 
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razpravah o kmečkem zavarovanju smo ugotavljali, da so sedanje regionalne 
skupnosti, sedanje regije, rizično preslabe. Zahteva se, da mora biti regija ri- 
zično dovolj močna skupnost in prav tako ugotavljamo, da je število 9 regij 
za naše slovenske razmere vsekakor preveliko. Zato mislim, da bi morali na 
vsak način omogočiti,, da se izda na podlagi 6. člena dodatni predpis, ki naj te 
stvari uredi. Mislim namreč, da se bodo morala izražati interfracijska gibanja 
tudi pri reorganizaciji družbeno-politične skupnosti in prav zato je, menim, 
Slovenija premajhna, da bi lahko vzdrževala 9 regij. Spričo nalog, ki jih ima 
regionalni zdravstveni center — te naloge so točno naštete v 55. členu in vse- 
bujejo kar 21 točk, — se postavlja vprašanje, če bi bili ti regionalni zdrav- 
stveni centri v sedanjih 9 regijah sposobni organizirati tako zdravstveno službo, 
da bi povsem zadostila nalogam, ki jih predvideva omenjeni 'člen, koliko sred- 
stev bi zahtevala takšna služba. Smatram, da bi pri manjšem številu regionalnih 
zdravstvenih centrov bili ti zdravstveni centri lahko kadrovsko močno zasedeni, 
hkrati pa bi bili znatno cenejši in tudi učinek bi bil večji. 

Druga stvar, na katero bi opozoril glede na sedanje število regij, je vpra- 
šanje stroškov socialnega zavarovanja. Iz informacije o sklepanju pogodb med 
zdravstveno službo in socialnim zavarovanjem je jasno razvidno, da se stroški, 
ki jih porabi služba socialnega zavarovanja od skupnega dohodka različno giblje 
po posameznih regijah. Tako porabi na območju mariborske regije služba so- 
cialnega zavarovanja 2,2 '"/c, medtem ko' v Gorici 2,7 '°/o, v Celju 2,9 °/o itd. Precej 
je regij, kjer so ti stroški zelo visoiki. Tako porabi ta služba v Novem mestu 
3,58 '»/o, v Murski, Soboti 3,90,0/o. in na Ravnah ceilo 3,96 "/o. Vidimo torej, kakšne 
velike razpone so ustvarile manjše regije. In prav zato mislim, da bo treba do- 
ločilo' 6. člena ostreje formulirati. Ponavljam, da je po mojem mnenju število 
9 regij za našo republiko vsekakor preveliko. Tudi namen reforme je, da se 
administrativni stroški zmanjšajo in se tako lahko nameni več sredstev nepo- 
sredno' zdravstveni službi. 

Predsednik dr. Ruža šege din: Besedo ima tovariš Miro. Vesel. 

Miro Vesel: V zvezi z razpravami, ki zadevajo organizacijo zdrav- 
stvene službe, se mi ne zdi dovoli jasno izoblikovana funkcija zdravstvenega 
centra. Iz materiala je namreč razvidno, da skušamo organizirati zdravstveni 
center, ki naj bi imel družbeno-strokovno usmerjevalne funkcije, v celoti pa 
puščamo strokovno službo zdravstvenemu domu, se pravi, da mu puščamo tisto 
konkretno silo., ki naj bi zdravstveni center usposabljala za radikalnejše posege 
v organizacijo zdravstvene službe. 

Ce se spomnimo akcijskega programa, predvideva ta racionalizacija anali- 
tičnih služb v socialnem zavarovanju, v zdravstveni službi jm koncentracijo teh 
služb pri določenem organu, ki naj ima usmerjevalno funkcijo zdravstvene 
službe v republiki in v regijah. Zdi se mi, da bi dosegli zelo malo, če bi uzako- 
nili funkcioniranje zdravstvenega centra brez lastne osnovne analitične, stati- 
stične in drugih potrebnih služb, ki jih potrebuje ta center za usmerjanje raz- 
voja zdravstvene službe. Ne vidim razloga, zakaj se na eni, strani borimo, da 
bi imel zdravstveni center status .pravne osebe. To vprašanje še danes ni raz- 
čiščeno in bi želel, da bi predstavnik Izvršnega sveta ali sekretariata pojasnil, 
kakšne so možnosti v zvezi z zvezno obstoječo zakonodajo. Vendar, če imamo 
analitične in strokovne službe pri neki organizaciji, potem je bolje, da jih 
imamo pri samostojnem zdravstvenem centru, ki dela neodvisno in brez vplivov 
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na katerokoli vejo zdravstvene službe. Nisem optimist, vendar, če bo zdrav- 
stvena strokovna služba pri določenem zdravstvenem zavodu, bo prav gotovo 
vpliv tistih služb, ki jih opravlja tak zdravstveni zavod, večji že na analitične 
grupe. Prav gotovo bodo lahko z vso upravičenostjo vsi drugi zavodi postavili 
to vprašanje. Zdi se mi, da bi morali formirati osvobojen center brez Vplivov. 
Ce bi bil zdravstveni center samostojna pravna oseba in, če bi imel samo- 
stojno analitično službo, ga s tem prav gotovo ne bi dvignili. To ne bi bila 
zdravstvena služba nad zdravstveno službo, temveč specializirana zdravstvena 
služba, ki bi bila z analizami, in s konkretnimi podatki sposobna dokazati teri- 
torialno političnim skupnostim in ostalim strokovnim službam, kakšna naj bo 
smer razvoja zdravstvene službe. 

Mislim, da bi morali o tem problemu, preden bi sprejeli zakon, temeljito 
razmisliti. Iz dosedanjega materiala namreč ni razviden status tega centra. Bo- 
rimo se nekaj za zdravstveni center in prepričan sem, če ne bo imel lastnih 
strokovnih analitični služb, bo< imel tudi majhno- možnost za svojo afirmacijo, 
majhno možnost poseganja s konkretnimi akcijami na terenu. Postavlja se torej 
vprašanje, kako uresničevati brez take strokovne analitične službe vrsto akcij, 
ki jih predvideva akcijski program in ki bodo še nastopile v zvezi z izvajanjem 
reforme tudi na področju zdravstva. Zato bi predlagal, da posvetimo večjo po- 
zornost temu vprašanju in da bolj jasno diferenciramo ne samo vlogo centra, 
marveč tudi njegovo organizacijsko vlogo. 

Ko govorimo o komunalnih skupnostih in skušamo s tem adekvatno govo- 
riti tudi o regijah in sicer, kolikor komunalnih skupnosti toliko regij, se mi zdi 
popolnoma zgrešena trditev, da bi centri lahko dosegli boljše rezultate. Ne 
centri, marveč predvsem regije, seveda, če (bi bile večje. Tu se ne bi, smeli ozirati 
na obliko oziroma na teritorij in kako so organizirane zdravstvene skupnosti, 
marveč bi morali čvrsto postaviti geografske in bolj upoštevati druge kompo- 
nente ter postaviti manjše število, toda močnejše zdravstvene centre, ki bi lahko 
vplivali na obliko in razvijanje zdravstvene službe v določeni regiji. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima republiški sekretar za 
zdravstvo in socialno politiko Stane Selih. 

Stane Š e 1 i h : Tovarišice in tovariši poslanci. Ni moj namen dajati 
kakršnokoli formulacijo, marveč bolj poslušati, da bomo lahko na podlagi vaših 
sugestij prišli z dokončnim predlogom pred Izvršni svet in potem pred Skup- 
ščino. Ne glede na to pa bi le rad opozoril na določene stvari. 

Mislim, da lahko vse -dosedanje razprave in sugestije za izpopolnitev osnut- 
ka zakona o organizaciji zdravstvene službe izven skupščinskih organov strnemo 
v tole misel: splošna želja je, da -čimprej do-bimo predpis, ki naj uzakoni orga- 
nizacijo zdravstvene službe. Zdaj mnogi postavljajo vprašanje, zakaj uzako- 
njujemo samo organizacijo- in ne tudi zdravstveno varstvo. Vsi smo seznanjeni 
več ali manj s tem, da že tečejo razprave o sistemu financiranja zdravstvenega 
varstva. Menim, da je prav iz teh razlogov utemeljeno, da se v sedanji situaciji 
predvsem odločimo, kakšna naj bo kvaliteta organizacije zdravstvene službe 
in si s tem ustvarimo mo-žnost, da potem uzakonimo zdravstveno varstvo glede 
na nove koncepte financiranja zdravstvenega varstva. Res je, da so te razprave 
še precej meglene in da je že precej jasno;, kaj pomeni -minimalno zdravstveno 
varstvo. Nekatere stvari pa so še posebej veljavne. Mislim, da grešimo prav v 
tem, da nekako a priori odklanjamo vsako novost na tem področju v bojazni, 
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da bo ta novost imela takšne reperkusije na organizacijo, zdravstvene službe in 
zdravstvenega varstva, da bomo lahko zašli v slepo ulico. Cestokrat se nam več 
dogaja, da na nekaj novega preveč gledamo z gledišča statusa in da tudi sku- 
šamo iz dosedanjih izkušenj in s sedanjimi pogledi na določene probleme vse 
to aplicirati na »tisto novo«. To je nekakšna naša bojazen in zdi se mi, da nas 
je taka pasivnost do tega »novega« že pravzaprav drago stalo. Zakaj? Zato, ker 
smo bili na koncu postavljeni pred izvršeno dejstvo, saj smo pravzaprav dajali 
samo pripombe in to v relativno kratkem času. Zato mislim, da ni mogoče 
sprejeti stališča sveta republiškega zdravstvenega centra in še nekaterih drugih, 
ki a priori to odklanjajo. Zdaj bi se ravno morali aktivno vključiti in skušati 
doprinesti čimveč, da pač res najdemo tisto »novo«, ki je potrebno, in odstraniti 
vse, kar je slabo v sedanjem sistemu financiranja zdravstvenega varstva. Mi- 
slim, da smo si do neke mere enotni v tem, da ima sedanji sistem financiranja 
zdravstvenega varstva hibe, o katerih smo že mnogo govorili tako v tem zboru 
kot tudi v vrstah zdravstvenih 'delavcev ali pa izven njih. Hibe v tem smislu, da 
imamo »kratek stik« med izvajalci zdravstvenega varstva, ,to je med zdrav- 
stveno službo* in med tistimi, ki dajejo denar za to dejavnost. Konec koncev se 
to hkrati kaže do neke mere tudi pri tistih, ki uporabljajo zdravstveno varstvo. 
Torej moramo podpreti in res izoblikovati nekaj boljšega tako, da bomo de- 
jansko doibili večjo poslovnost med tistimi, ki uporabljajo zdravstvene storitve, 
in med tistimi, ki jih izvajajo. Mislim, da bi se morali zelo aktivno vključiti 
in skušati izoblikovati to, kar dejansko ustreza našim razmeram. Naj o tem 
končam z mislijo, da je mogoče v sedanji situaciji sprejeti zakon o organizaciji 
zdravstvene službe in malce počakati z rešitvijo glede financiranja zdravstve- 
nega varstva. 

Drugo vprašanje je, če s tem zakonom postavljamo organizacijo zdrav- 
stvene službe v nove pogoje gospodarjenja. Menim, da jo postavljamo, saj le 
prihajamo do neke boljše organizacije zdravstvene službe kot smo jo imeli 
doslej. Prihajamo do določenih funkcionalnih in integracijskih procesov, ki 
jih zdaj uzakonjamo, kar je nedvomno nova kvaliteta organizacije zdravstvene 
službe. 

Včasih se bojim, da se premalo* zavedamo tega, kako kvaliteten korak bi to 
bil. To bi nam dalo tudi drugačno sliko glede vsebine dela zdravstvenih cen- 
trov, ki so danes še vedno v tem osnutku kamen spotike, oziroma nekaj, kar ni 
še razčiščeno. Ce tako gledamo na načela boljše organizacije, potem moramo 
priznati, da skuša zakon povsem pravilno razrešiti problem stroke in samo- 
upravljanja. Ta problem je bil namreč v organizaciji zdravstvene službe vedno 
problematičen. Kaj je stroka in kaj je samoupravljanje? Mislim, da je do neke 
mere odgovorjeno na to ali pa je odprt proces v tej smeri, da dokončno rešimo 
to vprašanje. 

Tudi če se zavzamemo za večje zdravstvene zavode, kjer je možno gospo- 
darjenje, delitev dela, večja strokovnost se nikakor ne more očitati, da gre to 
v smeri zmanjševanja pravic do samoupravljanja. Mislim, da ravno nadaljnji 
razvoj kvalitetnega samoupravljanja omogoča v tem smislu, da izpeljemo vse 
te atribute lahko tudi pri večji organizaciji še bolj kvalitetno kot pa v majhnih 
samostojnih pravnih osebah. Torej menim, da je zagotovljen nadaljnji razvoj 
samoupravljanja in so s tem seveda zagotovljena tudi strokovna načela organi- 
zacije zdravstvene službe v tem smislu, da gre dejansko za organizirano službo. 

Se nekaj o zdravstevnih centrih, o čemer smo že tolikokrat razpravljali. 
Imamo samo dve možnosti, in sicer ali je zdravstveni center samoupravni organ, 
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ali je strokovni organ. Mislim, da je tu prva dilema. In kakorkoli smo včasih 
razmišljali, da bi razrešili, ta problem s tem, da je zdravstveni center samo- 
upravni organ, vedmo bolj prihajam do prepričanja, da je boljša rešitev, če je 
zdravstveni center strokovni organ. Če želimo namreč dejansko omogočiti raz- 
mah samoupravljanja v velikih delovnih organizacijah in ne v majhnih, potem 
je prav, da je to strokovni organ, ki bo stvari obravnaval strokovno. To se 
pravi, da gre za strokovni organ, ki bo svetovalni organ družbeno-političnim 
in komunalnim in, skupnostim, ki bo tudi koordinator in organizator zdrav- 
stvene službe in njenega dela. Mislim, da se bomo morali za to obliko le odločiti. 
Danes postavljamo v ospredje splošni sporazum, zavedajoč se, da je to korak 
naprej v odnosih med predstavnikom zdravstvene službe in komunalno skup- 
nostjo. Ce bomo dobili širšo organizacijo zdravstvene službe, bo tudi vsebina 
dela centra bistveno drugačna zlasti še, če uvedemo oblikovanje dohodka zdrav- 
stvenih zavodih, kar računam, da bo mogoče izpeljati že v letošnjem letu. Ce 
bo tako, sem globoko prepričan, da ne bo bistvo dela zdravstvenega centra več 
ekonomika, marveč bodo strokovna vprašanja. Tako bodo dobili splošni spora- 
zumi bistveno drugačno vsebino kot pa jo imajo danes, ko skušamo zajeti s 
temi; splošnimi sporazumi na nek način samo financiranje in ekonomiko, v 
mnogo manjši meri pa strokovna vprašanja. 

Sproženo je bilo vprašanje cenzusa 50 000 prebivalcev na en zdravstveni 
dom. Mislim, da gredo pripombe v tej smeri, da so vse zelo konstruktivne, 
namreč v tem smislu, da bi sicer moral verjetno biti nek cenzus vendar tudi 
z določenimi kriteriji. Tako je menil že tudi odbor za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov tega zbora. Eden izmed takih kriterijev je v mislih en 
zdravstveni dom in mislim, da so še nekateri drugi, s katerimi se bomo lažje 
odločili za oblikovanje določenega zdravstvenega doma. Res pa je, da smo 
verjetno šli preveč mimo zavodov za zdravstveno varstvo in tudi mimo centrov. 
Prišli smo v to fazo, da občina organizira zdravstveno službo in se postavili na 
stališče, da je treba zdravstveno službo, če jo hočemo organizirati po strokov- 
nih načelih, organizirati na medobčinski ravni. 

Tu pa seveda potem takoj nastane bojazen, če rečemo, da organiziramo 
zdravstveno službo na medobčinski ravni, kar pomeni, da jo izločimo iz teh, 
čestokrat neadekvatnih okvirjev. S tem seveda ni nujno, da oddaljujemo zdrav- 
stveno službo občanom in končno to niti ni zdaj vprašanje, saj občina skrbi za 
zdravstveno varstvo in ne toliko za organizacijo zdravstvene službe. Mislim, 
da je zahteva občine do zdravstvene službe v tem, da zahteva od nje čimbolj še 
zdravstveno varstvo, ki ga je treba organizirati po strokovnih načelih. Zato 
mislim, ko govorimo o organizaciji zdravstvene službe in o zdravstvenem var- 
stvu, da nas trenutno ne zanima toliko vprašanje, kakšno upravno-politično 
razdelitev imamo. 

Menim, da bomo morali verjetno izoblikovati kriterije glede zavodov za 
zdravstveno varstvo. Res je, da smo oblikovali 9 regij, čeprav vsi mislimo, da 
z njimi nekaj ni v redu. Sedaj gre objektivno za to, da napravimo korak dalje, 
da se sedaj, ko uzakonjujemo organizacijo zdravstvene službe, postavimo na 
stališče, da to storimo, ne glede na komunalne skupnosti. Naj potem one pridejo 
za nami, ne pa, da gre zdravstvena služba za njimi, kar je doslej povzročalo 
določene težave. 

Glede privatne prakse. Privatna praksa je uzakonjena približno tako kot 
doslej, ko to ni predstavljalo problema. 2e v razpravah na odboru ste ugotovili, 
da iščemo drugačno rešitev za minimalne pogoje, ki naj bi. bili predpisani z 
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izvršilnimi predpisi. To pomeni, da se te stvari lahko tako uredijo, kar mislim, 
da je utemeljeno. 

Na koncu naj omenim še tole: očita se, da zakon nit bil posredovan vsem 
zdravstvenim zavodom. Reči vam moram, da so le-ti že prejeli nekaj teh osnut- 
kov in, če bi jim tudi tega poslali, bi dobili spet očitke, da bo tudi ta osnutek 
doživel še velike spremembe. Zato bi prosil tovariše poslance, da nam posredu- 
jejo najkasneje v enem tednu svoje pripombe in sugestije kot tudi pripombe 
delovnih organizacij ali pa družbeno-političnih skupnosti k temu zakonskemu 
predlogu. Rok je sicer kratek, vendar glede na sedanje stanje želimo, da z za- 
konom čimprej pripravimo in prilagodimo organizacijo zdravstvene službe dani 
situaciji in pogojem. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima tovariš Milan Loštrk. 

Milan Loštr k : Tovarišice in tovariši poslanci! 2e dosedanja razprava 
o osnutku zakona o organizaciji zdravstvene službe v Sloveniji je v glavnem 
potrdila nujnost sprejema tega zakona, predvsem spričo situacije in nalog,' ki 
jih je postavila reforma na področju zdravstvenega varstva kot celote, se pravi 
na področju socialnega zavarovanja kot nosilca dela zdravstvenega varstva in 
seveda tudi zdravstvene službe. 

Že v razpravah na zadnji seji zbora je bilo odločno postavljeno vprašanje 
konkretnih ukrepov na področju izvajanja zdravstvenega varstva, oziroma 
ukrepov, ki naj bi sledili po sprejemu 5'°/o stopnje. Takrat in tudi pozneje 
smo neprestano poudarjali, da bo moral biti akcijski program konkreten no- 
silec vseh ukrepov, vendar moramo tudi danes na žalost ugotoviti, da do nekih 
konkretnih premikov na tem področju ni prišlo. Zato menim, da bi moral akcij- 
ski program vendarle postaviti to> vprašanje bolj konkretno. Tudi danes moramo 
ponovno ugotoviti, da ni zaslediti konkretnih predlogov in premikov, predvsem 
na področju reorganizacije zdravstvene službe. Brez dvoma je vzrokov za to 
ugotovitev in utemeljitev več, ki se seveda v praksi in tudi v razpravah po- 
javljajo z različnih aspektov in tudi iz različnih zornih kotov. Navedel bi dve, 
tri ugotovitve, ki so se pojavile v zadnjem mesecu, ko je bilo že jasno, da bo 
moralo verjetno priti do ločenega zakona za območje Slovenije. 

Prva ugotovitev je v tem, da v družbeno-političnih skupnostih, vsaj na 
našem območju, niso preveč zagreti za predvideno organizacijo zdravstvene 
službe, predvsem za splošno ambulanto. Tu gre namreč za zelo delikatno vpra- 
šanje osrednje, se pravi najmočnejše institucije, zaenkrat povsem samostojne 
v okviru občine. Ta je mogoče danes najbolj trdno vezana na občane z vsebino 
in funkcijo, ki jo opravlja. To opravlja zaradi tega, ker je že dr. Slokan dejal, 
da bomo verjetno prav pri konkretnem izvajanju naleteli na določen odpor, 
oziroma da bo verjetno osnovno vprašanje kako to konkretno izvajati. Mi smo 
z nekaterimi občani razpravljali o tem problemu, vendar mislim, da je treba 
jasno povedati, da se je pri tem takoj postavilo vprašanje politično teritorialne 
razdelitve. Ob sprejemu republiškega proračuna za leto 1967 smo postavili 
vprašanje dotacij nerazvitim občinam. Ponovno moram reči, da se prav v tistih 
občinah, ki prejemajo največje dotacije iz republiškega proračuna, kaže največji 
odpor proti intencijam zakona glede njegovega izvajanja. Dalje moramo ugo- 
toviti, da smisel za določeno medobčinsko sodelovanje in za integracijo ni na 
tako zavidljivi višini, da bi bilo mogoče izvesti vse te predvidene spremembe 
brez večjih in verjetno žolčnih razprav na terenu. Nam se pojavljajo predvsem 
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vprašanja administracije. Osebno sem prepričan, da bomo imeli glede tega 
največje težave v vseh integracijskih procesih, oziroma pri izvajanju, kolikor 
bo zakon sprejet. Najbolj sporen kamen spotike je postavljeni limit 50 000 
prebivalcev na en zdravstveni dom, čeprav je bilo mnenje našega odbora, da 
je treba vprašanje limita reševati tudi z drugih aspektov. Ta limit namreč 
potegne za seboj zelo jasno opredeljenega nosilca bodoče splošne ambulante 
in dispanzerske službe na določenem območju, ker lahko povemo, koliko je mest 
v Sloveniji z denimo 50 in več tisoč prebivalci in se tu lahko že nekje postavi 
bodoča organizacija. 

Nadalje lahko ugotovimo, da je v zakonu postavljen limit 50 000 prebivalcev 
odprl vrsto doslej nepredvidenih problemov in možnosti za spremembe, pred- 
vsem v tako imenovanih zdravstvenih regijah, ki bodo seveda več ali manj 
hkrati pogojevale tudi, novo organizacijo skupnosti socialnega zavarovanja. 
Namreč, če izhajamo iz stališča, da naj bo bodoča zdravstvena regija taka in 
tako velika, da bo lahko državljanu nudila na svojem območju vse zdravstvene 
storitve, razen vrhunskih, kot so storitve onkološkega inštituta, travmatolo- 
škega centra, kardiološkega centra itd., potem se tu odpira vrsta vprašanj, ki 
seveda segajo preko sedanjih organizacijskih oblik, načenjajo pa hkrati pro- 
blem. različnih interesnih sfer med posameznimi občinskimi skupščinami. Postav- 
ljen limit 50 000 prebivalcev postavlja nove momente tudi v uveljavljanju zdrav- 
stvenega varstva nasploh. 

Nadalje bo predvidena organizacija zdravstvene službe odprla nekatera 
osnovna vprašanja glede predvidene integracije, predvsem v samih materialnih 
pogojih za kvalitetnejše izvajanje zdravstvenega varstva. Pojavila se bo vrsta 
kadrovskih vprašanj v teh novih zdravstvenih središčih, posebno še v bodočih 
zdravstvenih centrih, o katerih sicer ne moremo trditi, da niso vsaj v nekaterih 
primerih, uspešno opravili svojih nalog v sedanjih pogojih, čeprav brez zakon- 
skih in upravnih pooblastil. Menim, da bodo morali biti bodoči zcjravstveni 
centri kadrovsko bolje zasedeni, če bodo hoteli postati strokovni organi zdrav- 
stvene službe. 

Zaradi vsega tega menim, da je treba prav za zdravstveni center nujno 
najti ustrezen status in mu dati tudi taka upravna pooblastila, da bo sposoben 
izvajati naloge, ki jih predvideva sam akcijski program. Postavlja se namreč 
zelo resno vprašanje, če je sploh mogoče brez tega zakona izvajati akcijski 
program. 

Mislim, da so razprave o nekih premikih povsem točne. Vendar menim, da 
do konkretnih premikov, kljub reformi na tem področju do danes ni prišlo. 
Predloženi zakon bo moral dati tudi republiškim zdravstvenim forumom, pred- 
vsem republiškemu zdravstvenemu centru, precej polnomočij za vse nadaljnje 
ukrepe. Prepričan sem, tovarišice in tovariši, da bo, čeprav bi zakon sprejeli 
danes, prišlo do prvih premikov komaj do konca leta. Točno vemo,, v kakšni 
situaciji je danes celotno področje socialnega zavarovanja in predvsem financi- 
ranje zdravstvenega varstva in zdravstvene službe. 

Nadalje menim, da se bo s sprejemom predlaganega zakona o organizaciji 
zdravstvene službe v Sloveniji ponovno postavilo vprašanje prerazpodelitve 
posteljnega fonda. Vemo namreč, da se kljub priporočilom in nalogam, ki izha- 
jajo iz akcijskega programa, komunalne skupnosti in regije še naprej zapirajo 
v svoje okvire in iščejo interne rešitve. Sedanja prerazpodelitev posteljnega 
fonda, ki je bila nakazana, je zelo subjektivno obarvana in tudi za laike za 
enkrat zek> sporna in nesprejemljiva. 
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Mislim, da bo treba tem vprašanjem posvetiti več pozornosti, saj so sedanje 
rešitve neustrezne. Hkrati menim, da bi zakon moral jasneje opredeliti funkcije 
in strokovno delo posameznih zdravstvenih zavodov. Zakon mora določiti pre- 
ciznejšo delitev dela, predvsem v hospitalnih zavodih, saj se prav tu, kljub 
akcijskemu programu, ustanavljajo na tiho nove stroke z željo, da se pač čim- 
bolj zaokroži teritorij in da ostane čimveč sredstev iz sklada zdravstvenega 
zavarovanja v določeni regiji. Mislim, da je treba temu problemu v osnutku 
zakona posvetiti več pozornosti. 

Nadalje smatram, da bo kolikor bo zakon sprejet, potrebna še vrsta kon- 
kretnih rešitev za njegovo uspešno izvajanje. Predvsem mislim na sistem finan- 
ciranja zdravstvenega varstva in zdravstvene službe, se pravi zdravstvenih 
storitev sploh. Ne morem si predstavljati, da bo novi zakon našel ustrezno afir- 
macijo na terenu, če ne bomo našli enotnega koncepta glede financiranja zdrav- 
stvenega varstva, predvsem pa enoten koncept cen za posamezne zdravstvene 
storitve. Za mene je to eno od osnovnih vprašanj, ker se zelo bojim, da bomo 
kljub dobro zamišljenemu zakonu lahko te probleme izpustili in tako bi se 
zakon zelo slabo izvajal. 

V zvezi s formiranjem enotnejših cen bo treba rešiti še mnoga dosedanja 
protislovja na področju formiranja dohodka v zdravstvenih zavodih. Z vsem 
tem pa je, kot je bilo že poudarjeno', zelo tesno povezano vprašanje nove pred- 
videne organizacije sistema zdravstvenega zavarovanja. Če gledamo sedanje 
teze za ta sistem, potem mislim, da le-te pomenijo po mojem globokem pre- 
pričanju dva koraka nazaj. Ze v tezah se zelo jasno postavlja ne samo vpra- 
šanje likvidacije sistema zdravstvenega zavarovanja kot zavarovalstva na eni 
strani in na drugi še bolj jasno vprašanje nadaljnje neenotnosti sistema zdrav- 
stvenega varstva in s tem tudi zdravstvene službe. Opozoril bi na to, da si ne 
morem praktično zamisliti, kako bi se v bodočem sistemu lahko financirala 
obstoječa mreža zdravstvenih zavodov in obstoječih kapacitet na območju Slo- 
venije, ko ugotavljamo, da imamo 2000 postelj praznih. Poglejte samo vpra- 
šanje naših zdravilišč in nezasedenost nekaterih bolnišnic. Mislim, da v tej 
situaciji ne bi smeli neprestano eksperimentirati in spreminjati obstoječi sistem, 
ko nismo niti v sedanjem sistemu ugotovili, da je ta slab. Če bi ugotovili vsaj 
to, potem bi bil tudi jaz za to, da pač iščemo boljši, sistem. Vendar, vsako leto 
dvakrat iskati neke nove nejasne in nepreštudirane koncepte, ki so nesprejem- 
ljivi tako na Zahodu kot na Vzhodu, je v tej situaciji predraga stvar. S tem 
v zvezi bi ponovno opozoril na to, da ie treba z novim zakonom pripraviti tudi 
vse druge ustrezne ukrepe in s tem tudi zagotoviti njegovo uspešno izvajanje. 

Predsednik dr. Ruža S e g e d i n : Če dovolite, bi tudi jaz razpravljala 
o dveh, treh vprašanjih. 

Tudi danes je bil izražen pomislek glede umestnosti sprejema republiškega 
zakona o organizaciji zdravstvene službe. Taki pomisleki prihajajo tudi iz drugih 
mest in tudi republiški zdravstveni center pomišlja o umestnosti, zakona o or- 
ganizaciji zdravstvene službe v naši republiki in sicer zaradi neurejenega si- 
stema zdravstvenega varstva in njegovega financiranja in seveda tudi sistema 
socialnega, oziroma zdravstvenega zavarovanja. Na drugi strani pa vemo, kar je 
bilo tudi v našem zboru že ostro postavljeno, da če želimo vključiti zdravstvo 
v reformo in doseči večjo strokovnost in racionalnost, tega ob taki organizaciji 
zdravstvene službe, kot jo imamo, ne moremo uresničiti. Ne moremo tega ures- 
ničiti zato, ker obstoječa zakonodaja o organizaciji zdravstvene službe one- 
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mogoča kakršnokoli integracijo na njenem področju, nasprotno celo pogojuje 
razdrobljenost zdravstvenih zavodov. 

Profili samostojnih zdravstvenih zavodov so v obstoječi zakonodaji, v pri- 
merjavi s predloženim zakonskim osnutkom, bistveno različni. Tudi o tem je 
bilo že danes govora, pa tudi. o tem, na kakšne težave zadevamo ob poskusih 
racionalne integracije zaradi tako imenovanih samoupravnih, da me pravilno 
razumete, ko poudarjam »tako imenovanih« samoupravnih pravic posameznih 
zdravstvenih zavodov. Vprašanje strokovnosti in organizacije namreč ne povezu- 
jem z elementom kršenja samoupravnih pravic posameznih zavodov. Pridružujem 
se vsem tistim, ki menijo, da je sprejem republiškega zakona o organizaciji 
zdravstvene službe nujno potreben. Na drugi strani pa menim, da realizacija 
teh tez najbrž ne bo kratkoročnega značaja in da je to vprašanje daljše dobe. 
Tako integrirana zdravstvena služba, kot jo omogoča osnutek zakona zlasti 
na področju osnovne zdravstvene službe, bi namreč preprečevala nadaljnjo dro- 
bitev in ustanavljanje majhnih zdravstvenih enot ali tudi samostojnih zdrav- 
stvenih enot v okviru delovnih organizacij, kar tudi strokovno ne bi bilo v redu. 
To nam kažejo že danes izkušnje v mnogih posameznih delovnih enotah in 
predvsem seveda neracionalno trošenje sredstev. Res močni zdravstveni domovi, 
ki ne poznajo občinskih meja — s temi ugotovitvami, se popolnoma strinjam — 
bodo lažje kos dobro organiziranemu zdravstvenemu varstvu. Zato mislim, da 
je treba tudi s te strani podpreti sprejem republiškega zakona, ki naj bi zago- 
tovil integracijo zdravstvene službe tako, kot je to predvideno v osnutku zakona. 

Želela bi omeniti še nekaj. 26. člen govori o pedagoški in zdravstveno-raz- 
iskovalni bazi medicinske fakultete. Institucije, ki so razen zdravstvene, tudi 
pedagoške in znanstveno raziskovalne, so baza medicinske fakultete in so v 
osnutku prikazane samo kot klinike. Mi pa vemo, da medicinska fakulteta 
koristi tudi druge zdravstvene institucije kot svojo učno bazo, oelo institucije, 
ki niso zdravstveni zavodi. Imamo razen klinik tudi druge zdravstvene zavode, 
ki so že učna baza medicinske fakultete. Mislim, da bi bilo treba dati vpra- 
šanju učne pedagoške baze medicinske fakultete v tem zakonu posebno mesto. 
Gre namreč tu tudi za drugo vprašanje. Vemo, da je za medicinsko fakulteto 
nujno, da ima za učne baze tudi tiste zdravstvene enote, kot npr. razne dispan- 
zerje, posvetovalnice itd,., ki niso v. sklopu klinik ali drugih institucij, pa so 
vendarle učna baza medicinske fakultete. 

Zdi se mi, da bi, bilo prav, da v zakonu predvidimo tudi to možnost, ki je 
danes v resnici že realizirana in sicer, da imajo klinike, oziroma institucije tudi 
tiste enote, ki so neobhodno potrebne kot učna baza medicinske fakultete. To 
so nekateri samostojni dispanzerji, ki jih v bodoče ne predvidevamo več kot 
samostojne zdravstvene zavode. So pa seveda take enote lahko vključene kot 
učna baza medicinske fakultete tudi preko klinik, vendar samo kot učna baza 
in ne kot dispanzer, ki mora imeti vse tiste dejavnosti in elemente, da kot 
dispanzer lahko deluje. Kot učna baza je lahko tudi enota obstoječih klinik 
oziroma institucij. Denimo: inštitut na Golniku ima protituberkulozni -dispan- 
zer v Ljubljani kot učno bazo in je enota inštituta. Te stvari bi bilo treba 
razčistiti in dati jasno orientacijo tudi v zakonu, mislim glede pedagoške baze 
medicinske fakultete. Predlagala bi, da bi v tem smislu zakon to vprašanje 
jasneje opredelil, ker se namreč postavljajo dileme, ali so res samo klinike 
učna baza medicinske fakultete in ne tudi druge zdravstvene institucije. Če so 
to samo klinike, potem odpadejo kot učna baza tiste pomembne enote, recimo 
dispanzerji, ki jih v okviru bolnišnic ne predvidevamo. Torej jih analogno ne 
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morejo imeti niti klinike in niti inštituti, morajo pa 'biti tudi te enote učna baza 
medicinske fakultete. Zato predlagam, da se to< vprašanje prouči in da bi bilo 
v zakonu vprašanje učne baze medicinske fakultete jasneje postavljeno, da bi. 
se izognili kakršnih koli dilem. 

Se nekaj besed glede zdravstvenih centrov. Po sedanjem zakonu je center 
funkcija določenega zdravstvenega zavoda, ki ga določi družbeno-politična 
skupnost. Dosedanja praksa je bila, da so to bdli v glavnem, zlasti odkar so se 
formirali regionalni zdravstveni centri, zavodi za zdravstveno varstvo. Osnutek 
zakona sloni v bistvu na dosedanji zvezni zakonodaji, v bistvu torej na istih 
izhodiščih, čeprav to z besedami ni tako povedano, marveč določa status zavoda 
organe zdravstvenega centra. Odbor je o tem veliko razpravljal in je prišel do 
novega predloga, da bi bil zdravstveni, center pravna oseba. Danes smo iz ust 
tovariša Vesela slišali tretjo varianto: zdravstveni center sicer kot pravna oseba, 
vendar pa kot zavod. Torej tri variante, pri čemer smo se po večini negativno 
opredelili glede obstoječe možnosti, se pravi glede tega, da je to lahko samo 
funkcija določenega zdravstvenega zavoda. Na to nas sicer veže obstoječa zako- 
nodaja, vendar mislim, da je prav, če ob tem poudarimo tole. 

Ko smo leta 1960 sprejemali zvezni in nato republiški zakon, je bil zdrav- 
stveni center za nas nov pojem. Imeli nismo nikakršnih izkušenj in niti ne 
dokončnih predstav o pomembnosti takega organa. Večletna praksa pa je poka- 
zala, da tako oblikovan center, kot ga predvideva dosedanja zakonodaja, že 
ovira večjo koordinacijo, večje usklajevanje in racionalnejšo organizacijo' zdrav- 
stvene službe in na drugi strani otežkoča, da bi lahko zdravstveni center na- 
sproti partnerju, ki daje sredstva za zdravstveno- varstvo, enakopravno nastopal. 
Ne pojavlja se torej center in njegov organ, to je strokovni svet, marveč le 
zavod za zdravstveno varstvo s svojim direktorjem. Mislim, da je zelo negativno, 
da je ta zavod tudi nosilec funkcije zdravstvenega centra. Zato mislim, da 
moramo težiti za tem, da se glede tega spremeni zvezna zakonodaja, oziroma 
naj bi se ponovno proučilo, ali ni mogoče dati drugačen status centru v skladu 
s tem, kar je predlagal odbor. Status centra v sedanjem zakonu pomeni spet 
korak nazaj, saj ostanemo samo pri funkciji. Varianta, ki jo je predložil tovariš 
Vesel, tudi ni v skladu z obstoječo zakonodajo, namreč, da bi bil zdravstveni 
center samostojen zavod s svojo lastno* prouoevalno analitično in statistično 
službo, ki bi neposredno delala za center. Se pravi, torej zavod, ki bi bil iz- 
ločen iz obstoječega zavoda za zdravstveno varstvo*, iki sedaj opravlja 'določene 
naloge za center v sklopu svoje organizacije. Mislim, da bi bilo prav, da bi se 
te stvari proučile in, če je zvezna zakonodaja ovira eni ali drugi rešitvi, bi bilo 
treba seveda zahtevati spremembo te zakonodaje. 

Prosim, kdo še želi razpravljati? Besedo* ima tovariš dr. Radivoj Ozvald, 
predsednik Slovenskega zdravniškega društva. 

Dr. Radivoj Ozvald: Bili smo v veliki dilemi glede osnutka zakona 
o organizaciji zdravstvene službe v Sloveniji. Vrsta činiteljev namreč govori 
za to, da )bi se z njim počakalo. Vendar smo se odločili, da bomo zagovarjali 
sorazmerno hiter sprejem tega zakona predvsem zato, ker menimo*, da lahko 
ta zakon prepreči določene škodljive pojave, katerim smo že priča in katerih 
posledice bodo* — po* naši oceni — v prvi vrsti nosili tisti občani, ki iščejo po- 
moč zdravstvene službe. V praksi našega častnega razsodišča lahko zasledimo 
vrsto pojavov, kako je dinar učinkoval na posameznika in skupine. Ne bi se 
hotel zadrževati pri učinkovanju tega na posameznika, saj tu ni nikakršnih 
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novosti, pač pa imamo opravka z različnimi drugimi oblikami, ki jih moramo 
prav tako obsojati. Resnejši so pojavi, ko skušajo vplivati zaradi dinarja in 
preko. dinarja celo delovne organizacije na stanje v zdravstveni službi in v 
zdravstvenem varstvu na svojih Območjih. Če bi se že zadovoljili z obsodbo po- 
sameznikov, ki gredo na tako pot — pred očmi imam primer v Velenju — 
potem smo hkrati prepričani, da bi se »materialni pritisk«, da ga tako imenu- 
jem, ne mogel izvršiti, če bi imeli že nekaj podobnega, kar predvideva novi 
zakon o zdravstvenem varstvu. Mislim na to, da bi imeli tako organizirano 
zdravstveno službo, ki bi onemogočala negativne lokalistične pojave in da tudi 
v resnici občinske meje ne bi bile več meje za to službo, in na drugi strani, da 
bi imeli več možnosti in poti, po. katerih bi lahko začeli ustvarjati pogoje, da ne 
bi bila etika zdravstvenih delavcev samo lepa deklaracija, ki jo tu in tam be- 
remo, marveč da bi bil človek prisiljen to etiko tudi. upoštevati. 

Predvsem pozdravljamo, da je že v uvodnih določilih jasno postavljeno 
načelo, da se mora zdravstveni delavec ravnati pri svojem delu tudi po načelih 
etike zdravstvenih delavcev. Ne vem, če je najbolj posrečeno, v osnutku zakona 
to, da do podrobnosti obravnava tudi sankcije s tega področja. Prepričani smo 
namreč, da je to stvar kazenskega zakonika. Ce pa je ta ali drug zakon načelno 
tako. določil, da se .moraš-po njem ravnati, potem je jasno, da si v nasprotju 
z njim, če tega ne upoštevaš. 

Glede določila 8. člena ne vem, če zakon o organizaciji zdravstvene službe 
lahko- obveže občana, ki ni zdravstveni delavec ali član -delovne skupnosti na 
področju zdravstva, da nudi prvo pomoč. Mislim, da je to stvar druge zakono- 
daje. Dosedanji kazenski zakonik, kolikor vem, vsebuje to določilo in tudi 
sankcije za opustitev takšne pomoči. Torej, to. v tem zakonu ne bi bilo. potrebno. 

Želeti bi bilo, da naj bi zakon o organizaciji zdravstvene službe poskrbel 
za to, da vpliv dinarja ne bo premočan v škodo zavarovanca, marveč, da bi 
tudi na drugih področjih z zakonitimi določili preprečevali take interpretacije 
ekonomike, kakršne smo. imeli večkrat v zadnjem času. Ustvarjati je treba nam- 
reč na vseh področjih take pogoje, da bo čimmanj možnosti za zlorabe na tem 
področju. Pri tem mislim na razmere, ki so narekovale javnemu tožilcu v Ma- 
riboru, da je dal svoje pojasnilo prek časopisa glede na nekatera področja 
uveljavljanja načela dinarske stimulacije v zdravstvu. 

Omenil sem že Velenje, rad bi omenil še dogodke v Kopru in seveda tudi 
na ljubljanski polikliniki. Redkokdaj bomo našli samo enega krivca— največ- 
krat bomo. našli vsaj dva. Rad bi še posebej poudaril, kar zadeva zaradi inter- 
vencij vplivnih občanov v korist tistim, ki so bili toženi zaradi prekrškov zoper 
etiko zdravstvenih delavcev. Smo pač ljudje, in če smo včeraj poslušali Veljka 
Vlahovića, računajmo s tem, »da gradimo z ljudmi, kakršni so in da nosimo 
vsak zase še pečat preteklosti«. Eden teh pečatov pa je »roka roko umiva«. Ven- 
dar bi kazalo- ta pečat zelo energično odstranjevati in pobijati. 

Prej je bilo. omenjeno tudi vprašanje učne baze za medicinsko fakulteto. 
Prav bi ibilo, če bi se to vprašanje podrobneje obdelalo v tem zakonu, nujno pa 
ni. Tudi. dosedanja praksa je pokazala, da j-e to odvisno, od drugih činiteljev in ne 
od tega zakona. Po dosedanji ureditvi ima medicinska fakulteta dve učni bazi. 
Temeljne učne baze, to so institucije, ki so bile s tem namenom ustanovljene, 
ne glede na to., ali sodijo v sestav medicinske fakultete kot v delovno organi- 
zacijo, ali pa so samostojne delovne organizacije in razširjene učne baze. Te so 
drugi zdravstveni in tudi nezdravstveni zavodi, ki izpolnjujejo personalne in 
materialne pogoje za posredovanje pouka študentov. 
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Ovira je druga, in mislim, da ni načelnega značaja, marveč bolj subjek- 
tivnega, ko gre za napačno tolmačenje suverenosti samoupravnih organov pri 
pogajanjih in pa zopet za dinar, ko skušajo te institucije primarno potegniti iz 
tega finančno korist in šele sekundarno zadostiti družbeni nalogi, ki jo imajo 
na tem področju. 

Kot primer naj navedem: v Skupščini 'SRS je bilo priporočeno medicinski 
fakulteti, da ustanovi katedro za medicino dela, pri čemer je bila fakulteti 
obljubljena pomoč. In kakšen je rezultat? Nastavili smo učitelja, vendar sklad 
za šolstvo ni odobril sredstev za njegovo plačo. Zdaj plačujemo učitelja iz 
lastnih osebnih dohodkov. Potem je. bilo vprašanje, kje naj bo učna baza za ta 
predmet. Vsem je jasno — saj drugače biti ne more — da je za to najpriklad- 
nejši zavod za tehnično in zdravstveno varstvo pri delu. Tu pa smo naleteli na 
določene težave, ki izvirajo prav iz teh svojevrstnih pojmovanj suverenosti in 
iz nerazčiščenih pojmov glede tega, kaj je ekonomika v poslovanju. Osebno bi 
to imenoval želja po dobičku. Po tretji strani pa nam je bil ta zavod sugeriran 
kot vrabec na strehi, ne da bi ga prej kdo kaj vprašal. Vendar menim, da tu 
ne bo osnovne ovire. Važnejše kot definicija nazivov posameznih zavodov pa 
je zagotovitev sredstev za njihovo delo. 

In končno, da se povrnem k zakonu, še mnenje o zdravstvenih centrih. 
Slovensko zdravniško društvo meni, da naj bi bili zdravstveni centri pravne 
osebe. 

Podpredsednik Miro Vesel: Besedo ima tovarišica Majda Gasparijeva. 

Majda Gaspari: Tovarišiee in tovariši poslanci! Mislim, da tovariš 
sekretar ni odgovoril na dve vprašanji, ki jih je stavil poslanec dr. Slokan. 
Eno se je nanašalo na integracijske procese družbeno-političnih skupnosti, 
drugo pa na teze o novem sistemu financiranja zdravstvenega varstva. 

Kar zadeva prvo vprašanje, menim, da je najbrž vsem jasno, 'da gre v 
bistvu za dve vrsti integracijskih procesov, in sicer prvič za skupno urejanje 
določenih pomembnih družbenih vprašanj in drugič za fizično združevanje 
družbeno-političnih skupnosti. Kar zadeva prvo vprašanje, mislim, da smo bili 
lahko priča v preteklem obdobju precejšnjim naporom družbeno-političnih 
skupnosti, da bi na skupni osnovi urejale določene konkretne naloge, zlasti 
na področju strokovnega šolstva. Bili so seveda taki poskusi tudi na drugih 
področjih. Mislim, da je skupno urejanje določenih družbenih vprašanj najbolj 
pomemben vidik integracije družbeno-političnih skupnosti. S tem lahko pre- 
mostimo tiste težave, ki se pojavljajo v razvoju zdravstva, šolstva in drugih 
dejavnosti zaradi preveč lokalističnega presojanja razvoja in pa dejavnosti 
posameznih družbenih služb. Z urejanjem teh dejavnosti na širših teritorialnih 
območjih v bistvu trgamo te dejavnosti; iz ozkega lokalističnega presojanja in 
jim odpiramo tako pot razvoja, ki je lastna logiki posamezne družbene dejav- 
nosti. Ta pa je seveda različna v zdravstvu, v šolstvu in v nekaterih drugih 
dejavnostih. Najbrž tudi vedno ne gre za i,sta gravitacijska območja, ki hi bila 
najboljša za urejanje določenih problemov v posameznih dejavnostih. Po mojem 
je treba te stvari izvajati iz strokovne analize in iz strokovnih argumentov, 
ki kažejo, na kakšni osnovi lahko dosežemo najbolj smotrno in hkrati najbolj 
učinkovito delovanje posameznega področja. To bi torej, po mojem predstavljalo 
osnovo za to, da se začenjajo formirati nova območja, ki bodo najbolj adekvatna 
funkciji, ki jo mora opravljati določena družbena dejavnost. 
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Mislim, da je zakon o organizaciji zdravstvene službe zagotovo eden od 
elementov, ki lahko doprinese k taki funkcionalni integraciji na področju zdrav- 
stva. Ko smo o njem razpravljali v odboru za družbene službe na Izvršnem 
svetu, smo sicer imeli precej pripomb k posameznim členom^ vendarle pa se je 
nam zdelo, da je treba podpreti sprejem zakona, čeprav še ne bo tako popoln 
kot bi to želeli. Vendar lahko pripomore, da dosežemo tiste cilje, ki smo si 
jih zastavili v akcijskem programu, in sicer boljšo funkcionalno povezanost 
in večjo racionalizacijo v zdravstveni službi. V tej smeri bo ta odbor tudi 
naprej sodeloval pri pripravi tega zakona. 

To vprašanje ima, kot sem dejala, še drugi vidik, to je fizično združevanje 
družbenopolitičnih skupnosti. Ne vem, na kaj je predvsem mislil dr. Slokan, 
vendar menim, da smo imeli v preteklem letu tudi že primer dejanskega zdru- 
ževanja družbeno-političnih skupnosti, konkretno v Mariboru in da je prav zdaj 
razprava,© ureditvi komunalnega sistema na območju mesta Ljubljane. Danes 
še težko rečemo, kako se bo ta razprava zaključila v Ljubljani, saj je odvisno od 
argumentov, ki bodo pokazali, katera od vseh predloženih variant ima večje 
prednosti in seveda tudi od javne razprave, v kateri naj občani tudi sami odlo- 
čijo o tem, kakšno komunalno ureditev želijo. 

Res je, da bo na določene spremembe v tej smeri vplival tudi sistem doti- 
ranja družbeno-političnih skupnosti. Veste, da je bila že v letošnjem letu izvr- 
šena sprememba v dodeljevanju sredstev občinam in da je bil storjen poskus 
doseči bolj objektivizirano delitev dopolnilnih sredstev. V Izvršnem svetu se 
vsi zavzemamo za to, da bi se v bodoče dopolnjevalo iz virov, s katerimi razpo- 
laga republika, predvsem šolstvo. Ker pa se šolstvo z novim sistemom financi- 
ranja izključuje iz proračunskega financiranja in bodo to financiranje izvajale 
izobraževalne skupnosti, se nam zdi, da bo v prihodnosti odpadla večja mož- 
nost dodeljevanja sredstev občinskim skupščinam. To bo zahtevalo, da se 
razpravlja o materialni osnovi posameznih občin, itn da se oceni financiranje 
tistih funkcij, ki se bodo financirale neposredno iz občinskega proračuna. Na 
tej osnovi bomo prišli verjetno tudi do nekaterih zaključkov, ki bodo terjali 
določene spremembe. Kakšne bodo te spremembe, zaenkrat še ni mogoče reči. 
Načenjati: pa je treba najbrž to vprašanje zelo premišljeno im se seveda tudi 
zelo trezno odločati. 

Drugo vprašanje se nanaša na to, kdaj bo sprejet zakon o financiranju 
zdravstvenega varstva, oziroma o novem sistemu zdravstvenega zavarovanja. 
Rada bi vas seznanila, da je komisija pri Zveznem izvršnem svetu zaključila 
svoje delo in je teze predložila Zveznemu izvršnemu svetu. Ta jih je sprejel 
in odločil, da se o njih začne razprava. Mislim, da bodo še v tem sklicu razprav- 
ljali o teh tezah nekateri organi Zvezne skupščine. Pri izdelavi tez je komisija 
izhajala iz ocene, da sedanji, sistem zdravstvenega zavarovanja ni v skladu z 
ustavnim položajem človeka in delovne organizacije, da je v svojem bistvu 
nestimulativen in da pogojuje nenehno neusklajenost izdatkov z dohodki. Komi- 
sija je prišla do zaključka, da ni mogoče odpraviti negativnega delovanja in 
neusklajenosti dosedanjega sistema s splošnim družbenoekonomskim sistemom 
samo s parcialnimi, spremembami obstoječih predpisov, marveč je treba nujno 
postaviti ves sistem v celoti na samoupravne osnove, se pravi revidirati ga v 
temeljih. Zaradi tega je komisija smatrala, da je treba opraviti revizijo celot- 
nega sistema in iskati v predlogih za bodoči sistem odgovor, kako v sistemu 
speljati samoupravo. Seveda se zdaj pred nas postavlja naloga, ugotoviti, 
koliko' so teze skladne s tem osnovnim izhodiščem in da seveda pomagamo s 
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svojimi konkretnimi predlogi izdelati vsa tista vprašanja, ki se nam zdijo, 
da niso obdelana tako kot bi morala biti. Zdajle je seveda nemogoče ostajati 
samo na kritiki tez in pasivno' čakati, da bo nekdo drug izdelal bolje. Zdaj, 
ko so teze predložene, se jih moramo lotiti tako, da iščemo konkretne boljše 
rešitve za vse tisto-, kar v tezah ne ustreza. Zdi se mi, da se moramo v razpravi 
zelo temeljito osredotočiti na dve vprašanji in sicer: kako je postavljena funkcija 
družbeno-politične skupnosti in za katere naloge se zastavlja funkcija zavaro- 
vanca in njegove zavarovalne skupnosti, da bi potem skozi pravilno opredelitev 
do enega in drugega vprašanja lahko zagotovili čim večjo smotrnost glede 
porabe sredstev v bodočem sistemu financiranja zdravstvenega varstva in, da 
bi z njim spodbudili čim večji interes zavarovanca in občana za nadaljnji razvoj 
zdravstvenega varstva. Glede prve točke smo imeli že v komisiji Zveznega 
izvršnega sveta veliko načelnih pripomb in predlogov. Nekateri so bili v varian- 
tah sprejeti, nekateri pa ne. Seveda, vse to nas ne ovira, marveč prav obratno, 
stimulira za to, da se naloge resno lotimo. Glede tega smo se že dogovarjali, 
da bi nam strokovne službe pomagale izdelati eventualno še eno našo varianto 
tako kot smo- si. jo doslej v grobem zamišljali in ki bi se zdela glede na speci- 
fične razmere naše repuiblike najbolj umestna. Potem bi lahko prišli do ustreznih 
zaključkov o tem, kaj naj bi sploh zajel zvezni zakon in kaj bi lahko uredile 
republike s svojimi predpisi. 

Kar zadeva čas, v katerem naj bi se ta sistem uveljavil, je bilo po programu, 
ki, ga je predložila komisija Zveznega izvršnega sveta, predvideno, da bi bili 
sicer v letošnjem letu sprejeti ustrezni zakoni, sam sistem pa bi se v letu 1968 
pripravljal tako, da bi definitivno začel veljati šele s 1. 1. 1969. Tako bi bilo 
vse leto na razpolago za to, da se pripravi vse tisto-, kar naj omogoči normalno 
funkcioniranje sistema. Zato bi bil zelo škodljiv vsak pesimizem glede tega, 
ali je sploh mogoče ali ne sedaj začeti razpravljati o teh tezah. Razpravljati 
je treba, vendar ne samo z izražanjem kritike, marveč predvsem tako, da 
dajemo konkretne predloge. 

Podpredsednik Miro Vesel: Zeli še kdo besedo ? Besedo ima 
mg. ph. Albin Zumer. 

Mg. ph. Albin Zumer: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, 
da kot predstavnik lekarniške službe dam v zvezi s pripombami, ki jih je dala 
skupnost lekarn k osnutku zakona, še tole pripombo-: 

V zvezi s členo-m 36, kjer je odmerjeno- zelo skopo mesto organizaciji in 
delu lekarniške službe, predlagam, da bi se 96. členu p-o-d točko 14 dodalo še 
naslednje besedilo: »Dokler ne bodo izda-ni predpisi, oziroma strokovno navodilo 
za izvrševanje tega zakona, naj ostane v veljavi strokovno navodilo o ureditvi 
in delu lekarniške službe (Uradni list LRS 8/56 in priporočilo sveta za zdravstvo 
LRS št. 07/1-110/1 z dne 7. 4. 1961). To pa zaradi tega, ker ta pravilnik dokaj 
dobro ureja lekarniško službo. 

Podpredsednik Miro Vesel: Se še kdo javlja k besedi? (Ne javi se 
nihče.) Menim, da je diskusija poslancev kot tudi predstavnikov Izvršnega sveta 
in sekretariata v giavnem usmerjena v to, da potrebujemo- v najbližnji perspek- 
tivi zakon. Podpiram poziv sekretarja za zdravstvo in socialno varstvo, da naj 
poslanci sami in preko delovnih organizacij, ki jih zastopajo-, ter drugih zainte- 
resiranih, čimprej predložijo še eventualne predloge in dopolnitve. Tako bi 
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lahko dobili v najkrajšem času predlog zakona o organizaciji, zdravstvene službe 
v obravnavo. 

Odrejam polurni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.25 in se je nadaljevala ob 12.10.) 

Podpredsednik M i r o Vesel: Prehajamo na 3. točko dnevnega 
reda, to je na razpravo o sklepanju pogodb za leto 1967. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli informacijo o pripravah 
za sklepanje pogodb za leto 1967, ki jo je Skupščini predložil republiški sekre- 
tariat za zdravstvo in socialno varstvo ter poročilo odbora za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov. 

Ali želi predlagatelj informacije še ustno dopolniti predloženo gradivo*? (Da.) 

Stane Šelah: Zal mi je, da ni navzoč predsednik komisije, ki je zbolel 
na poti proti Ljubljani. 

V zvezi z informacijo, ki je predmet današnje obravnave, bi najprej rad 
povedal, da bi se morali v razpravah predvsem orientirati na samo- informa- 
cijo, ostalo dokumentacijo pa šteti kot orientacijski material, ki naj privede do 
določenih hitrih zaključkov. 

Želel bi navesti nekaj ugotovitev v zvezi s stanjem, kakršno je danes po 
posameznih komunalnih skupnostih v Sloveniji, v zvezi, s sklepanjem pogodb 
za financiranje zdravstvenega varstva. Veste, da smo vedno poudarjali, da 
predvsem financiramo zdravstveno varstvo in ne toliko posamezne zdravstvene 
zavode. To se pravi, da imamo pri financiranju zdravstvenega varstva predvsem 
v mislih zdravstveno varstvo in ne pokrivanje obstoječih kapacitet kadrov in 
tako' dalje. To je sicer idealna zamisel in mora biti po mojem mnenju naš 
cilj. Seveda pa v sami konkretizaciji ta lepa zamisel povzroča precejšnje težave 
kljub prizadevanju zdravstvenih delavcev in sicer zaradi statističnih gledanj, 
sklicevanja na samoupravljanje in podobno. Zato čestokrat določene stvari, 
kljub spoznanju in dobri volji, niso izpeljana in zato povzročajo precejšnje 
težave. 

Lahko ugotovimo, da opažamo že proti koncu lanskega leta, zlasti pa 
letos intenzivno hotenje zdravstvenih centrov in zdravstvenih delavcev, da se 
vključijo v gospodarsko reformo in da se pripravi vse za čimprejšnjo sklenitev 
pogodb za financiranje zdravstvenega varstva. Mislim, da (bi grešili, če bi ugo- 
tavljali, da od vsega tega, kar smo se pogovarjali, kot npr. da je treba zdrav- 
stveno službo organizacijsko izboljšati, da je tr^ba doseči optimalne uspehe ob 
čimbolj racionalni potrošnji sredstev itd., mi storjenega ničesar. Naša opažanja 
kot tudi opažanja komisije za sklepanje pogodb so takšna, da je na tem področju 
nedvomno veliko narejenega, in da se zavedamo, da je nemogoče čez noč storiti 
vse. Probleme bomo vedno imeli. Vendar je vedno večje število zdravstvenih 
zavodov, ki se intenzivno vključujejo v gospodarsko reformo, oziroma se sku- 
šajo prilagoditi sredstvom, ki so na razpolago za zdravstveno, varstvo. Ena od 
težav, ki se pojavlja v zvezi s sklepanjem pogodb, je ta, da smo zek> v zaostanku 
z jasnimi predvidevanji s strani komunalnih skupnosti o tem, koliko sredstev 
lahko pričakujemo v letu 1967 za financiranje zdravstvenega varstva. Gre 
za dvoje: 

9* 
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1. za pretiran pesimizem glede porasta osebnih dohodkov in . 
2. za pretiran pesimizem in ne za dovolj ekspeditivno izračunavanje in 

predvidevanje, kaj vse bodo prinesli novi ukrepi. Gre namreč za nekaj novih 
stvari, ki jih je treba upoštevati, ko govorimo o tem, koliko sredstev lahko 
predvidimo za letošnje leto za zdravstveno varstvo^. To' je problem, ki se 
danes pojavlja. Drug problem je ta, 'da smo šli morda nekoliko po napačni poti 
in sicer po tej, da so se zlasti zdravstveni centri preveč orientirali na to, češ, 
koliko sredstev predvideva komunalna skupnost in smo iz tega skušali potegniti 
zaključke o tem, koliko sredstev je tedaj na voljo za financiranje zdravstvenega 
varstva. Menim, da smo tu grešili in da bi pravzaprav morali iti po obratni 
poti v tem smislu, da bi. morah programe zdravstvenega varstva poleg njihove 
strokovne ocenitve tudi finančno ovrednotiti. Finančno pa ovrednotiti v tem 
smislu, da vemo, kaj predstavlja ponudba zdravstvene službe. Ob proučevanju 
teh predvidevanj v republiki in ob upoštevanju deficitov, ki so nastali v zdrav- 
stveni službi, smo ugotovili, da lahko tudi zdravstvena služba do neke mere 
prenese svoje žrtve v smeri prilagoditve našim novim ekonomskim pogojem. 
Menimo, da bi po naših ocenah lahko prenesla zdravstvena služba do 10%, 
s čimer bi zagotovili takšen program zdravstvenega varstva, kot smo ga 
imeli lani. 

Ce torej izhajamo približno iz take konfrontacije, potem se mi zdi, ob 
upoštevanju, da smo bili vsako leto navajeni dobiti okoli 17'%> več sredstev, 
razumljivo, da bo ob vseh teh zaostritvah dobila zdravstvena služba le nekaj 
nad 90 °/o sredstev, kolikor jih je debila lani. To pomeni, da gre sicer za 
določeno znižanje sredstev, toda ne za tako veliko znižanje, kot izkazujejo 
vsi ti računi. 

Nekoliko bi se zadržal še na predvidevanjih komunalnih skupnosti. Zani- 
mivo je, da komunalne skupnosti predvidevajo porast mase osebnih dohodkov 
v letu 1966/67 npr. Ravne na Koroškem za 1.84 '%>. Ze ta odstotek da človeku 
misliti, kako znamo nekaj natančno izračunati. Verjetno smo tu preveč črno- 
gledi in hočemo po vsej sili neko jamstvo. To se pravi, da gre za nekoliko 
prehudo previdnost. Zato planirajmo raje sigurneje ali celo nekaj manj, saj 
bomo- med letom videli, kako 'bo> s sredstvi. Nasprotno pa planiranje povzroča 
samo težave, saj prihajata zdravstvena služba in socialno zavarovanje v silovite 
diskrepance, ko naenkrat vidimo, da je za 25'% manj sredstev. Tudi v Celju 
smo se pogovarjali o tem in kar me je presenetilo, je bil takle predlog: »Dobro, 
pogodbe ne bomo sklenili, marveč poj demo na nujno medicinsko pomoč.« Ven- 
dar moram reči, da je na tem sestanku le prevladala potrebna treznost, da 
je treba iskati splošen skupen sporazum in skušati zagotoviti normalno po- 
slovanje. 

Ce gledamo podatke, ki jih imamo, vidimo, da so vse regije pred sklenitvijo 
splošnega sporazuma, razen Ljubljane, ki je poseben problem. Po moji oceni 
je najtežja situacija na Ravnah na Koroškem in Novem mestu. V Novem mestu 
ne toliko glede tega, da ne bi prišlo do sklenitve pogodbe, marveč, da so to 
komunalne skupnosti, ki zelo zmanjšujejo sredstva v primerjavi z lanskim letom. 
Na Ravnah na Koroškem pa je problem v tem, da so vse anuitete v sredstvih 
socialnega zavarovanja, -da so lani veliko več trosili kot so ustvarili, in da je 
to majhna regija, ki je vsa preplašena zaradi nekaterih podjetij, ki v trenutni 
situaciji ne stojijo najbolje. V takšni regiji gre za precej zaskrbljujočo situacijo, 
ker je socialno zavarovanje ob takem upoštevanju porasta osebnega dohodka 
prišlo pred zdravstveno službo z zelo nizkimi sredstvi za zdravstveno varstvo. 
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V Novem mestu pa zato, ker so po podatkih zelo znižali sredstva za zdravstveno 
varstvo. To- sta, mislim dva problema, katera bomo morali še raziskati in ugoto- 
viti točno, zakaj je takšna situacija. Za druge regije domnevamo, da bodo 
težave prebrodile. 

Malce bi se zadržal pri Ljubljani. Zanimivo je, da če bi ljubljanska komu- 
nalna skupnost planirala porast osebnih dohodkov za 10'°/o, kar predstavlja 
republiško povprečje, ne bi smel biti — po mojem mnenju — tu nek finančni 
problem. Zdravstvena služba v ljubljanski komunalni skupnosti bi lahko bila 
približno v tistih okvirih, o katerih sem prej govoril, se pravi, da bi morala 
pač svdje poslovanje oceniti za približno 10'°/o, ne pa tako kot se danes govori 
o milijardah itd. 

Nerazumljiv mi je tak strah ljubljanske komunalne skupnosti. Prvič zaradi 
tega, ker ob opazovanju dogajanj na področju gospodarstva nimamo argu- 
mentov, da bi lahko rekli, da ne moremo predvidevati porasta za 10 "/o. Drugič 
pa je zanimivo, sicer so to neuradni podatki, da precej občin v Ljubljani pla- 
nira 10 '%> porast osebnih dohodkov in celo- več. To se pravi, da te najmoč- 
nejše občine v ljubljanski komunalni skupnosti planirajo več, kakor je odločila 
komunalna skupnost. Moti me to in ne morem si odgovoriti, zakaj se je komu- 
nalna skupnost v Ljubljani odločila za 5 "Vo. Morda iz nekih, ne vem kakšnih 
varnostnih razlogov? Tudi Celje je planiralo 5 %>. Služba socialnega zavarovanja 
in strokovna služba sta prišli do prepričanja, da bi bil sprejemljiv 7'°/o 
porast. Zato so- se odločili, da bod-o- dali to' vprašanje ponovno- v razpravo- komu- 
nalni skupnosti in verjetno lahko pričakujemo, da bo komunalna skupnost 
sprejela tudi tak predlog. Mislim, da bi morale nekatere komunalne skupnosti 
ponovno proučiti ta problem in se ne samo odločati po nekih čustvih in neki 
pretirani sigurnosti, marveč bi se morale oslanjati na strokovne analize. Vsi 
ti činitelji ravno povzročajo1, da je v Ljubljani takšna situacija, ko medobčinski 
zdravstveni center sporoča, da zaradi tega ne more pričeti razgovorov, oziroma 
zagotoviti rok, do- katerega naj bi bile pogodbe sklenjene. 

Mislim, torej, da je to v Ljubljani do-kajšen problem, poleg tega pa je ko- 
munalna skupnost izredno- previdna in se torej postavlja vprašanje, kdo naj 
nosi odgovornost. Ob polemiki med komunalnimi, skupnostmi in zdravstveno 
službo o tem, kdo naj nosi odgovornost, pa mislim, da se je v našem sistemu res 
nemogoče postavljati na stališče »poiščimo nekoga«, ki bo prevzel to odgovor- 
nost. To odgovornost prevzema pač vsakdo nase. Čudi me samo to, da v repu- 
bliki računamo- s povprečnim porastom osebnih dohodkov za 10 "/o, in pravimo, 
da je to precej realno-. Prejšnja leta smo računali tudi s 30 in več '°/o, se pravi, 
da gremo letos s. precej nižjim odstotkom. Končno tudi veste, da ni osebni 
dohodek obremenjen samo s prispevkom za socialno zavarovanje, marveč tudi 
z vrsto drugih stvari, kar pomeni, da je celotna potrošnja, da tako rečem, 
tempirana tako, da bi se tudi lahko vprašali, kdo je zdaj tisti, ki nosi za to- 
odgovornost. Mislim, da moram s tega mesta izreči pravzaprav nezadovoljstvo 
nad takim dogajanjem v ljubljanski komunalni skupnosti, ker se je po- mo-jem 
nemogoče postavljati na tako stališče in enostavno prepustiti stvari samoteku, 
češ probleme, ki bodo- nastali, naj pač rešuje kdo -drug. Tudi služba -socialnega 
zavarovanja v ljubljanskem komunalnem zavodu zasluži določeno grajo, vsaj 
z moje strani. To je zavod, ki ima nad 400 zaposlenih. Res je, da so to- število 
znižali za 12,5 %>, vendar je vsaj za mene neko vprašanje presenetljivo. Sicer 
se ne spotikam ob njihove osebne dohodke, vendar je presenetljivo to-, da se 
je ob takem znižanju kadrov poslabšala struktura višje in visoko kvalificiranih 
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kadrov, kar da slutiti, da v tem zavodu določene stvari ne tečejo v redu. Na- 
mesto, da bi iskali 'boljšo kvaliteto, prihajamo do še slabše, ne glede na to, 
da število znižujemo. Ta zavod je imel prej, to je 31. 11. 1965 vsega 44,5 '%> 
zaposlenih z nižjo izobrazbo, zdaj, ob tem znižanju pa je že 45,3'% zaposlenih 
z nižjo strokovno izobrazbo. Mislim, da nosi sam komunalni zavod v Ljubljani 
določeno mero krivde za to, da imamb take težave v problematiki zdravstvene 
službe v ljubljanski regiji. Torej ni prav, da za takšno stanje čestokrat doižimo 
samo zdravstveno' službo v Ljubljani, čeprav bi morala marsikaj narediti, ven- 
dar bi. morali tudi nasprotni partner spodbujati in ji pomagati, da se izkoplje 
iz svojih notranjih organizacijskih in kadrovskih težav. Moral bi tudi finančno 
podpirati tisto, kar je boljše. Zdaj smo v fazi, ko vse regije v Sloveniji postav- 
ljajo vprašanje, češ, kdaj boste te zadeve rešili v Ljubljani, ker LjuMjana 
končno le ni neinteresantna za gospodarjenje in sploh za delo zdravstvene 
službe tudi v drugih regijah v Sloveniji. 

Naj zaključim: stanje je takšno, da je pričakovati, da bodo v mesecu marcu 
sklenjene pogodbe, seveda s predpostavko, da bo imela verjetno arbitraža 
določeno* delo. S precejšnjo sigurnostjo lahko trdimo, da je želja in razumevanje 
pri zdravstvenih delavcih, da skušajo organizirati in vpeljati zdravstveno1 varstvo 
v okviru, ki je pač danes glede na sredstva možen. S precejšnjim optimizmom 
lahkO> tudi pričakujemo, da se ne bo treba poslužiti tega, česar se najbolj bo- 
jimo in sicer, da bi bilo treba plačevati samo nujno medicinsko pomoč. Taka 
zaostritev gospodarjenja v zdravstveni službi pač terja od zdravstvenih delav- 
cev precejšnje napore v tej smeri, da ob zmanjšanju števila zaposlenih pred- 
vsem iščejo kvaliteto, kar pomeni, da zmanjšujejo zaposlene v tistih dejavnostih, 
ki so spremljajoče za zdravstveno varstvo, in da se predvsem orientirajo na 
boljšo kvalifikacijsko strukturo medicinskih kadrov. Če bi uspeli v tem, sem 
globoko prepričan, da tudi vprašanje zaposlitve mnogih zdravnikov in mnogih 
medicinskih kadrov ne bi bil problem, zlasti še, če bodo čimprej sklenjene po- 
godbe, ki bodo pokazale, da se dajo določene stvari tudi uspešno urediti. 

Podpredsednik Miro Vesel: Poročilo odbora za proučevanje zakon- 
skih in drugih predlogov ste prejeli. Zato predlagam, da ga ne čitamo. Ali želi 
poročevalec odbora dati še ustno obrazložitev? (Ne želi.) Pričenjam razpravo 
o tem gradivu. Kdo želi. besedo? Besedo ima Štefan Sreš. 

Štefan Sreš: Tovarišice in tovariši poslanci! Osnovna ugotovitev, ki 
veje iz informacije o pripravah za. sklepanje pogodb za leto 1967, je v tem, 
da so. »komunalni zavodi za socialno zavarovanje v večini primerov vnesli v 
svoje ckvirne predračune sklada za zdravstveno zavarovanje delavcev v letu 
1967 le minimalne dohodke, ki bodo zagotovo realizirani«. To je citat iz infor- 
macije. Posledica take ugotovitve je, zopet citiram, »opravljena korekcija orien- 
tacijskih finančnih načrtov, dohodkov in izdatkov skladov za zdravstveno za-, 
varovanje delavcev«. Te predloge so dobile vse komunalne skupnosti, dočim 
smo jih mi dobili skupaj z informacijo. Ne poznam razmerij v drugih komu- 
nalnih skupnostih, zaradi tega bom navedel le podatke za murskosoboško ko- 
munalno skupnost. 

Realnost pri planiranju je najboljše zagotovilo za dosego1 osnovnega cilja 
in sicer, da se potrošnja uskladi z razpoložljivimi sredstvi, kar velja tudi za 
področje zdravstvenega zavarovanja. Vsaj za skupščino komunalne skupnosti 
Murska Sobota lahko trdim, da se je tega pri programiranju sredstev prav 
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dobro zavedala. Dejstvo, da je bilo v letu 1966 povprečno manj zaposlenih, kot 
v letu 1965 in to za 0,07 '°/o in -da družbeni plani občin ne predvidevajo novih 
delovnih mest, ne daje osnove, da bi predvidevali večje število zaposlenih kot 
jih je bilo v letu 1966. Iz informacije ni razvidno, ali predlagatelj predvi- 
deva 10 % povečanje čistih osebnih dohodkov, ali računa 10 %> povečanje 
mase bruto osebnih dohodkov. Po izračunu se da sklepati, da se pričakuje 
10 fl/o povečanje osnove, to je bruto osebnega dohodka, ki je izračunan ver- 
jetno na osnovi ustvarjenega prispevka po osnovni prispevni stopnji, v letu 
1966, kar pomeni, da se morajo čisti osebni dohodki zaposlenih zavarovancev 
povečati za najmanj 13®/o. 

Program komunalne skupnosti Murska Sobota predvideva za leto 1967 za 
7,29 '%> povečanje bruto osebnih dohodkov od realizacije v letu 1966, kar 
pomeni, da se morajo čisti osebni dohodki in tudi osnove pogodbenih zavaro- 
vancev in obrtnikov povečati za 9,05,0/o ali neto osebnih dohodkov samo tistih, 
ki so neposredno v delovnem razmerju za 10,2Predsedniki občinskih skup- 
ščin in sindikatov so smatrali taka predvidevanja za zelo optimistična, na- 
sprotno pa so po mnenju sestavljalcev informacije ta predvidevanja pretirano 
previdna. Prepričan sem, da bodo skupščine komunalnih skupnosti upoštevale 
predloge iz informacije 'samo v primeru, če predlagatelj hkrati, prevzame po- 
sledice eventualne pomote, odklanjajo pa, da bi posledioe take zmote povzročile 
že med letom ali. ob koncu leta predpis izrednih prispevkov. Pri vsem tem je 
treba upoštevati še dejstvo, da se pogoji gospodarjenja nekaterih delovnih 
organizacij še nadalje slabšajo (restrikcije obratnih kreditov itd.) in da so 
predvsem gospodarske delovne organizacije s prenosom obveznosti do 30 dni 
za nadomestilo osebnega dohodka prevzele kljub manjši, prispevni stopnji večje 
obveznosti. Na območju komunalne skupnosti Murska Sobota so gospodarske 
delovne organizacije dobile v minulem letu za nadomestila do 30 dni 1,2 °/o od 
ustvarjenega bruto osebnega dohodka, obveznost družbenih prispevkov pa je 
manjša le za 1,1 °/o. Tudi to bo< nedvomno vplivalo na razpoložljiva sredstva 
za osebne dohodke. Po ponovnem proučevanju vseh teh materialov so naši 
samoupravni organi, prišli do zaključka, da vsaj za naše območje ni mogoče 
upoštevati predlagane spremembe, ki predvideva za 55 milijonov starih dinarjev 
večje dohodke od programiranih, ker je planiran neto osebni dohodek že tako 
za 10,2 %> večji kot je bil ustvarjen v letu 1966. 

Rad bi še opozoril, da verjetno z uporabo določenega odstotka povečanja 
ali zmanjšanja stroškov ne dobimo realnih zaključkov. Primer navajam za 
osnovni prispevek. Le-ta ne vsebuje samo prispevka iz delovnega razmerja, 
temveč tudi prispevek obrtnikov, gostilničarjev, pogodbenih zavarovancev in 
drugih kategorij zavarovancev. 

Smo že v marcu, pa za osnove teh prispevkov še danes ne vemo in zaradi 
tega uporabljamo stare. Prispevek vajencev je določen v pavšalnem znesku in 
prav tako gospodinjskih pomočnic. Osnovni prispevek, ki je v celoti, odvisen 
cd osebnega dohrdka na našem območju, predstavlja le 88fl/o, v minulem letu 
pa je znašal le 82'%, ker je bil med osnovnim prispevkom knjižen tudi prispe- 
vek za člane gospodinjstva zaposlenih v inozemstvu. Prav tako je treba upo- 
števati tudi dejstvo, da dodatnega prispevka ne plačujejo vsi zavarovanci., npr. 
obrtniki. Tako so- ne dovolj obdelane analize lahko le pesek v oči ali neuresnič- 
ljiva pričakovanja. Upal bi skoraj trditi, da nam je ta »Informacija« z dodatni- 
mi izračuni onemogočila vsaj za 15 dni sklenitev individualnih pogodb, ki so bile 
v glavnem že pred zaključkom, razen z bolnišnico. 
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Tudi predlagane spremembe pri stroških so nesprejemljive, ker slonijo 
izključno na odstotnih premikih in ne upoštevajo dejanskega stanja. Naj nave- 
dem samo dva primera : 

1. nadomestilo osebnega dohodka zaradi bolezni in nesreče pri delu; 
na območju komunalne skupnosti Murska Sobota je bil v letu 1966 najnižji 
odstotek bolniškega staleža. Zavarovanci so uveljavili nadomestilo osebnega 
dohodka zaradi bolezni in drugih vzrokov ibrez porodnic, neposredno v breme 
sklada za 86 930 delovnih dni, pri tem pa niso vračunani zavarovanci, 
zaposleni v zasebnem; sektorju, ki so uveljavili to pravico v breme sklada 
že od osmega dne naprej. Doseženi povprečni osebni dohodek, ki bo v letu 
1967 služil kot osnova za izračun nadomestila, znaša za naše območje 26,18 
N dinarjev na dan. Pri izračunu potrebnih sredstev za nadomestila pri nespre- 
menjenem bolniškem staležu, in ko je bik» upoštevano tudi dejstvo, da nado- 
mestilo osebnega dohodka zaradi nesreče pri, delu, poklicnega obolenja in sprem- 
stva znaša 100'°/o od osnove, za druge odsotnosti pa računamo v povprečju 
80 %, in če upoštevamo še vse elemente pri. nespremenjenem bolniškem staležu 
s povprečno osnovo za nadomestilo osebnega dohodka, bi potrebovali v letu 
1967 188 milijonov starih dinarjev. Predračun komunalne skupnosti predvideva 
180 milijonov. To se pravi še manj, kot po predvidenih elementih, to se pravi, 
da je treba še nekje nekaj znižati. 

2. nadomestilo osebnega dohodka ob porodu; število porodov, za katere 
uveljavljajo zavarovanke pravico do nadomestila osebnega dohodka, je že od 
leta 1962 dalje v nenehnem porastu in sicer od 534 v letu 1962 do 651, v letu 
1965 celo na 703. Če upoštevamo, da se to število tudi v letu 1967 ne bo spreme- 
nilo, in če nam je znana povprečna osnova za nadomestilo, lahko realno progra- 
miramo tudi za to potrebna sredstva. Pri vsem tem je treba upoštevati še 
dejstvo, da ob sicer krajšem porodniškem dopustu še velja 8-mesečni skrajšani 
delovni, čas. 

Pri izdelavi programa je bilo upoštevano, da je bilo v času porodniškega 
dopusta po prejšnjih predpisih 115 delovnih dni in izplačano nadomestilo na 
našem območju za vsak porod za 116 delovnih dni. To se pravi, da je bil 
porodniški dopust še nekoliko* daljši kot 133 dni. V minulem letu je porodnica 
koristila še 117 delovnih dni s skrajšanim delovnim časom. Ob spremembi po- 
rodniškega dopusta pa je 81 delovnih dni, vendar se čas, ko ima pravico do 
skrajšanega delovnega časa, podaljša na 143 delovnih dni po porodniškem do- 
pustu. Z uporabo povprečne dnevne osnove pri porodniškem dopustu in za 
3 ure nadomestila, računajoč, da bi. imele vse delovne organizacije samo 7-urni 
delovni čas, bi ob enakem številu porodov potrebovali 241 000 000 starih din. 
Po programih so ti stroški predvideni v višini 206 milijonov starih dinarjev, 
pri čemer je upoštevano dejstvo, da porodni.ce ne dosegajo povprečnega oseb- 
nega dohodka, in da je ostala še nadalje v veljavi določba, da morajo nastopiti 
porodniški dopust 28 dni pred porodom. 

Analiza vseh elementov, za katere imamo tudi konkretne podatke, bi bila 
predolga, zato sem vzel samo ta dva primera. 

Se nekaj besed o participaciji. Dejstvo, da skušamo težak materialni po- 
ložaj sklada reševati skoraj izključno s predpisom participacije, je zaslediti tudi 
v informaciji. Citiram, »da bi zbali 100'°/o sredstva lanske višine za zdrav- 
stveno varstvo, bi morali manjkajoča sredstva zbrati' iz naslova participacije 
zavarovancev in z morebitnimi drugimi ukrepi.« Ugotovimo lahko, da so ti drugi 
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ukrepi izključno le organizacijske narave, v samo vsebino potrošnje pa se le 
redko kdaj spuščamo. 

Opozoril bi tudi na nezakonit sklep skupščine komunalne skupnosti Celje, 
ki določa, citiram iz sklepa: »pri komunalni skupnosti socialnega zavarovanja 
delavcev Celje, zavarovane osebe plačajo, kadar uveljavijo pri kateremkoli 
zdravstvenem zavodu katere od oblik zdravstvenega varstva, za katero je s tem 
sklepom predpisan obvezen prispevek, participacijo k stroškom v višini, ki je 
določena s tem sklepom.« Ta sklep je v nasprotju z zadnjim odstavkom 3. od- 
stavka 34. člena temeljnega zakona o zdravstvenem zavarovanju, ki določa, 
citiram: »zavarovana oseba prispeva k stroškom za zdravstvene storitve toliko, 
kolikor je predpisano za območje, na katerem ji je opravljena zdravstvena 
storitev.« 

Komunalna skupnost Murska Sobota je sprejela sklep o participaciji samo 
za zdravstvene storitve, za katere ie po sklepu republiške skupnosti prispevek 
obvezen. Sindikati nasprotujejo razširitvi prenosa obveznosti, na zavarovance 
z utemeljitvijo, da je zavarovanec ob bolezni prizadet že zaradi manjšega nado- 
mestila osebnega dohodka. Upoštevati, je treba tudi dejstvo, da je na območju 
komunalne skupnosti Murska (Sobota zelo močno križanje predpisov s področja 
zdravstvenega zavarovanja s sosedno Avstrijo. Predpis prispevka k posameznim 
stroškom zdravstvenega varstva je socialni problem in ga ne smemo uvesti 
zaradi reševanja materialnega položaja skladov. Prepričan sem, da bi zavaro- 
vanci našli boljšo rešitev. Prav bi bilo, da. bi se vsaj v bodoče pri tako važnih 
odločitvah poslužili referendumov. Lahko bi bila anekdota, vendar je žal res- 
ničnost, ko zdravnik po 1. marcu ugotavlja, da se počuti kot dnkasant za elek- 
triko, kadar pride na hišni obisk. 

Pri urejevanju odnosov znotraj zdravstvene službe je izrednega pomena 
enotnost v konceptih. Na terenu ugotavljajo1, da obstajajo v Sloveniji različni 
koncepti o vrednosti posamezne vrste zdravstvenega varstva. Eni so za to, da 
je treba razvijati bolnišnično službo', drugi dajejo prednost zunanji zdravstveni 
službi, posebni koncepti obstajajo v posameznih strokovnih društvih in ko- 
misijah, v zobozdravstvu, v lekarniški, službi, v zdraviliščih in tako dalje. Vse 
te ima svoje posledice prav v neposrednih odnosih med zdravstvenimi zavodi. 

Naj navedem samo- nekaj primerov: razgovor tovariša Smoleta z zastopniki 
kliničnih bolnic v decembru 1966 smatra naša bolnica za, dokaz, da je bila 
bolnišnična služba prizadeta že vsa leta nazaj in zahteva sedaj za bolnišnično 
zdravljenje 29 '%> več sredstev, kot je bilo za to vrsto zdravstvenega varstva 
porabljenih v letu 1966. Komaj dva dni po objavi sklepa skupščine republiške 
skupnosti socialnega zavarovanja delavcev o prispevku zavarovanih oseb pri 
stroških zobotehničnega materiala in zcboprotetionih sredstvih so zobozdrav- 
stveni delavci, trdili, da ta sklep ne more obveljati, ker se z njim ne strinja 
njihova strokovna komisija. Reakcija lekarn na akcijski program in osnutek 
zakona o organizaciji zdravstvene službe v zvezi z organizacijo lekarniške službe 
itd. itd. 

Za sistem financiranja zdravstvenega varstva, ki je uveljavljen na območju 
komunalne skupnosti Murska Sobota in je veljal že leta 1966 z izjemo zobo- 
zdravstvenega varstva, ni mogoče trditi, da je zanj značilna pretirana previdnost. 
Kljub temu, da je bil tak sistem v nekem materialu ocenjen kot neprimeren, 
si upam trditi, da je sistem, ki. zagotavlja zdravstveni službi sigurnost in ne 
povzroča neskladnosti med razpoložljivimi sredstvi in potrošnjo, v sedanjem 
času primeren. 
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S finančnim načrtom sklada zdravstvenega zavarovanja delavcev za leto 
1966 je bilo za zdravstveno varstvo predvidenih 68,1 lo/o za denarna nadomestila 
in druge denarne dajatve pa 31,9 «/o sredstev sklada. Dejansko pa je bilo za 
stroške zdravstvenega varstva v letu 1966 porabljenih 69,73 °/o čistih dohodkov 
sklada, brez upoštevanja obveznosti za leto 1965 pa 68,46 ®/o. Torei so bila zdrav- 
stveni službi v celoti zagotovljena potrebna sredstva in med letom ni bilo treba 
spreminjati pogodbenih odnosov, ki so bili začrtani februarja 1966. Tudi v 
letošnjem letu velja enak sistem financiranja kot v letu 1966, uporablja pa se 
tudi. za zobozdravstveno službo. Za leto 1967 je v primarni delitvi za stroške 
zdravstvenega varstva programirano 71,5 Vo čistih dohodkov sklada zdravstve- 
nega zavarovanja delavcev in 86®/o čistih dohodkov sklada zdravstvenega zava- 
rovanja kmetov. Sistem medsebojnih vplivov posameznih vrst stroškov je tako 
usklajen, da zdravstvena služba ne more biti prizadeta. Splošni sporazum do- 
loča, da se prihranki v grupi stroškov za denarna nadomestila in druge denarne 
dajatve v celoti uporabijo za zdravstveno varstvo. Ce bodo dohodki sklada 
večji od planiranih, bo tudi za zdravstveno varstvo namenjenih več sredstev. 
Osebno sem prepričan, da je realni program najboljše zagotovilo za uspešno 
reševanje problemov na področju zdravstvenega zavarovanja in za realizacijo 
ciljev gospodarske reforme na tem področju. Praksa in rezultati, doseženi pri 
reševanju problematike zdravstvenega zavarovanja v Pomurju — kot najmanjši 
komunalni skupnosti — kot tudi na drugih območjih potrjujejo dejstvo, da je 
vsebina važnejša od oblike in demanti.rajo trditev, ki je bila že danes izrečena, 
da se lahko dobro gpspcdari le v veliki skupnosti. To trditev demantira tudi 
stanje v največji komunalni skupnosti, to je ljubljanski. Menim, da je to dej- 
stvo- treba upoštevati. Pri vsem tem se postavlja še vprašanje nuine medicinske 
pomoči. Če posamezna komunalna skupnost ne more urediti pogodbenih odno- 
sov z zdravstveno službo na svojem območju, rte moremo zahtevati od zdrav- 
stvene službe na drugih območjih, da opravlja samo nujno medicinsko- pomoč, 
kot je to razvidno iz obvestila komunalne skupnosti Koper in Ravne na Koro- 
škem, ki prepovedujeta zdravstveni službi v Pomurju, da bi' za njihove zavaro- 
vance opravljali kaj drugega kot nujno medicinsko pomoč. 

Nekaj besed še o dodatnem prispevku po drugi točki prvega odstavka 79. 
člena temeljnega zakona o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja. 
V informaciji se ugotavlja previdnost pri predpisovanju tega dodatnega pri- 
spevka. Menim, da ne gre za previdnost, temveč za nejasnost predpisa. Takega 
mnenja so tudi tisti, s katerimi sem se o tem posvetoval. Druga točka prvega 
odstavka tega člena določa, da dodatni prispevek plačujejo zavarovanci — člani 
gospodinjstev, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, če niso oproščeni pla- 
čevanja prispevka iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti. To določbo se 
lahko tolmači tako, da plačujejo dodatni prispevek zavarovanci, ki se sami. 
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, ali pa tako, da plačujejo dodatni prispevek 
vsi zavarovanci, ki živijo v gospodinjski skupnosti na kmetiji, čeprav se vsi 
neposredno- n-e ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo. Ce plačajo samo zavarovanci, 
ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, -nastane vprašanje, kdo se s tem 
ukvarja. Ali so to lastniki zemljiških površin? Če je tako, bo ta ukrep sprožil 
plaz prenosov lastništva v zemljiški knjigi, kot je že marsikateri drugi. Po 
sedaj veljavnem uradnem tolmačenju morajo plačati ta prispevek vsi člani, 
gospodinjstva, ki živijo v gospodinjski skupnosti in se ne ugotavlja več po- 
trebe o dejavnosti v kmetijstvu. Neskladje je med osnovo za predpis dodatnega 
prispevka po 2. točki (dopolnilni dohodki iz kmetijstva) in po 3. točki prvega 
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odstavka tega člena (dopolnilni dohodki iz -drugih dejavnosti). Po zakonu in po 
uradnem tolmačenju teh obveznosti bi morali plačati dodatni prispevek vsi, 
ki. živijo na kmetijskem posestvu in to ne od vrednosti, ki jo ustvarijo s svojim 
delom na kmetijskem posestvu, temveč od vrednosti, ki jo ustvarijo na 
delovnem mestu, kjer je osnova za predpis tega dodatnega prispevka doseženi 
čisti osebni dohodek na delovnem mestu. To ima lahko za posledico, da bi posa- 
mezna, družinska skupnost, zaradi krpice zemlje, plačala več dodatnega prispev- 
ka kot je ustvarila katastrskega dohodka, druga, ki pa ustvarja dohodek le na 
delovnem mestu, pa bi plačala prispevek največ v višini 1,84 fl/o od osebnega 
dohodka, ker je to maksimalno dovoljena prispevna stopnja na neto osnovo. 

Ta ukrep ima za posledico' obstoj ne samo dveh, temveč štirih kategorij 
kmetijskih proizvajalcev. V prvo kategorijo spadajo čisti kmetje, ki se bavijo 
samo s kmetijsko dejavnostjo. V drugo kategorijo spadajo delavci — kmetje, 
katerih družina je zavarovana po delavskem zavarovanju in plačujejo ta do- 
datni prispevek. V tretjo kategorijo spadajo mešane družinske skupnosti, pri 
katerih se nekateri člani bavijo s kmetijsko dejavnostjo, drugi pa so zaposleni, 
v drugih dejavnostih. V četrto kategorijo pa spadajo vsi ostali, ki, so tega pri- 
spevka oproščeni, to so upokojenci, obrtniki in še nekateri drugi nosilci samo- 
stojnih dejavnosti, ki posedujejo1 tudi zemljo. 

Na koncu mi dovolite'še nekaj besed o izdatkih za službo socialnega zavaro- 
vanja. Pavšalna ugotovitev predlagatelja iz informacije, da je služba socialnega 
zavarovanja v manjših regijah sorazmerno draga, je lahko krivična, če ne 
upoštevamo vseh elementov, ki na zadevne izdatke vplivajo. V republiških 
materialih najdem tudi podatek, če ga izolirano' ocenjujem, da je v najmanjši 
komunalni skupnosti tudi služba najcenejša, če vzamem za osnovo zavarovano 
osebo. Poslovni stroški službe socialnega zavarovanja v komunalni skupnosti 
Murska Sobota znašajo na zavarovano osebo 94,8 '% tovrstnih stroškov na 
zavarovano osebo v republiki in 81,40 %> osebnih dohodkov na zaVrovano osebo 
v republiki. Niti prvi niti drugi pokazovalec ni realen, ker eden dokazuje, da je 
služba naj'dražja, drugi pa, da je najcenejša. Menim, da je treba upoštevati 
različne činitelje, ki lahko vplivajo na gibanje zadevnih izdatkov. Navedel bom 
le nekatere. Na območju komunalne skupnosti Murska 'Sobota ni niti enega po- 
oblaščenega podjetja. Največje podjetje, ki zaposluje 1800 delavcev, je bilo 
pripravljeno prevzeti, to službo le pod pogojem, da zavod plačuje dva delavca. 
Pri zavodu en delavec opravi tovrstno dejavnost, ki bi jo lahko opravila po- 
oblaščena podjetja, za 6000 zaposlenih. Iz območja komunalne skupnosti Murska 
Sobota je bilo v letu 1966 v tujini 6981 delavcev. Za tiste, ki imajo v Jugoslaviji 
družinske člane, je bilo potrebno voditi 4068 katastrov, jih mesečno obreme- 
njevati s prispevki in te prispevke tudi izterjevati. S temi zavarovanci je več 
dela, kot če je pri enem podjetju zaposlenih 2000 ali 4000 delavcev. Plačnika 
za to delo pa ni. Konvencija, sklenjena s sosednjo Avstrijo, izključuje možnost 
zaračunavanja tovrstnih stroškov avstrijskemu zavarovanju. Torej bi moral 
bi.ti plačnik v Jugoslaviji. Naši ljudje, predvsem iz Prekmurja, že desetletja 
iščejo zaslužek v drugih krajih, pa tudi v drugih državah. To povzroča številne 
probleme pri ugotavljanju delovne dobe, ker je treba voditi, korespondenco 
z državami 3 kontinentov, Amerike, Avstralije in Evrope. Postopek je izredno 
dolg in tudi drag. 

Podpredsednik Miro Vesel: Besedo ima .poslanka Zinka Štraus. 
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Z in ka Straus: Tovariši in tovarišice poslanci,! V informaciji o pri- 
pravah za sklepanje pogodb za leto 1967 je podan samo kratek prikaz teh pri- 
prav na območju komunalne skupnosti Kranj. Zato bi vas konkretneje seznanila 
s pripravami na našem območju. 

Splošni sporazum o osnovah in merilih za delitev sredstev, namenjenih za 
zdravstveno varstvo, sta sprejela komunalna skupnost socialnega zavarovanja 
delavcev Kranj in regionalni zdravstveni center v mesecu februarju. Osnovo za 
sklenitev splošnega sporazuma je predstavljal program zdravstvenega varstva, 
katerega je pripravila posebna komisija zdravstvenega centra. Ta komisija je 
izračunala faktorje za posamezno zdravstveno dejavnost po posameznih ob- 
činah. Ti faktorji so kasneje služili za delitev finančnih sredstev za posamezne 
zdravstvene dejavnosti po občinah. Za izhodišče dela te komisije so služili po- 
datki o kapacitetah zdravstvenih zavodov in o številu kadrov po profilih, delovni 
programi posameznih zdravstvenih zavodov, patologija prebivalstva in stati- 
stični podatki, preteklih let. Na podlagi zbrane dokumentacije je komisija ugo- 
tovila, da v gorenjski zdravstveni regiji zdravstveno varstvo ni bilo enotno orga- 
nizirano in da so se sredstva, namenjena za zdravstveno varstvo, različno tro- 
šila. Posebna finančno-ekonomska komisija zdravstvenega centra je na pod- 
lagi predvidenega dohodka sklada zdravstvenega zavarovanja za leto 1967, ki 
znaša 4 milijarde 400 milijonov S dinarjev, in programa zdravstvenega varstva, 
pripravila normative o razdelitvi finančnih sredstev za posamezne zdravstvene 
dejavnosti po občinah. Da ne bi prišlo do prevelikih odstopanj med posamez- 
nimi zavodi glede vrednosti storitev, kakor se je določila enotne normative za 
cene zdravstvenih storitev in druge stroške : dežurna služba, kilometrina, osebni 
dohodki po. strukturi kadrov, plačevanje nadur, amortizacija itd. Po predvide- 
vanjih te komisije, če vzamemo za osnovo delovne programe zdravstvenih za- 
vodov in jih pomnožimo s faktorji posameznih zdravstvenih storitev ter pri- 
merjamo s sredstvi sklada, predvidenimi za zdravstveno varstvo, manjka okrog 
700 milijonov S dni. Ta problem bo komunalna skupnost v sodelovanju z 
zdravstveno službo rešila z bolj smotrno organizacijo zdravstvene službe, z 
ukinitvijo določenih posteljnih kapacitet, predvsem tistih, ki so bile namenjene 
bolj za socialno dejavnost in s kadrovskimi spremembami. S participacijo za- 
varovancev k stroškom za posamezne zdravstvene storitve bodo zbrana le 
minimalna sredstva. Ce kljub tem ukrepom sredstva še vedno ne bodo^ zado- 
stovala, se bodo ustrezno zmanjšali delovni programi zdravstvenih zavodov, 
ne pa enostavno črtala finančna sredstva. Ta problem se rešuje in zato še niso 
bile sklenjene pogodbe med posameznimi zdravstvenimi zavodi in komunalno 
skupnostjo. 

Podpredsednik Miro Vesel : Zeli še kdo besedo? Besedo ima dr. Bogo- 
mila Kranjc. 

Dr. Bogomila Kranjc: Ko govorimo o sklepanju pogodb med so- 
cialnim zavarovanjem in zdravstveno službo, se nam zdi samo po sebi umevno, 
da mislimo samo na sklepanje pogodb med tema dvema partnerjema. Vendar, 
upoštevajoč celotno zdravstveno varstvo, moram poudariti, da je del tega var- 
stva dolžna financirati tudi občinska skupščina in sicer določene akcije iz pre- 
ventivne službe in higiensko-epidemiološke službe. Glede na to postavljam to- 
varišu sekretarju naslednje vprašanje: 
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Kako naj zdravstvena služba ob zmanjševanju proračunskih sredstev uve- 
ljavi nasproti občinskim skupščinam svoj-e zakonite zahtevke v zvezi z izva- 
janjem določenih preventivnih nalog? 

Podpredsednik Miro Vesel: Besedo' ima poslanec dr. Stjepan Bunta. 

Dr. Stjepan Bunta: 4. točka dnevnega reda današnje seje obsega 
vprašanje,, ki sem ga postavil na zadnjem zasedanju, na katerega je tovariš 
sekretar že deloma odgovoril. Odgovor bo verjetno še dopolnil. Ker je to 
vprašanje v tesni zvezi s problematiko, ki jo pravkar obravnavamo, bi, razprav- 
ljal o sklepanju pogodb na območju komunalne skupnosti Ljubljana. 

Kakšno je stanje na tem področju, je deloma razvidno iz predložene in- 
formacije in v drugih gradivih. Po mojem mnenju je stanje izredno zaskrblju- 
joče in kritično. Menim, da zdravstveno varstvo občanov in zdravstvena služba 
v oeloti po vojni še ni bila v tako težavnem položaju, v kakršnem bo v letoš- 
njem letu. Najbrž ni bilo obdobja, v katerem bi tako mirne vesti postavljali na 
kocko mnoge stvari, ki smo jih po vojni zgradili za zdravstveno varstvo naših 
ljudi. Prav tako ni bik> obdobja, da bi tako> mirno prenašali resnico, da naše 
socialno zavarovanje postaja čedalje manj socialno in vse bolj zavarovanje, kajti 
zavaruje se lahko predvsem tisti, kateri ima kaj zavarovati in to tudi zmore. 
Z -Vsakim novim ukrepom, ki ga sprejmemo, se izgublja pečat socialističnega 
zavarovanja, v kratkem času je vsak človek ne glede na to, koliko ima in koliko 
zmore, največja vrednota družbe, ki jo gradimo. Resnici na ljubo moram pri- 
znati, da je ostalo bore malo od tistega v pogledu skrbi za človeka, s čimer 
smo se še pred leti hvalili pred zahodom in drugim svetom in da imamo danes 
v nekaterih zakonodajah s področja socialnega oziroma zdravstvenega zavaro- 
vanja v zahodnem svetu več socialističnih elementov, kot jih bomo imeli v naši 
zakonodaji, če bo uveljavljen koncept, ki. ga predvidevajo teze, o- katerih je že 
danes tekla beseda. Ob tem. bi želel poudariti to, da se povsem strinjam s tova- 
rišico Gasparijevo, ko je dejala, da bi morala biti kritika tez, ki jih večina nas 
ne pozna — konstruktivna. Osebno ni enim, da je kritika tez upravičena in me 
čudi, da so bile sploh dane v razpravo. Predviden sistem zdravstvenega zava- 
rovanja je namreč nesprejemljiv. Menim, da po vojni še ni bilo toliko nezado- 
voljstva, kot ga je sedaj med zavarovanci, in med zdravstvenimi delavci ter 
toliko nasprotij med zdravstveno službo in službo socialnega zavarovanja, ozi- 
roma med zavarovanci in zdravstveno službo. Stanje v zvezi s sklepanjem po- 
godb lahko ocenjujejo kot zadovoljivo samo tisti, ki ne poznajo razmer na te- 
renu oziroma jih poznajo le bežno ali pa le preko pismenih informacij. 

Moram spregovoriti., čeprav nerad, še nekaj besed o obljubah, ki so nam 
bile dame ob koncu lanskega leta, ko smo sklepali o 5'% prispevni stopnji 
za zdravstveno zavarovanje. Takrat je bilo zagotovljeno, da bo sanirano kritično 
stanje na področju zdravstva in da bodo prišli boljši časi za zdravstveno var- 
stvo. Na osnovi sprememb v zvezni zakonodaji — nekateri ukrepi, za zavaro- 
vance niso ugodni — ibi v naši republiki lahko znižali prispevno stopnjo za 
zdravstveno zavarovanje od 7 '%» na 6 a/o. Odločitev za nižjo, za 5 % prispevno 
stopnjo za zdravstveno- zavarovanje, pa bi morali zagotoviti s sprejetjem ustrez- 
nih republiških ukrepov. Vprašam se, kaj je s temi ukrepi, oziroma kaj smo 
v teh mesecih storili. Mesec marec je tu, torej smo izigrali določilo temeljnega 
zakona; pogodbe namreč niso sklenjene v zakonitem roku. V komunalnih skup- 
nostih se še vedno- gremo slepe miši. Ne vemo, od kakšne osnove naj bi obra- 
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čunavali prispevno stopnjo za zdravstveno zavarovanje. Ali naj planirajo porast 
osebnih dohodkov za 10 °/o kot je planirala republika, ali za 5 %. 

Zdravstvenim zavodom se ponujajo pogodbeni zneski, ki so — govorim za 
ljubljansko regijo — v povprečju za 20% nižji od zneskov v lanskem letu, 
čeprav gre za enak obseg dela in skoraj isto število zaposlenih. To pomeni, 
upoštevajoč, da so se materialni stroški zvišali, zmanjšanje osebnih dohodkov 
zdravstvenim delavcem za 20 <•/<>. 

Ker je bilo ob obravnavi predloga zakona o najvišji meji, do katere se 
sme predpisati stopnja prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev, izraže- 
nih več kritičnih pripomb, češ da so se zdravstveni delavci cehovsko borili za 
osebne dohodke in za ohranitev obstoječega stanja v zdravstveni službi in ker 
se ta očitek večkrat postavlja na dnevni red in se z njim srečujemo vsak dan 
v praksi, je prav, da povem, da dohodki zdravstvenih delavcev v zadnjem času 
nenehno padajo in da so v republškem povprečju na 24. mestu. Torej ne gre 
za nikakršen porast, marveč nasprotno, za zmanjšanje osebnih dohodkov v 
zdravstvu. V mislih nimam samo dohodke posameznih zdravstvenih delavcev, 
posameznih zdravnikov, temveč povprečni dohodek zaposlenih v zdravstvu. 

Menim, da ne moremo biti neprizadeti do takega gibanja dohodkov v zdrav- 
stvu ne glede na to, ali smo zdravstveni delavci ali ne, kajti očitno gre za 
razvrednotenje dela zdravstvenih delavcev vseh profilov. 

Nadalje bi želel razpravljati o participaciji. Po mojem globokem prepriča- 
nju je participacija v sedanji obliki povsem zgrešila svoj namen in se je spre- 
menila v vir dohodkov skladov za kritje primanjkljajev ter ni vzgojni ukrep. 
Uredba participacije je povzročila med zavarovanci, mnogo nezadovoljstva, ki 
ga stresajo pred noge zdravstvenih delavcev, da ga je težko prenašati. Zdrav- 
stvenim zavodom in zdravstvenim delavcem pa je naložena še ena obveznost 
oziroma dodatno administrativno delo. Ukvarjajo se z zapoznelimi predpisi in 
sklepi o participaciji, pobirajo ta denar od zavarovancev kot. prispevek za pro- 
padajoči sistem zdravstvenega zavarovanja oziroma kot vbogajme za ohranitev 
svojih, po prepričanju zavarovancev, previsokih osebnih dohodkov ter ga ob- 
računavajo in pošiljajo skladom. O participaciji sem že pred enim letom toliko 
govoril in pisal, da se mi zdi odveč vsaka nadaljnja razprava, kajti kot vse 
kaže, nas nihče ne posluša. 

Ob limitiranju prispevne stopnje je bilo obljubljeno oziroma zagotovljeno, 
da bodo sprejeti ukrepi za zmanjšanje stroškov službe socialnega zavarovanja. 
Napovedana je bila poenostavitev dela, boljša kadrovska zasedba, uvajanje 
novih metod dela, krčenje in poenostavitev administracije. Sprašujem se, kje 
so rezultati, teh obljub, kaj je bilo storjenega in kaj se predvideva za letošnje 
leto. Verjetno se še spominjate, da je naš zbor dvakrat sprejel stališče, da je 
treba tudi za področje sotialnega zavarovanja sprejeti akcijski program, tako kot 
je sprejet za področje zdravstva. Kako je z izdelavo zadevnega akcijskega pro- 
grama, mi ni ničesar znanega. Te ukrepe ugotavljamo v tem, za koliko obrazcev 
in formularjev je socialno zavarovanje razbremenilo zdravstveno službo, za 
koliko ton se je letno zmanjšala potrošnja papirja in s tem obremenitev zava- 
rovancev, za koliko se je zmanjšal aparat itd. 

Se nekaj besed o zakonu o organizaciji zdravstvene službe. V razpravi je 
šele osnutek zakona. Od tega zakona si veliko obetamo*. Ce bo v letošnjem letu 
sprejet in če ga bomo dosledno izvajali, bo dal še največ rezultatov. Ne ver- 
jamem, da bomo že letos v celoti izvedb reorganizacijo zdravstvene službe 
skladno z zakonom. Prav gotovo pa si, ne moremo od tega zakona obetati ka- 
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kršnegakoli vidnejšega materialnega učinka, tudi če ga sprejmemo čez 20 dni 
ali čez en mesec. Zavedati se moramo tudi, da se zdravstvena služba ne glede 
na to, kakšna bo njena organizacija v bodoče, bistveno ne bo pocenila, če bomo 
ohranili enak obseg varstva. Menim, da smo se že odločili, da bomo ohranili, 
dosedanji nivo' otroškega varstva in varstva žena, da bomo še naprej intenziv- 
neje skrbeli za zaposlene in uvajali sodobne oblike medicine dela itd. 

Končno me izredno moti parola, naj zdravstveni delavci sami rešijo pro- 
bleme in poskrbi j O' za manjšo oziroma pravilno porabo sredstev, namenjenih za 
zdravstveno varstvo. Zdi se mi, da za območje Ljubljane, kjer imamo ne le 
občinske, temveč tudi republiške institucije, kjer obstaja silna heterogenost, 
taka parola zveni malo manj kot demagoško. Vprašam se, v katerem vplivnem 
organu bi zdravstveni delavec lahko odločal oziroma, kako naj zdravstveni de- 
lavci rešijo problematiko v ljubljanski komunalni skupnosti oziroma regiji. 
Zdravstveni zavodi nenehno iščejo notranje rezerve. Tu in tam odpustijo 
kakšnega delavca, predvsem iz vrst administracije in v tem krogu se vrtijo 
in nenehno čakajo, da se bo nekaj uredilo. Vprašam se, kako naj zdravstvena 
služba ali zdravstveni delavci rešijo probleme v okviru nekega zdravstvenega 
doma, kateregakoli v Ljubljani, ko pa vemo, da ima zdravstveni dom svoj 
program, da ta program izpolnjuje in da ga občina in vsi. ostali forumi pod- 
pirajo ter ga hočejo kot takega ohraniti. V ilustracijo navajam še hujše primere, 
in sicer izven ljubljanskega območja. Na primer zdravilišče Rakitna, ki živo- 
tari s sedmimi otroci, Čateške Toplice, ki so brez zavaroVancev oziroma bolni- 
kov, Debeli Rtič, ki ima okoli 10 bolnikov i,n tako naprej. Menim, da je ta 
parola, naj sami rešijo svoje probleme in naj nekaj ukrenejo, samo metanje 
peska v oči ljudem, ki dejansko pošteno delajo, poslušajo naše razprave o tem, 
kako se bo situacija spremenila in uredila ter se zavzemajo za ohranitev ka- 
pacitet in kadra, v globokem prepričanju, da nam bodo te kapacitete in ta 
kader danes ali jutri prav prišle. Menim, da bi bilo prav, da nam zagovorniki 
teh parol na konkretnem primeru pokažejo, kako naj zdravstveni zavod sam 
reši svoje probleme. . 

Ob koncu bi še poudaril, da je ob sklepanju pogodb v sedanji situaciji 
nevzdržno stališče, ki pa se močno uveljavlja, in sicer, da je treba potrebe 
zdravstva prikrojiti samo trenutnim zmogljivostim skladov socialnega zavaro- 
vanja. Iz tega sledi, kot da so zdravstveni zavodi ali celotno zdravstveno var- 
stvo v nekakšnem zakupu socialnega zavarovanja in odvisni le od skladov 
socialnega zavarovanja. 

Menim, da je nevzdržna praksa, da zdravstvenim zavodom za enak obseg 
in kvaliteto dela zagotavljamo različna sredstva, enkrat višja, drugič za 20 °/o 
manjša, odvisno od zmogljivosti skladov. Ali, da na osnovi finančne situacije 
skladov zdravstvenega zavarovanja na enkrat ugotovimo, da imamo v Sloveniji 
2000 postelj več, kot jih rabimo- in da smo pripravljeni hospitalnim zavodom 
financirati samo 80'% do 85 ®/o zasedenost kapacitet. Zdi se, da pozabljamo, da 
je zbor šele .pred kratkim poudaril, da je nujno treba povečati bolnišnični po- 
steljni fond, ker je izgradnja posteljnih kapacitet doslej zaostajala ter da smo 
na tej osnovi predlagali ustrezno spremembo besedila predloga perspektivnega 
plana. Strokovno smo utemeljevali, da rabimo novo bolnico v Ljubljani, da 
moramo v hospitalni sistem vključiti naša zdravilišča in ostale kapacitete. 

Menim, da ni možno planirati, razvoj zdravstvene službe glede na trenutne 
finančne zmogljivosti skladov zdravstvenega zavarovanja in da bi morali po- 
iskati neko drugo, pot oziroma neko drugo rešitev. 



144 Socialno-zđravstveni zbor 

Danes ne bi razpravljal o problemu zaposlovanja zdravstvenih delavcev, 
ki je zelo pereč in o katerem bomo morali še kmalu razpravljati, če ne bomo 
spremenili, dosedanji način planiranja zdravstvene službe oziroma zdravstve- 
nega varstva. 

Čeprav je na področju sklepanja pogodb v ljubljanski komunalni skupnosti 
stanje zelo kritično, menim, da se lahko najdejo poti za prebroditev težav. 
Skrajni čas je, da se tudi v ljubljanski regiji, kjer naj bo po mojem prepri- 
čanju strokovni vrh zdravstvene službe, začno reševati stvari pri glavi in potem 
navzdol, ne pa da vedno> začnemo reševati pri koncu in le krpamo, s tem pa 
napravimo še večjo škodo. 

Rešitev problema strokovnega vrha v republiki, izvajanje akcijskega pro- 
grama, čimprejšnje sprejetje zakona o organizaciji zdravstvene službe, uvedba 
strokovne kontrole v zavodih itd., to so ukrepi., ki jih bo nujno treba upo- 
števati ob sklepanju pogodb. Prav bi bilo, da bi bili ti ukrepi realizirani še 
pred pripravami za sklepanje pogodb. Morda obstajajo poleg nakazanih še 
katere druge poti za rešitev problemov v ljubljanski: regiji. Če ne bomo rešili 
problema organizacije zdravstvene službe prav v tej regiji, bomo prišli v le- 
tošnjem letu v nevzdržno situacijo, v kateri bodo najbolj prizadeti zavarovanci, 
zaradi njihovega nezadovoljstva in zaradi stanja, ki. ga doživljamo vsak dan 
v zdravstvenih ustanovah, pa tudi zdravstveni delavci. Hkrati pa bomo ugo- 
tavljali, da se izdatki skladov socialnega zavarovanja gibljejo v mejah pla- 
niranih. 

Podpredsednik Miro Vesel: Besedo ima poslanec Milan Loštrk. 

Milan Loštrk: Tovarišice in tovariši! čeprav je utemeljena kritika 
glede reševanja problemov v zvezi s sklepanjem pogodb v letošnjem letu, me- 
nim, da moramo kljub vsemu priznati, da so bile v letošnjem letu priprave 
solidnejše in da je bilo tudi več zavzetosti za sklepanje pogodb kot v lanskem 
letu. Pri tem bi opozoril, da smo pri reševanju nekaterih ključnih vprašanj 
premalo upoštevali izkušnje iz lanskega leta. V letošnjem letu so namreč še 
vedno odprta nekatera ključna vprašanja, seveda pa je še mnogo drugih od- 
prtih in nejasnih vprašanj. Poudaril bi, da bi lanskoletne rezultate in izkušnje 
morali upoštevati pri sklepanju pogodb in splošnih sporazumov v letošnjem 
letu, predvsem pa v iskanju enotnejših skupnih izhodišč. 

-Glede predložene informacije bi pripomnil samo to, da je v sedanji situaciji 
nekoliko zastarela. Menim, da ne prikazuje več realnega stania, saj so se stvari 
v teku zadnjih 14 dni oziroma 3 tednov bi.stveno spremenile. Po mojem mnenju 
informacija celo preveč kritično prikazuje situacijo na območju vse Slovenije. 

Še nekaj pripomb h gradivu, ki ga je uporabljala republiška komisija za 
nadzor nad sklepanjem pogodb. Na ta problem bi opozoril zato, da se v bodoče 
ne bi več dogajale nepravilnosti. Menim, da so v merilu republike lahko izho- 
dišča republiškega povprečja, vendar v konkretni situaciji pri sklepanju pogodb 
taka povprečja niso sprejemljiva in povzročajo celo določeno zmedo pri ure- 
janju in usklajevanju odnosov med komunalnimi skupnostmi oziroma skladi in 
zdravstvenimi, zavodi. Strinjam se s tem, da se republiška povprečja lahko 
koristno uporabijo za globalno oceno situacije pri urejanju teh odnosov in pri 
usklajevanju celotne potrošnje na področju 'Slovenije. Menim pa, da bi moral 
predlagatelj informacije upoštevati, da so v pogledu poslovanja sklada precejš- 
nje razlike med posameznimi skupnostmi, ki bi jih bilo treba podrobneje ob- 



30. seja 145 

delati v tej informaciji. Zal v republiškem merilu nimamo ustreznih analiz. 
Dejstvo je, da pri urejanju teh odnosov vsak rajši rabi tiste podatke, ki so za 
njega ugodnejši,, nihče pa ne ugotavlja, kakšno je realno stanje. 

Tudi v letošnjem letu delamo isto napako, kot smo jo že v lanskem letu, 
in sicer da pri urejanju odnosov med komunalnimi skupnostmi in zdravstve- 
nimi zavodi predvsem pa pri sklepanju splošnih sporazumov in pogodb perma- 
nentno izhajamo samo iz stanja skladov delavskega zavarovanja. Na to napako 
sem že opozoril republiški zavod za socialno zavarovanje in republiško komisijo 
za nadzor nad sklepanjem pogodb. Menim, da je generalna napaka tudi repu- 
bliške komisije v tem, da v vseh svojih razgovorih, v vseh svojih informacijah 
izhaja samo iz stanja delavskega zavarovanja. Kmetijsko zavarovanje, ki je tudi 
pomemben vir financiranja zdravstvenega varstva, puščamo ob strani in ga 
ne poskušamo vključiti v splošni sporazum. Nadalje, pri urejanju teh odnosov 
in sklepanju splošnih sporazumov nismo< upoštevali obveznosti občin glede fi- 
nanciranja zdravstvenega varstva in pogodb, ki »o jih oziroma jih bodo sklenile 
delovne organizacije z zdravstvenimi zavodi. V glavnem se torej orientiramo na 
glavni vir dohodka, to je na sredstva delavskega zavarovanja, puščamo pa ob 
strani tudi druge vire, ki so v tej situaciji še kako pomembni in zato ugotavljamo 
izpad dohodkov. 

Menim, da to ni v redu. Nič ne toleriram občinskih skupščin. Ce je delitev 
splošne proračunske potrošnje taka, da gre za zavestno zmanjševanje prora- 
čunske potrošnje v občinah, potem mora v republiki nekdo prevzeti to odgo- 
vornost za delitev sredstev za splošno proračunsko potrošnjo. Mi pa lahko 
danes ugotovimo, da večina občin ne izpolnjuje svojih obveznosti glede finan- 
ciranja zdravstvenega varstva, prav tako pa tudi delovne organizacije ne 
izpolnjujejo zakonskih obveznosti, ko morajo aktivno sodelovati pri dodatnem 
financiranju zdravstvenega varstva. 

Menim, da bi se morali republiški organi seznaniti tudi s konkretno 
situacijo na območju posameznih skupnosti. Le s pavšalnimi pokazatelji in 
indeksi ni, mogoče več izhajati. S tovarišem Srešom se strinjam v toliko, da 
v dveh komunalnih skupnostih situacija ni enaka. Podatki, ki so navedeni v 
tej informaciji, niso uporabljivi, ker so nepreverjeni in neprecizni. Upal bi, se 
dokazati celo vrsto odstopanj in to globalnih. Tako na primer niso realni 
podatki, ki. prikazujejo' stroške zavodov za socialno zavarovanje. Taki podatki 
delajo velike težave pri konkretnem sklepanju pogodb. Ni namreč vseeno, 
ali ima nekdo recimo bančne stroške in stroške komisij že v letu 1966 izločene 
iz prikazanega režijskega dodatka, ali pa so stroški zajeti v dodatku. Take 
pri.mere imamo, lahko, jih naštejem, ker jih republiški zavod za socialno zava- 
rovanje ni preveril. Ponovno poudarjam in bom tudi dokazal, da so stvari ne- 
preverjene in da je potrebno izhajati iz temeljitejših analiz pri posamezni 
oceni, sicer lahko dobimo napačne poglede na posamezno službo. Ne zanikam 
pa, da so tudi v tej službi še rezerve. 

Nadalje bi, spregovoril še o financiranju rehabilitacije invalidov s strani 
sklada invalidsko-pokojninskega zavarovanja oziroma o odnosih med dolgo- 
ročnim skladom in skladom zdravstvenega zavarovanja. Mi to vprašanje perma- 
nentno postavljamo republiškemu zavodu, vendar moram na žalost povedati, 
da se ta stvar ne premakne. Menim, da bi moral zbor zavzeti odločno stališče, 
da se čimprej reši vprašanje financiranja rehabilitacije invalidov in izplačevanje 
nadomestil s strani sklada dolgoročnega zavarovanja. Tovariši, gre za znatna 
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sredstva in menim, da ni utemeljeno, da bi v sedanji situaciji za te obveznosti 
obremenjevali sklade zdravstvenega zavarovanja, saj so že dokaj obremenjeni,. 

Ponovno in nemudoma je treba proučiti tudi vprašanje pozavarovanja. 
Trdim, da sedanji sistem pozavarovanja glede na obstoječi sistem financiranja 
zdravstvenega varstva in zdravstvene službe ne ustreza več. 

Nadalje bi imel načelno pripombo v zvezi z dosedanjimi razpravami o parti- 
cipaciji. Ne moremo se več strinjati z nerazčiščenimi pojmi v raznih repu- 
bliških forumih do< vprašanja financiranja zdravstvenega varstva in zdravstvene 
službe. Ob uvedbi participacije smo kar naenkrat ugotovili vrsto zagovornikov 
našega delovnega človeka. Zakaj niso isti forumi in isti tovariši, ob obravnavi 
prispevne stopnje za zdravstveno zavarovanje in akcijskega programa jasno 
povedali svoje stališče, da ni mogoče ob taki stopnji z nobenimi dodatnimi 
sredstvi, sofinancirati zdravstvenega varstva. Menim, da stvari ne morejo tako 
naprej. Danes ponovno povem, da v bodoče ne bom glasoval za noben predlog, 
če ne bodo hkrati predloženi tudi ustrezni ukrepi, ki smo jih lansko leto že 
nekajkrat zahtevali. Nam se namreč na takih parcialnih stališčih raznih repu- 
bliških forumov in potem tudi občinskih podira cela vrsta stvari, ki so bile 
že lansko leto v globalu postavljene in zacementirane kot sestavni del celotnega 
sistema financiranja. Menim, da je treba te stvari poprej razčistiti, ne pa, da 
ugotavljamo vrsto subjektivno obarvanih stališč v času, ko gre za izredno 
pomembne in globalne odločitve, to je, ali bomo- v bodoče sposobni financirati 
dosedanji obseg zdravstvenega varstva in zdravstvene službe. Nadalje bi pouda- 
ril, da je treba dokončno razčistiti, ali je participacija fiskalni ukrep. Dejstvo 
namreč je, da pri dveh vodilnih ljudeh v istem republiškem forumu v tem 
vprašanju ne dobiš enotnega stališča. Eden trdi, da je to' vzgojni ukrep, drugi 
pa, da je to fiskalni ukrep. Menim, da je treba poprej politično razčistiti, 
kakšnega pomena je participacija v tej situaciji in ali je res samo eden izmed 
prehodnih ukrepov. 

Na koncu še nekaj besed o problematiki na območju ljubljanske regije, o 
čemer je bilo že govora. Tovariši, menim, da bi moral zbor zavzeti določeno 
stališče glede roka, v katerem morajo biti sklenjeni vsi splošni sporazumi in 
vse pogodbe. Nemogoče je, da bi tudi v bodoče naša komunalna skupnost 
zaradi situacije v Ljubljani prevzemala tako« težke globalne obveznosti z 
naknadnimi obremenitvami, kot smo jih sprejemali v letu 1965, predvsem pa 
v letu 1966 — te globalne obremenitve namreč znašajo« brez krivde komunalnih 
zavodov stotine milijonov oziroma milijardo in nekaj sto milijonov dinarjev. 

Ponovno apeliram na zbor, da stori vse, da se tudi v ljubljanski, skupnosti 
sklenejo- pogodbe v istem roku, kot v ostalih komunalnih skupnostih. V tej 
situaciji namreč ni mogoče prevzemati nobenega rizika. Pred nekaj dnevi smo 
ugotovili, da vladajo med komunalnim zavodom v Ljubljani, in kliničnimi bol- 
nicami nemogoči odnosi. Mi plačujemo kliničnim bolnicam za storitve za 14 °/o 
višjo ceno, kot jo plačuje ljubljanska skupnost. Zato smo poslali oster dopis 
kliničnim bolnicam in ljubljanskemu zavodu ter zahtevali, naj nam pojasnijo, 
kakšni so pravzaprav ti njihovi interni odnosi glede plačevanja zdravstvenega 
varstva. 

Podpredsednik Miro Vesel: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce ne, zaključujem razpravo s kratkim povzetkom razprave. 

Iz predloženega gradiva in razprave izhaja, da so razlike med komunalnimi 
skupnostmi glede ocene porasta osebnih dohodkov, delitve sredstev sklada 
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zdravstvenega zavarovanja za zdravstveno varstvo ter nadomestilo in druge 
denarne dajatve, delitve sredstev med osnovno in bolnišnično zdravstveno 
službo itd. Nadalje izhaja, da smo včasih preveč nestrpni glede rezultatov pri 
urejanju problematike na področju zdravstva. Menim, da ne moremo mimo 
dejstva, da se tudi. v tej sferi potrošnje odnosi zaostrujejo, da gre za službo, 
ki se je ekstenzivno razvijala, da skušamo vnesti določen red in določene 
elemente ekonomike, kar prav gotovo povzroča precejšnja notranja trenja 
in nasprotja. Informacija, ki nam jo* je posredoval sekretariat, je si.cer že neko- 
liko zastarela, vendar menim, da ne bi smeli tako pesimistično ocenjevati 
celotne situacije. Menim, da bi s povečanimi napori zdravstvene službe in službe 
socialnega zavarovanja lahko že v kratkem času sklenili splošne sporazume in 
pristopili k sklepanju pogodb ter da ni treba določiti novega roka. Ugotovimo 
le lahko, da smo rok zamudili, saj bi morale biti pogodbe sklenjene do* 1. marca. 
Menim, da nimamo več o čem razpravljati, temveč je treba sprejeti ukrepe, 
ki bodo omogočili sklenitev sporazumov. 

Glede stroškov službe socialnega zavarovanja bi poudaril, da bi bile tudi 
temeljite analize lahko deležne kritike. Menim, da nam podatek, kolikšni so 
stroški službe socialnega zavarovanja na enega zavarovanca, ne pove dovolj in 
da je treba upoštevati še druge elemente, kot je osnovni standard, kulturni 
standard itd, ki povečuje stroške službe socialnega zavarovanja. Zato nima 

■ smisla, da bi izgubljali živce in zaradi nestrpnosti morda opustili tiste naloge, 
ki stojijo sedaj pred nami. s pesimizmom ali s splošnim kritiziranjem tega, 
kaj smo in kaj nismo* naredili, bomo postavili zdravstvene institucije še v 
slabši položaj. Z odlaganjem sklenitev pogodb samo povzročamo, da so te insti- 
tucije v še večjih dilemah. Boljše je, da smo si danes na jasnem, kakšna sredstva 
zmoremo in da danes sklenemo* sporazume. Zavedati, se moramo, da lahko 
notranji ukrepi, bodisi v kadrovskem ali materialnem pogledu, dajo določene 
rezultate v najboljšem primeru šele čez kakega pol leta, če upoštevamo, kakšne 
pravice daje delavcem zakon o delovnih razmerjih. 

Menim, da bi moral zbor zavzeti stališče, da je treba povečati napore za 
sklenitev sporazumov in pogodb, da bi morala služba socialnega zavarovanja 
realneje oceni.ti porast osebnih dohodkov in zdravstveni službi odkrito pove- 
dati, s kakšnimi sredstvi bo sklad razpolagal. Vprašanje je, ali lahko* v Sloveniji 
ob 5 ®/o prispevni stopnji za zdravstveno zavarovanje vztrajamo* na višini dohod- 
kov, kakršna je bila lani, predlanskim ali kadarkoli. Z reformo so* se zaostrili 
pogoji, gospodarjenja ne le v zdravstvu, temveč tudi v proizvodnji in na drugih 
področjih družbene dejavnosti. Menim, da odprava ene ali druge zdravstvene 
institucije, ki je bila zgrajena ob ekstenzivni rasti, še ne pomeni tragedije za 
celotni zdravstveni sistem. Tudi nekatere tovarne, ki smo jih zgradili, ne pro- 
izvajajo več in pomenijo tragedijo za socialistično* proizvodnjo*, ker smo* jih 
zgradili v času ekstenzivnega gospodarjenja. Nedvomno obstajajo na področju 
proizvodnje težavnejši problemi, kot na področju zdravstva. To pa še ne po- 
meni., da se strinjamo* z obstoječim stanjem na področju zdravstva in s tem, da 
nismo pravočasno sklenili pogodb. Opozoril bi le, da stanje na nobenem pod- 
ročju ni lahko, da je gospodarska reforma povzročila kritično* situacijo* na 
vseh področjih in da mora zbrati tako zdravstvena služba kot socialno zava- 
rovanje vse sile, da skuša premagati te težave. Menim, da ne bi smeli, izhajati 
s stališča, ali bo letos toliko sredstev, kot jih je bilo lani, ali ne. Ce jih ne bo, 
bomo morali poiskati pač druge rešitve. Zaradi 10 °/o ali 15 °/o manjših sred- 

io* 
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stev ne bomo spustili iz rok celotnega sistema zdravstvenega varstva, ki smo 
ga zgradili. V to smo< lahko prepričani. Tudi v zdravstvu obstajajo še notranje 
rezerve, čeprav je bilo o njih že precej govora, ki jih bo treba izkoristiti. 
Menim, da je naše celotno gospodarstvo oziroma celoten sistem postavljen pred 
dejstvo, da se mora konsolidirati in poiskati neka boljša in realnejša izhodišča 
za gospodarjenje v teh kritičnih letih. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, na poslanska vprašanja. 
Ker je poslanec dr. Bunta omenil, da ie že dobil del odgovora na njegova 

vprašanja, prosim sekretarja za zdravstvo, da dopolni odgovor. 

Stane Seli h : Bom kratek, hkrati pa bom odgovoril še na vprašanje, ki 
ga je postavila poslanka dr. Kranjčeva v zvezi z dolžnostmi občin. Dr. Bunta 
je postavil tri vprašanja. Prvo vprašanje se glasi: 

Ali so predvidevanja o 10 % rasti osebnih dohodkov v letu 1967 res napačna, 
oziroma kdo naj nosi odgovornost za eventualne deficite, ki bi se pojavili v 
skladih zdravstvenega zavarovanja delavcev, če bi finančni načrti teh skladov 
temeljili na 10% rasti, osebnih dohodkov? 

Upoštevajoč današnjo razpravo bi na vprašanje dal naslednji odgovor: 
V analizi »Značilnosti razvoja v letu 1967 in ocena razvojnih možnosti v 

letu 1966«, ki jo je pripravil Zavod SRS za planiranje, je predviden porast 
sklada nominalnih osebnih dohodkov v letu 1967 za 9—10%. Ta predvidevanja 
temeljijo na naslednjih elementih: 

— ocenjena možnost rasti proizvodnje v družbenem sektorju v letu .1967 
je okoli 7:%; 

—■ cene življenjskih potrebščin v zadnjem trimesečju leta 1966, glede na 
povprečje leta 1966, so> za okoli 2—3% višje. Ta že doseženi porast cen moramo 
upoštevati kot dodatni faktor, ki bo vplival na višino osebnih dohodkov v 
letu 1967. Pripominjamo, da po predvidevanjih od 9—10 % rasti osdbnih do- 
hodkov v letu 1967 ni upoštevan nadaljnji porast cen v letu 1967, do katerega 
je že prišlo v januarju in februarju in sioer povečanjem najemnin, dvig cen 
za tobak, pijače in bencin itd. Zato menimo, da bo porast osebnih dohodkov 
lahko celo višii; 

— porast sklada osebnih dohodkov v januarju 1967. leta glede na isti mesec 
preteklega leta znaša okoli 24% po bančnih podatkih. Predvidevamo sicer, 
da se bo mesečna dinamika rasti osebnih dohodkov zniževala, vendar pa sedanji 
podatki ne dajejo osnovnih zatrditev, da je predvidevanje o 9—10 % porastu 
osebnih dohodkov visoko. 

Pripominjam, da je to le republiška ocena in da drži vse tisto, kar je bilo 
povedano, da je stopnja rasti proizvodnje in osebnih dohodkov v posameznih 
komunalnih skupnostih različna. 

Drugo vprašanje se glasi.: Kdo naj izdela predlog za nadaljnje krčenje pravic 
zavarovancev, da ne bi presegli zmogljivosti skladov. Danes je bilo že veliko 
govora o tem, da se mora tudi zdravstvena služba vključiti v izvajanje reforme 
in da izvajanje reforme zahteva določene žrtve tudi s strani zdravstvenih delav- 
cev. Le-ti morajo preskrbeti, da bo njihovo delo, kljub temu, da kvantiteta 
in kvaliteta dela ne bo spremenjena, cenejše. Naša predvidevanja, v katera 
nimamo razloga sumiti, kažejo, da v povprečju in tudi v posameznih komu- 
nalnih skupnostih ne gre za večje zmanjševanje sredstev kot za okoli 10 %. 
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Poudaril bi, da v sedanji fazi sploh ne moremo razpravljati o tem, da gre za 
krčenje programov. ^Strinjam se, da bodo težave, da bo ponekod verjetno treba 
celo odpustiti določene administrativno-tehnične kadre, ker so ti prvi na udaru, 
vendar nivoja zdravstvenega varstva zaradi tega ne bi smeli prizadeti. 

Glede pogodb pa menim, da bi jih ob realnem planiranju dohodkov skla- 
dov morah skleniti. Med letom ali olb polletju pa je treba analizirati gibanje 
dohodkov in izdatkov, dalje kakšni so problemi zdravstvene službe itd. V pri- 
meru, da se bodo na nekaterih območjih določene stvari drugače razvijale, kot 
pa smo predvidevali, bo treba ponovno soočiti program zdravstvenega varstva 
z novim stanjem. Kot vam je znano, lahko komunalne skupnosti tudi predpi- 
šejo izredni prispevek in dodatne participacije. Toda ti procenti niso toliko 
pomembni. Predvidevali smo, da bodo sredstva za zdravstveno varstvo rasla 
skladno z rastjo nacionalnega dohodka. Nadalje je treba upoštevati, da znašajo 
primanjkljaji skladov zdravstvenega zavarovanja delavcev ob koncu leta 1966 
2 700 000 000 S din. Torej gre za toliko manj sredstev. Dalje, da iz političnih 
razlogov nismo uvedli takšno participacijo, kot so v začetku obstoj ah predlogi. 
Ce bi to storili, bi verjetno v celoti zagotovili potrebna sredstva za zdravstveno 
varstvo. Menim, da se moramo prilagoditi dani situaciji in da ne bi smeli 
biti preveč črnogledi, ne glede na to, da se vsi zavedamo, da trenutna situacija 
zahteva precejšnje žrtve. Vendar poudarjam, da bi s prizadevanji, probleme 
lahko rešili in obdržali vse tiste kapacitete in kadre, ki jih nujno rabimo in ki 
smo si jih v dvajsetih letih pridobili.. 

Tretje vprašanje: S kakšno moralno pravico ponujamo sedaj zdravstvenim 
delavcem za enak obseg dela med 15 l0/o in 30 °/o manjše osebne dohodke. Menim, 
da ne gre za tolikšno znižanje dohodkov. Zavedati pa se moramo, da zdravstvo 
v sedanjem obdobju lahko več troši, kot so družbene zmogljivosti. Imamo 
namreč relativno dobro razvito zdravstveno službo po kapacitetah. Smo pa v 
težavah glede kadra. Menim, da bi morali realno ocenjevati obstoječo situacijo 
in se ne bi smeli takoj usmerjati v delno demontažo službe. Odpade naj le tisto, 
kar ni nujno potrebno. Zavedati se moramo, da bo do leta 1970 narodni doho- 
dek le minimalno porasel in da bomo vedno' pod močnim finančnim pritiskom. 

Naj se dotaknem še problema financiranja zdravstvene preventive s strani 
občin, ki ga je načela poslanka dr. Kranjčeva in ki je zelo pereč. Mi smo že 
lansko leto predložili vsem občinskim skupščinam določene kriterije in opozar- 
jali na obstoječe predpise. Vendar zaradi omejenih proračunskih sredstev občine 
namenjajo le minimalna sredstva za zdravstveno preventivo oziroma je ne finan- 
cirajo. Toda po mojem mnenju bi občina morala financirati preventivo in zdrav- 
stveni center. Koliko sredstev bo za to namenila, je odvisno od konkretnih 
razmer. 

Podpredsednik Miro Vesel: Ali se poslanec zadovoljuje z odgovorom? 

Dr. Stjepan Bunta: Dovolite samo pripombo. Ce bi postavljal ta 
vprašanja kot koristnik zdravstvenega varstva, ali če bi se boril za dohodke 
zdravstvenih delavcev oziroma za položaj zdravstvenih delavcev v družbi, bi 
mi bilo mogoče očitati, da se borim — kot je bito to že tudi rečeno' — za visoke 
dohodke. Ker nisem ne eno ne drugo in me plačuje državni proračun, lahko 
bolj trezno in bolj realno presojam obstoječo situacijo. Prav zato, ker trezno 
presojam, si postavljam vprašanje, katere druge delovne organizacije bi pristale 
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na nenehno zmanjševanje osebnih dohodkov za enak obseg dela, kot SO' sedaj 
prisiljene nekatere zdravstvene ustanove, ki lahko izplačujejo le 80 °/o dohodke 
in bodo verjetno še nižje. Menim, da tu ni prave morale. Zato verjamem, da 
sekretar ne more drugače odgovoriti. Ne glede na dano situacijo menim, da tu 
nekaj ni v redu. 

Podpredsednik Miro Vesel: Ima še kdo kako poslansko vprašanje? (Ne 
javi se nihče.) 

Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem 30. sejo Socialno-zdrav- 
stvenega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 13.55.) 



f;. ORGANIZACIJSKO - FOLI^Itil^OIl':® 

39. seja 

(28. marca 1967) 

Predsedoval: Janez Hočevar, 
predsednik Organizacijsko-političnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Janez Hočevar: Tovarišice in tovariši poslanci! Priče- 
njam 39. sejo Organizacij sko-poltičnega ^bora 'Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: dr. Borut Bohte, Franc Svetina, 
inž. Branko Korber, inž. Marjan Tepina, Frančiška Hribar in Miro Zlender. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Seji prisostvujejo predstavniki Izvršnega sveta Skupščine Socialistične 

republike Slovenije, in sicer: Drago Flis, inž. Viktor Kotnik in Edo Brajnik, 
člani Izvršnega sveta: Slavko Furlan, republiški, sekretar za notranje zadeve, 
France Kutin, republiški sekretar za pravosodje in Občo upravo, Ermin Kržičnik, 
republiški sekretar za urbanizem, Sveto Kobal, republiški sekretar za gospodar- 
stvo, inž. Stojan Subic, pomočnik republiškega sekretarja za gospodarstvo, Franc 
Galič, pomočnik republiškega sekretarja za prosveto in kulturo, Dragica Dekleva, 
pomočnik republiškega sekretarja za finance, Alojz Briški, pomočnik republi- 
škega sekretarja za notranje zadeve in Janez Šmidovnik, samostojni svetovalec 
v sekretariatu Izvršnega sveta za zakonodajo. 

Poleg tega smo vabili na današnjo sejo še nekatere druge tovariše, kot 
Marjana Senka, predsednika republiškega senata za prekrške, Lojzeta Perica, 
predsednika kazenskega oddelka Vrhovnega sodišča SR Slovenije, nekatere pred- 
stavnike sekretariata za notranje zadeve, Lojzeta Erbežnika, Franca Bajta in 
druge funkcionarje, Marjana Prijatlja, predsednika republiške komisije za vzgojo 
in varnost v cestnem prometu, predstavnika Gospodarske zbornice SRS Janeza 
Nedoha in inž. Jožeta Kolar j a ter inž. Cirila Mravljo, direktorja Združenega 
železniškega transportnega podjetja Ljubljana. 

Vse prisotne pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo' v razpravi. 
Za današnjo' sejo predlagam tale dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 38. seje Organizacijsko-političnega zibora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. obravnava o predlogu Izvršnega sveta za spremembo ustave; 
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4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o notranjih zadevah; 
5. razprava o nekaterih aktualnih vprašanjih milice v Socialistični republi- 

ki. Sloveniji; 
6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o poravnalnih svetih; 
1. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o komunalnih delovnih orga- 

nizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena; 
8. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o žičnicah; 
9. razprava o problematiki financiranja nerentabilnih železniških prog in o 

kritju izgub v letu 1966; 
10. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o .finančnem programu adap- 

tacije in dograditve prostorov vzgojnega zavoda Logatec; 
11. razprava o delitvi sredstev, ki se natekajo od kazni za prekrške; 
12. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o odpravi, republiške komi- 

sije za ugotovitev pokojninske dobe. 
Ali ima morda kdo kakšen drugačen oziroma spreminjevalni predlog? 

Prosim! Besedo ima tovariš inž. Miran Šubic. 

Inž. S t o j a n Šubic : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci.! 
Za 9. točko dnevnega reda ie predlagano obravnavanje financiranja nerentabil- 
nih železniških prog. Ob tem želim pojasniti, da Izvršni svet ni mogel predlo- 
žiti pismenega gradiva, ki. bi lahko služilo kot solidna osnova za razpravljanje. 
Izvršni svet sicer posveča posebno pozornost železnici in njenim problemom, 
vendar je proračunska razprava v vašem in v ostalih zborih pokazala, da je 
treba problem nerentabilnih prog obravnavati v sklopu kompleksne proble- 
matike železnice. 

Glede na to niti sekretariat za gospodarstvo niti Izvršni svet nista mogla 
pravočasno pripraviti ustreznih analiz, ki bi dale o kompleksni problematiki 
železnice dovolj objektivno in argumentirano sliko. 

Po stališču Izvršnega sveta je vprašanje nerentabilnih prog tesno povezano 
z modernizacijo železnice in z reševanjem ostalih njenih problemov. 

Pri obravnavanju upravičenosti do regresa po določbah zakona o organi- 
zaciji železnic je prišlo do zelo različnih tolmačenj teh določb v republiškem 
sekretariatu za gospodarstvo, v sekretariatu Izvršnega sveta za zakonodajo, v 
zbornici in na železnici, ker zakon v tem pogledu ni. dovolj jasen. Zaradi tega 
je Izvršni svet zahteval ustrezno pojasnilo od Zvezne skupščine ter je to tudi 
eden od razlogov, zaradi katerih Izvršni svet o regresu ni mogel zavzeti do- 
končnega stališča. 

Potrebno gradivo, se zbira, razčiščujejo se še posamezna vprašanja in bo 
kompleksna analiza v kratkem predložena. Zato Izvršni svet predlaga temu 
zboru, da se 9. točka predlaganega dnevnega reda ne obravnava danes, temveč 
kasneje, ko bo zbrano in pripravljeno vse potrebno gradivo. 

Predsednik Janez Hočevar: Slišali ste predlog predstavnika Izvršnega 
sveta, da se 9. točka ne obravnava na današnji seji zbora. Prosim zbor, da o tem 
predlogu sklepa. 

Zeli kdo. besedo? (Nihče.) Ker nihče ne prosi za besedo, dajem predlog na 
glasovanje. Kdor je za to, da se 9. točka, to' ie razprava o problematiki, financi- 
ranja nerentabilnih železniških prog in o kritju izgub v letu 1966, ne obravnava 
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na današnji seji, naj dvigne roko. (39 poslancev dvigne roko.) Kdo. je proti? 
(Trije poslanci dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (Da poslanca dvigneta roko.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov odločil, da se razprava o proble- 
matiki financiranja nerentabilnih železniških prog in o kritju izgub v letu 1966 
odloži. 

S tem je predlagani dnevni red sprejet, seveda brez 9. točke. Navzoče 
prosim, da se k razpravi kot ponavadi prijavijo z listkom, ki je na klopi ali pa 
neposredno. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 38. seje zbora 
ste prejeli skupaj s sklicem za to sejo. So kakšne pripombe k zapisniku? (Ni 
pripomb.) Ugotavljam, da je zapisnik 38. seje zbora odobren. 

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

Tovarišica Milka Jovanova na prejšnji seji zbora ni bila zadovoljna z odgo- 
vorom na svoje poslansko vprašanje, zaradi česar bo danes predstavnik Izvršnega 
sveta na njeno ponovno vprašanje oziroma zahtevano dodatno pojasnilo1 po- 
drobneje odgovoril. Izvršni svet je določil za svojega predstavnika Rada Mi- 
kliča, pomočnika republiškega sekretarja za delo. Ker pa je ta bolan, prosim 
sekretarja zbora Janeza Lukača, da prebere njegovo pismo oziroma odgovor. 

Rado Miklič: Poslanka Milka Jovan je želela dobiti dodatno pojasnilo 
o tem, kaj je bilo storjenega, da se obrazec R-l, to je potrdilo o osebnem 
dohodku in o času za ugotovitev zavarovalne dobe, tako racionalizira, da bi bil 
uporaben in da ne bi povzročal tolikšnih odvečnih stroškov in odvečnega dela 
kot ga povzroča sedaj. 

Predvsem velja ugotoviti, da je določitev obrazca R-l, njegova sprememba 
ali celo odprava v izključni pristojnosti zveznega sekretarja za delo, ki je ta 
obrazec tudi predpisal s pravilnikom! o evidencah na področju dela v de- 
cembru 1965. leta. Ze maja 1966. leta pa je republiški sekretariat za delo predla- 
gal zveznemu sekretariatu za delo, da se razveljavi določba 33. člena citiranega 
pravilnika, s katero je uveljavljen obrazec R-l oziroma, da se njegova uporaba 
odloži najmanj za eno leto, da bi se lahko v tem času vsebina obrazca izpopol- 
nila, izpolnjeval pa naj bi se samo za tiste zaposlene, ki uveljavljajo pravico do 
starostne pokojnine. 

Ob tej priliki je republiški sekretariat za delo opozoril, da je obrazec R-l 
neuporaben in neumesten. Zato je dal konkreten predlog, kako naj bi se izpod- 
bijana določba glasila. Temu predlogu je sledilo še nekaj opozoril o tem, kaj 
vse povzroča izpolnjevanje tega obrazca, čigar rezultati so malo uporabni. 

Tudi republiški zavod za socialno zavarovanje je mnenja, da je uporabljivost 
obrazca R-l problematična. Zaradi tega mora služba pokojninskega zavarovanja 
še posebej zahtevati od delovnih organizacij podatke po obrazcu in po postopku, 
ki je veljal do uvedbe novega obrazca. 

Prav tako je vrsta detovnih organizacij z navajanjem konkretnih prime- 
rov opozorila, kako drago in nesmotrno je vodenje evidence po obrazcu R-l. 
Na vse te ugotovitve, pripombe in predloge delovnih organizacij in zavodov 
za socialno* zavarovanje je republiški sekretariat za delo sproti opozarjal zvezni 
sekretariat za delo. 
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Rezultat vseh teh konkretnih opozoril in predlogov pia je pismo zveznega 
sekretarja za delo z dne 17. 2. 1967. V tem sicer priznava, da je zlasti od 
republiškega sekretariata za delo SR Slovenije dobil mnogo opozoril in predlo- 
gov, toda kljub vsemu vztraja na doslednem izpolnjevanju obrazca R-l in 
celo zahteva, da se uporabijo sankcije zoper tiste gospodarske organizacije, ki 
bi teh obrazcev ne izpolnjevale. 

Predsednik Janez Hočevar: Ali je poslanka zadovoljna z odgovo- 
vorom? Besedo ima Milka Jovan. 

Milka Jovan: Tovarišice in tovariši! Z odgovorom republiškega sekre- 
tariata za delo sem zadovoljna, ker ta ustreza težnjam delovnih organizacij, 
da bi prihranile samo v Socialistični republiki Sloveniji 500 milijonov starih 
dinarjev nepotrebnih stroškov. Odločno pa odklanjam trdovratno vztrajanje 
zveznega sekretarja za delo in predlagam, da bi o tem obvestili Zvezno skup- 
ščino, ker kaže, da je vse prizadevanje za odpravo birokratskih zadev pri nas 
odveč, če jih naslavljamo samo na ustrezne organe zveze mimo Skupščine. 
Če bi bilo to po obstoječih predpisih mogoče, bi to predlagala. Sicer bom med 
odmorom skušala zbrati potrebno število poslancev in predlagati, da bi, o tem 
vprašanju razpravljali na eni od prihodnjih sej. 

Mislim, da ne moremo dovoljevati, da bi lahko nekdo na odgovornem 
delovnem mestu neodgovorno in trmasto vztrajal, da zapravljamo milijone ob 
družbeni in gospodarski reformi. 

Z odgovorm republiškega sekretariata za delo pa sem zadovoljna. 

Predsednik Janez; Hočevar: Hvala! Poslanec Maks Klanšek je posta- 
vil poslansko vprašanje, zakaj Izvršni svet kot ustanovitelj Zavoda SR Slo- 
venije za zdravstveno in tehnično varstvo ni uredil financiranja raziskovalno 
aplikativne ter preventivne dejavnosti s področja varnosti v cestnem prometu. 

Na vprašnje bo odgovoril Drago Flis, član Izvršnega sveta. 

Drago Flis: Poslanec Maks Klanšek ie Izvršnemu svetu SR Slovenije 
postavil vprašanje, zakaj Izvršni svet kot ustanovitelj Zavoda 'SR Slovenije za 
zdravstveno in tehnično varstvo^ ni uredil financiranja raziskovalno aplikativne 
dejavnosti ter preventivne dejavnosti s področja varnosti v cestnem prometu. 

To nalogo opravlja v zavodu sektor za varstvo v prometu. V letu 1963 je 
republiški sekretariat za notranje zadeve odstopil zavodu, ko je formiral nave- 
deni sektor, nekaj svojih strokovnih delavcev. Ti delavci so dotedaj delali v 
laboratoriju republiškega sekretariata za notranje zadeve. Obenem je zavod 
prevzel tudi osnovna sredstva tega laboratorija, med drugim razne aparature 
in strokovno knjižnico. Razen tega so bila na zavod prenesena tudi finančna 
sredstva, ki so bila v tem letu predvidena v proračunu za delo omenjenega 
laboratorija. Iz 7. člena odločbe o ustanovitvi zaveda SR Slovenije za zdravstveno 
in tehnično varstvo je razvidno, da so dohodki zavoda plačila za opravljene 
storitve, ki jih zavod izvrši po naročilu gospodarskih in družbenih organizacij 
ter državnih organov in zavodov na podlagi prejšnje pogodbe. Temeljni zakon 
o zavodih je v 55. členu določil, da si zavodi pridobivajo sredstva za delo s 
povračili, ki jih dobivajo za opravljanje dejavnosti ali storitev. Poleg tega si 
lahko pridobivajo sredstva za svoje delo tudi s kreditom ali na kakršenkoli 
drugi z zakonom določeni način. 
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Iz navedenega torej izhaja, da se zavodi ne financirajo več pavšalno iz 
proračuna, pač pa na podlagi sporazuma oziroma pogodbe z uporabnikom naro- 
čene dejavnosti oziroma storitve na podlagi vnaprej določenega programa. 

Ustanovitelj, v danem primeru Izvršni svet, je bil torej dolžan po zakonu 
Zavodu SR Slovenije za zdravstveno in tehnično varstvo zagotoviti le sredstva 
za ustanovitev in začetek dela. To pa je tudi storil. Poslanec pravilno ugotavlja 
nujnost, da so praktični in represivni ukrepi republiškega sekretariata za no- 
tranje zadeve in drugih institucij, ki skrbijo za varnost prometa, zasnovani 
na izsledkih psihološke, fiziološke in tehnične znanosti. V kakšni meri bodo 
organi in organizacije, ki praktično skrbijo za varnost prometa, potrebovale in 
uporabile take izsledke ter na njihovi podlagi preventivno, kurativno in sana- 
cijsko kar najbolj optimalno in racionalno ukrepale, pa je stvar teh organov in 
organizacij. Grej tedaj za že znan problem medsebojne povezanosti znanstveno 
raziskovalne in praktične dejavnosti ter v tej zvezi neposrednega sodelovanja 
znanstveno raziskovalnih institucij z organi in organizacijami, ki v praksi izva- 
ja jo ukrepe za varnost prometa. 

Za ugotovitev takih potreb pristojnih organov, organizacij in drugih priza- 
detih institucij pa je potrebna analiza, narejena na osnovi podatkov, zbranih 
v določenem obdobju. Republiški sekretariat za notranje zadeve obdeluje te 
podatke, zbrane v letu 1966, in bo na podlagi rezultatov te analize ugotovil 
in določil potrebe po proučevanju psiholoških, fizioloških in tehničnih elemen- 
tov varnosti v prometu, zlasti v cestnem prometu. Na tej podlagi bo sklenil 
ustrezne dogovore z Zavodom SR Slovenije za zdravstveno in tehnično varnost. 
Na podlagi prej navedene analize se bo Izvršni svet razgovarjal tudi z ostalimi 
organi in organizacijami, ki so kakorkoli angažirane pri varnosti prometa, da 
bi se v smislu predlogov zavoda našle najustreznejše rešitve. 

Zaradi navedenih objektivnih okoliščin Izvršni svet še ni mogel dati, za- 
vodu ustreznega odgovora. 

Predsednik Janez Hočevar: Ali je poslanec z odgovorom zadovo- 
ljen? (Da.) 

Na prejšnji seji zbora je poslanka Vera Hlastec ustno stavila Izvršnemu 
svetu vprašanje, kako ocenjuje skladnost določb zakona o republiških sodnih 
taksah z določbami zakona, o sodiščih splošne pristojnosti, kolikor gre za finan- 
ciranje občinskih sodišč, ki obsegajo območje več občin na eni strani in delitev 
sodnih taks, doseženih s prodajo vrednotnic na drugi strani. Na vprašanje bo 
odgovoril France Kutin, republiški sekretar za pravosodje in občo upravo'. 

France Kutin: Poslanka tega zbora tovarišica Vera Hlastec je posta- 
vila tole vprašanje: Kako ocenjuje Izvršni svet skladnost določb zakona o 
republiških sodnih taksah z določbami zakona o sodiščih splošne pristojnosti, 
kolikor gre za financiranje občinskih sodišč, ki obsegajo območje več občin na 
eni strani in delitev sodnih taks, doseženih s prodajo vrednoti,c, na drugi 
strani? 

V 7. h) členu temeljnega zakona o sodnih taksah je določeno, da pripadajo 
vsaki občini dohodki od sodnih taks, ki se dosežejo na njenem območju s pro- 
dajo taksnih vrednotnic enotne izdaje ne glede nato, ali so te taksne vred- 
notnice uporabljene v postopku pred občinskim sodiščem ali na sedežu občine, 
ali pa pri kateremkoli drugem sodišču. Ta zvezni predpis postavlja občine na 
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sedežu sodišča, ki posluje za več občin, v ugodnejši položaj samo zaradi tega, 
ker stranke kupujejo takšne vrednotnice pretežno na sedežu sodišča. Po temelj- 
nem zakonu o sodnih taksah republike niso pooblaščene, da bi smele glede 
občinskih sodnih taks, ki se morajo plačevati v taksnih vrednotnicah, predpisati, 
da morajo občine, ki financirajo svoje skupno občinsko sodišče, te svoje dohodke 
deliti med seboj v istem razmerju, kakor financirajo skupno občinsko sodišče. 
Zato je naša republika v zakonu o republiških sodnih taksah tako- đelitev 
predpisala samo glede občinskih sodnih taks, ki se plačujejo v gotovini, ker 
je imela za to pooblastilo v temeljnem zakonu o sodnih taksah. 

V 4. členu republiškega zakona o sodnih taksah je republika predpisala, da 
pripadajo dohodki od republiških sodnih taks v taksnih vrednotnicah enotne 
izdaje občini, na območju katere so bile taksne vrednotnice prodane. Za tako 
ureditev je bilo republikam dano pooblastilo v tretjem odstavku 7. h) člena 
temeljnega zakona o sodnih taksah. Kaj drugega republika tudi ni mogla pred- 
pisati, kajti tudi republiške sodne takse se v Socialistični republiki Sloveniji 
plačujejo z istimi taksnimi vrednotnicami enotne izdaje, kakor občinske sodne 
takse in ni možno ugotoviti., koliko taksnih vrednotnic enotne izdaje, prodanih 
na območju občine, je bilo kupljenih za uporabo pred sodišči, ki jih financira 
republika iz svojega proračuna. 

Vsaka družbeno-politična skupnost samostojno razpolaga s svojimi dohodki, 
ki ji. pripadajo po temeljnem zakonu o financiranju družbeno-političnih skup- 
nosti. Občinske sodne takse, plačane v taksnih vrednotnicah, so dohodki tiste 
občine, kjer se takšne vrednotnice prodajajo. Občine na sedežu sodišča zato 
niso dolžne deliti teh svojih dohodkov z drugimi občinami na območju istega 
občinskega sodišča. Z republiškim zakonom o sodiščih splošne pristojnosti 
uzakonjeni način financiranja občinskih sodišč, ki poslujejo za območje več 
občin, to je sorazmerno zagotavljanje sredstev od vseh občan, ni v neposredni 
odvisnosti od dohodkov občine, med katere spadajo tudi dohodki od prodaje 
sodnih taksnih vrednotnic. 

Zato ni, neskladnosti določb zakona o republiških sodnih taksah z določbami 
republiškega zakona o sodiščih splošne pristojnosti. Ce naj bi bili dohodki od 
občinskih sodnih taks, plačanih po taksnih vrednotnicah enotne izdaje, skupni 
dohodki občin, ki financirajo eno skupno občinsko sodišče, bi bilo treba v 
temeljnem zakonu o financiranju družbeno-političnih skupnosti v 32. členu 
dodati ustrezno zakonsko normo, ter je, da dohodki od občinskih sodnih taks 
pripadajo občinam v istem sorazmerju kakor financirajo občinsko sodišče. Smi- 
selno enako bi bilo treba nato spremeniti ustrezne določbe temeljnega in tudi 
republiškega zakona o sodnih taksah. Med problemi reforme pravosodja je tudi 
vprašanje financiranja sodišč na splošno in bo zato nujno predmet prihodnjih 
obravnav. 

Predsednik Janez Hočevar: Ali je poslanka zadovoljna z odgovorom? 
(Da.) Hvala! Besedo ima Jožko Saksida. 

Jožko Saksida: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Najprej bi se rad opravičil za nekajminutno zamudo, do katere je prišlo i,z zares 
objektivnih razlogov. 

Ker nisem sodeloval pri razpravi o dnevnem redu, se ne bom skliceval na 
32. člen poslovnika naše Skupščine, ki govori o delu Organizacijsko-političnega 
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zbora in ureja vprašanje umika posamezne materije z dnevnega reda. V tej 
zvezi bom le postavil predstavniku Izvršnega sveta kratko poslansko vpra- 
šanje, na katerega je mogoče tudi danes neposredno odgovoriti. 

Kakor sem informiran od poslancev, Izvršni svet ni predložil gradiva za 
razpravo v zvezi z 9. točko dnevnega reda zato, ker ga ni uspel pripraviti. Ob 
pojasnilu, da do danes, 28. marca, Izvršni svet ni mogel predložiti potrebnega 
gradiva, sprašujem predstavnika Izvršnega sveta, na podlagi katerega gradiva 
je tedaj Izvršni svet že v predlogu zakona o proračunu za leto 1967 na 15. strani 
v 3. odstavku pod točko b) napiisal: »Toda s tem niso rešena vsa vprašanja. 
Ostane še odprto vprašanje pod a) naštete obveznosti do združenega 2TP 
Ljubljana v višini 341 milijonov starih dinarjev.« 

Pri tem še enkrat poudarjam, da v tem primeru odnos Izvršnega sveta 
nasproti Skupščini ni takšen, kot bi moral biti. Prosim za odgovor na to vpra- 
šanje. 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli predstavnik Izvršnega sveta odgo- 
voriti na to vprašanje? 

Inž. Sto j an Subic : Tovarišice in tovariši poslanci! V svojem predlogu 
za odložitev 9. točke dnevnega reda sem med drugim navedel tudi, zelo različna 
pravna tolmačenja zakona o organizaciji železnic. V gradivu, ki ga je ZŽTP 
predložilo Izvršnemu svetu ob ukinitvi nekaterih prog, je bila sicer približno 
izračunana predvidena izguba, vendar se je med letom stanje precej spreme- 
nilo in je zelo težko. prevzeti odgovornost ter predlagati določeno številko. Za- 
radi tega je bilo treba ugotoviti dejansko višino izgube in zanesljivo ugotoviti 
pravilno zakonsko podlago za regresiranje. 

Iz predloga proračuna je bilo jasno razvidno, da te obveznosti niso pro- 
računsko pokrite in da je bila v tej zvezi navedena v obrazložitvi le orienta- 
cijska številka. 

Mislim, da bi se predaleč spustili, če bi hoteli zdaj vse s tem zvezane 
probleme podrobneje razlagati. Gre namreč za probleme, ki so zelo zamotani 
in kompleksni ter se nanašajo na organizacijo železnice in na odnose — kako 
bi rekel — v celotnem železniškem sistemu v jugoslovanskem merilu, na 
probleme modernizacije, na odnose med manj in bolj aktivnimi progami in 
drugo. Upoštevati je treba dejstvo, da odobritev vsakega regresa odpira določeno 
načelno orientacijo na regrese in da je ob taki odločitvi treba imeti tudi čiste 
in jasne kriterije, na osnovi katerih se tak regres plačuje. Zaradi tega prevzema 
pri taki odločitvi Izvršni svet veliko odgovornost. Gre še za druge regrese. 
Tako je tr^ba regresirati dnevno vožnjo .dijakov v šole, kar znaša po pričako- 
vanju 500 milijonov starih dinarjev letno; nadalje še ni rešeno vprašanje, na 
kakšen način regresirati skupinske prevoze mladine na izlete, da ta regres ne 
postane vreča brez dna, iz katere bi zajemali vsi, za kritje teh stroškov pa naj 
skrbi republika ob razmeroma zelo pičlih sredstvih. 

V takem položaju in spričo navedenih okoliščin bi bilo pač težko takoj 
zavzeti dokončno, stališče o tem vprašanju. Izvršni svet pa ne odklanja upraviče- 
nosti do regresa ob dejstvu, da so nekatere proge nerentabilne. Zaveda se, 
da je treba najti način za saniranje tega in ostalih problemov železnice, vendar 
rešitev ni enostavna, saj je treba hkrati rešiti tudi vprašanje, kje in na kakšen 
način 'bodo zagotovljena potrebna sredstva ter kakšne bodo tudi. druge posle- 
dice take ali drugačne rešitve. 
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Predsednik Janez Hočevar: Ali je poslanec Saksida z odgovor m za- 
dovoljen? 

Jožko Saksida: Odgovora na vprašnje nisem dobil, temveč le širše 
pojasnilo o nekaterih problemih. Problemov pa je veliko več, kot jih je bilo 
tu omenjenih zato, da ,se ne bi na vprašanje odgovorilo. 

Vprašanje je bilo jasno: Ce še danes ni potrebnega gradiva, na podlagi 
katerega gradiva je bila vnesena v obrazložitev zakona o proračunu povsem 
določna številka na 15. strani? To je bilo vprašanje. Razen tega bi opozoril, 
da gre tu pravzaprav za vprašanje skladnosti z ustavo. Opozoril bi zato tovariša 
predstavnika Izvršnega sveta na 15. člen zvezne ustave! 

Ker vidim, da danes odgovora od Izvršnega sveta žal ne morem dobiti, 
se bom k temu vprašanju povrnili takrat, ko bomo obravnavali pripravljeno 
gradivo. 

Predsednik Janez Hočevar: Prehajamo na 3. točko dnevnega 
reda, to je na obravnavo- predloga Izvršnega sveta za spremembo ustave. 

Predlog ustavnih amandmajev ste že dobili skupaj z gradivom za današnjo 
sejo. Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Janeza Šmidovnika, samo- 
stojnega svetovalca sekretarja Izvršnega sveta za zakonodajo, katerega prosim, 
da amandmaje ustno obrazloži. 

Janez Smidovnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Ideje, ki so bile 
dane z znano- iniciativo Zbora narodov Zvezne skupščine za spremembo oziroma 
dopolnitev nekaterih ustavnih amandmajev v zvezni ustavi, so pravno že obli- 
kovani v osnutku zveznih ustavnih amandmajev, ki so tudi. že dani v širšo 
obravnavo. Sprejeta so tudi že politična stališča glede tega, kakšna bo dimen- 
zija teh ustavnih sprememb in tudi kakšna bo narava teh sprememb. V bistvu 
pravzaprav ne gre za bistvene vsebinske spremembe ustave, temveč za dopol- 
nitev ureditve nekaterih ustavnih postavk v skladu s tendencami, ki so< prišle 
do izraza od sprejema ustave iz leta 1963 dalje. V najboj splošnih potezah gre 
pravzaprav za izpopolnitev nekaterih ne dovolj izdelanih postavk v odnosih 
med federacijo in republikami, ter v odnosih znotraj samega skupščinskega 
sistema med skupščino', izvršnim svetom in upravo. 

Kot je znano, predstavljajo najvažnejši del zveznih amandmajev določbe 
o vlogi in o položaju Zbora narodov. Razen tega pa se tičejo tudi sestave in dela 
Zveznega izvršnega sveta, institucije javnega tožilca, institucije predsednika 
republike ter namestnika vrhovnega komandanta Jugoslovanske armade. Zvezni 
amandmaji nadalje vsebujejo načela glede uporabe sredstev federacije za 
investicije ter načela glede odgovornosti federacije in republik za varstvo poli- 
tičnega o-ziroma ustavnega reda Jugoslavije. Kolikor gre pri teh zveznih pred- 
logih za tipične zvezne institucije, kot so na pirimer predsednik republike ali 
vrhovni komandant, te spremembe seveda ne bodo imele nobenih posledic v 
republiški ustavi. Nasprotno pa se bodo morale spremembe, ki se tičejo Zbora 
narodov, odnosov med skupščino, izvršnim svetom in upravo, javnega tožilca ' 
in eventualno še nekaterih drugih vprašanj, zaradi neposredne funkcionalne 
povezanosti teh vprašanj, ali pa zaradi nujne enotnosti sistema odražati tudi 
v republiški ustavi. 

V prvi vrsti gre za izvolitev republiške delegacije v Zbor narodov. V smi- 
slu zveznega amandmaja bo morala republika odločiti o tem, ali se bodo v 
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republiško delegacijo za Zvezni zbor razen republiških poslancev volili tudi 
drugi občani, ki niso poslanci. Ce bo sprejeto v republiki tako načelo, bo treba 
nadalje določiti tudi pogoje in eventualno še postopek, po katerem, se bodo 
volili ti člani republiške delegacije. S tem se povezuje tudi vprašanje položaja 
teh članov v republiški skupščini. Ni izključeno, da bo treba določene preciza- 
cije tega vprašanja izpeljati tudi še naprej v skupščinskih poslovnikih. 

Spremembe, ki. se predvidevajo v zveznih amandmajih glede sestave in dela 
Zveznega izvršnega sveta, bodo le deloma vplivali na republiško ustavno< ure- 
ditev. V naši republiki še sedaj nimamo situacije, kakršna je v federaciji, kjer 
namreč člani Zveznega izvršnega sveta po položaju skupaj s tistimi, ki jih 
imenuje Zvezni zbor, predstavljajo Zvezni izvršni svet v širši sestavi, kar pa 
dejansko pomeni, da je vlada sestavljena v tradicionalnem parlamentarnem 
smislu. Ta funkcionalna in organizacijska konstrukcija Zveznega izvršnega 
sveta, ki dejansko združuje Izvršilno in upravno funkcijo, se ocenjuje kot ne- 
adekvatna za naš sistem skupščinske vladavine. V skladu z idejo o določitvi 
jasnejše linije razmejitve med politično, izvršilno in upravno funkcijo v organ- 
skem in v funkcionalnem smislu, pa tudi v skladu z idejo< o povprečni odgo- 
vornosti uprave pred Skupščino, sestavljajo v smislu zveznega ustavnega 
amandmaja Zvezni izvršni svet v bodoče torej le člani, ki jih imenuje Zvezni 
zbor. Predstojniki zveznih upravnih organov le sodelujejo na sejah Zveznega 
izvršnega sveta v zadevah, ki spadajo- v njihovo delovno področje, pri tem 
pa s pravicami oziroma s položajem članov Izvršnega sveta. S tem pravzaprav 
federacija prehaja na sistem, ki ga pri nas v republiki Sloveniji že imamo od 
ustave iz leta 1963 dalje. Vendar pa gre za osnutek zveznega ustavnega amand- 
maja v tej logiki naprej in spreminja tudi določbo o imenovanju predstojnikov 
upravnih organov in tudi nekaterih drugih funkcionarjev, ki jih je doslej pred- 
lagal v imenovanje Izvršni svet ali pa predsednik Izvršnega sveta. To imeno- 
vanje prehaja v smislu teh zveznih amandmajev v celoti, torej tudi vključno 
z iniciativo za to imenovanje, na samo Skupščino oziroma na njeno komisijo 
za volitve in imenovanja. Izvršni svet bi. v bodoče dajal le še mnenja o kandi- 
datih za te funkcionarje; lahko' pa bi tudi sprožil postopek za njihovo- razrešitev. 
Glede imenovanja predsednikov in sodnikov zveznih sodišč pa sleherna inicia- 
tiva zveznega Izvršnega sveta v celoti odpade. 

Navedene spremembe bo treba vnesti tudi v republiško ustavo. V republiški 
ustavi bo' razen tega potrebno na primeren način izraziti tudi vlogo republiškega 
javnega tožilca, ki postaja pravzaprav šele z zveznim amandmajem organ re- 
publike. Treba bo proučiti možnost, da se s tem amandmajem določi, da odgo- 
varja republiški javni tožilec tudi za politiko, ki jo> na tem področju v skladu 
s politiko- Zvezne skupščine določa republiška skupščina. 

Iz osnutka zveznih amandmajev izhaja le še to, da se v republiški ustavi 
na ustrezen način izrazi vloga republike na področju državne varnosti. Ta 
služba spada po dosedanji ustavni ureditvi v izključno pristojnost federacije, 
po osnutku ustavnega amandmaja pa se ta pristojnost deli med federacijo in 
republiko. 

Ni izključeno, da se ob tej priliki na novo uredi še kakšno drugo ustavno 
vprašanje. Vendar pa mora zaradi izredno kratkega roka, v katerem bodo pred- 
vidoma obravnavani zvezni amandmaji in zato tudi republiški, tudi v republiki 
obveljati stališče, da ob tem ne bo mogoče globlje posegati v morebitna druga 
vprašanja, ki bi zahtevala temeljitejšo in bolj dolgotrajno obravnavo. 
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Namen tega poročila ni, da bi se na današnji seji spuščali v vsebino pred- 
laganih sprememb, ki naj bi bila predmet ustavnih amandmajev, ampak samo 
to, 'da se v smislu predpisanega postopka za spremembo ustave skupščinski 
zbori poprej v načelu izjavijo o tem, ali je potrebna sprememba republiške 
ustave. Izvršni svet predlaga temu zboru, da sprejme tak sklep o umestnosti 
spremembe republiške ustave, da bo tako omogočena nujna uskladitev sistema 
tistih vprašanj, ki se po svoji naravi povezujejo v zvezni in v republiški ustavni 
ureditvi. Hvala! 

Predsednik Janez Hočevar: Pričenjam razpravo. Zeli kdo razprav- 
ljati? (Nihče.) Ce ne, prehajamo na glasovanje o predlogu sklepa o umestnosti 
spremembe ustave Socialistične republike Slovenije. Kdor je za predlog sklepa, 
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal?' (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel sklep, da je predlog za spremembo 
ustave umesten. 

Prehajamo- na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o notranjih zadevah, ki ga je Skupščini Sociali- 
stične republike Slovenije predložil Izvršni svet. 

Predlagatel je za svojega predstavnika določil Slavka Furlana, republi- 
škega sekretarja za notranje zadeve, katerega prosim, da da k zakonskem 
predlogu ustno Obrazložitev. 

Slavko Furlan: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri obravnavanju 
predloga zakona o notranjih zadevah mi, dovolite, da na kratko' opozorim na 
načela, ki so služila kot izhodišča pri njegovi sestavi, kakor tudi na tiste bist- 
vene značilnosti, ki usklajujejo vsebino predloženega zakona z našim druž- 
beno-političnim sistemom in doseženo stopnjo družbenih odnosov. 

Porast materialne osnove in razvoj družbenih odnosov zahtevata prilago- 
ditev vseh družbenih institucij, med ostalim tudi področja upravnega meha- 
nizma, katerega sestavni del so organi za notranje zadeve, razvitemu samo- 
upravnemu sistemu. Taka prilagoditev pomeni realizacijo stališč brionskega 
plenuma. 

Značilno je, da se v teh družbenih procesih funkcija države na področju 
notranjih zadev ne razvrednoti, ampak da s svojo preobrazbo in integracijo v 
samoupravni mehanizem ohrani za potrebe delovnega človeka — samouprav- 
ljalca in pod njegovo kontrolo, vlogo čuvarja ustavnega sistema in zakonitosti 
ter varnosti družbe in občana. 

Dosedanja pravna ureditev položaja organov za notranje zadeve je izha- 
jala iz popolnega zakona o organih za notranje zadeve iz leta 1956 in iz temelj- 
nega zakona o službi notranjih zadev iz leta 1964. Ob razmeroma močno pou- 
darjeni centralistični ureditvi je bila po našem mnenju premalo izražena 
pristojnost komun in republike pri. izvajanju politike na področju notranjih 
zadev. Zvezni sekretar oziroma zvezni organ za notranje zadeve je namreč 
predpisoval organizacijo državne varnosti, organizacijo milice, mejnih pover- 
jeništev za kontrolo potniškega prometa čez državno mejo, deloma tudi orga- 
nizacijo kriminalistične službe in imel pravico izdajati obvezne inštrukcije, 
ukaze, pravilnike in odredbe. 
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Poleg centralizma je bila za ta sistem značilna še zaprtost metod dela brez 
ustrezne družbene kontrole in angažiranja na področjih, ki spadajo v pristoj- 
nost delovnih in drugih organizacij. Takšna sistemska ureditev je poleg ostalih 
vzrokov ustvarjala plodna tla za razvijanje birokratsko-etatističnih tendenc in 
metod, ki so se pod pretvezo višjih državnih interesov zoperstavljale samo- 
upravnemu družbenemu razvoju. 

Novi temeljni zakon o notranjih zadevah, sprejet v Zvezni, skupščini de- 
cembra 1966. leta, je bil predmet širokih poprejšnjih razprav vseh zainteresiranih 
organov in družbenih institucij tudi v naši republiki. Glede na to smatramo, 
da so tudi naše pripombe in predlogi prispevali k rešitvi sistemskih, vsebinskih 
in organizacijskih problemov na področju notranjih zadev. 

Temeljni zakon uveljavlja načelo, da je varnost države in človeka, zako- 
nitost, varstvo in razvijanje temeljnih principov socialističnega sistema skrb 
celotne družbe in vseh njenih samoupravnih teles. Zato je zakon sprejel princip 
krepitve odgovornosti in pristojnosti družbeno-političnih skupnosti na vseh 
nivojih tudi za področje notranjih zadev. To pomeni, da je poudarjena odgo- 
vornost organov za notranje zadeve predstavniškim organom v občini, republiki 
in v federaciji. Pri tem pa je pomembno, da je to načelo uveljavljeno tudi za 
službo državne varnosti. Važna je tudi ugotovitev, da novi zakon močno zožuje 
izjeme za področje notranjih zadev, ki so bile doslej na njih specifične, ker 
določa, da se uporabljajo tudi. zanje splošni principi, ki sicer veljajo za javno 
upravo. Sprejeto je načelo, da so organi za notranje zadeve dolžni informirati 
javnost O' vseh ukrepih in pojavih, ki so pomembni za informiranje občanov. 

Uveljavitev teh načel, zlasti povečanje odgovornosti komun in republike za 
Vodenje politike na pcdročjiu notranjih zadev, predstavlja novo kvaliteto v 
razvoju političnega sistema, ki razvija in utrjuje sposobnost varovanja ustav- 
nega reda in zakonitosti v jugoslovanski socialistični skupnosti. S sprejemom 
teh načel, menimo, predstavlja novi zakon prelom v sedanji zakonodaji na tem 
področju. 

Izhajajoč iz že navedenih načel in na osnovi p>ooblastil novega zveznega 
zakona ureja predlog republiškega zakona o notranjih zadevah, katerega da- 
nes obravnavamo, tista sistemska in organizacijska vprašanja, ki so pomembna 
za zagotovitev enotnega in učinkovitega reševanja nalog in delovnega področja 
notranjih zadev v naši republiki. 

Predlog razmejuje organizacijo opravljanja notranjih zadev v občini na 
upravne in operativne zadeve. Prve opravlja upravni organ občine, ki ga določi 
občinska skupščina. S tem se opravila, ki so sicer razglašena kot notranje za- 
deve, v celoti prenesejo v občinski upravni mehanizem. Naloge iz delovnega 
področja javne varnosti, to< je varovanje osebnih svoboščin in premoženja, jav- 
nega reda in miru v občini in podobno, pa opravlja postaja milice, ki je samo- 
stojen organ občine in njej tudi odgovorna za svoje delo. S tako organizacijo 
se v občini kot osnovni družbeno-politični skupnosti uresničuje družbeno usmer- 
janje opravljanja poslov notranjih zadev. 

Naslednja značilnost, ki jo'prinaša predloženi zakon, je ta, da združuje do- 
sedanje samostojne službe in sicer službo milice, službo za zatiranje krimina- 
litete in službo za mejne zadeve v enotno službo javne varnosti. Taka rešitev 
zagotavlja učinkovitejše, mobilnejše in skladno izvajanje nalog na področju 
javne varnosti.. V okviru tako organizirane službe javne varnosti pa zadrži milica 
enotno formulacijo in organizacijo, s katero se ustvarja operativno in strokovno 
izvrševanje njenih nalog. 

11 
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Naloge službe javne varnosti pa zaradi svoje kompleksnosti presegajo 
vzdrževanje javnega reda in miru v občinah. Iz tega izhaja potreba po enotni 
in funkcionalni organizaciji te službe, kar ureja tudi predlog predloženega za- 
kona. S tem namenom predlog zakona tudi pooblašča republiškega sekretarja, 
da z 'ustreznimi instrumenti zagotovi skladnost, zakonitost in enotnost dela na 
področju izvrševanja zakonov in nalog iz pristojnosti notranjih zadev. 

Na ta način predlog zakona na eni strani vključuje službo javne varnosti 
v komunalni sistem, na drugi strani pa omogoča zaradi specifičnosti in kom- 
pleksnosti nalog s tega področja enotno in učinkovito organizacijo te službe 
v republiki. 

Republiški sekretariat za notranje zadeve po tem predlogu opravlja naloge 
s področja upravnih zadev na II. stopnji, organizira in vodi preko posebne 
službe posle državne varnosti v celoti in opravlja tiste naloge s področja javne 
varnosti,, ki so v pristojnosti republike. 

Zaradi uspešnega, operativnega in mobilnega opravljanja nalog na področju 
javne varnosti organizira republiški sekretariat področne organe kot svoje orga- 
nizacijske enote. Na te organe, katerih sedeži so v regionalnih središčih, se 
vežejo tudi. posebne organizacijske enote, kot so postaje milice s posebnim 
delovnim področjem, ki služijo za kontrolo potniškega prometa čez državno 
mejo, za nadzor prometa na javnih cestah, za vzdrževanje reda v železniškem, 
pomorskem prometu in tako dalje. 

Služba državne varnosti je organizirana kot samostojna strokovna služba 
pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve. Tako organizacijo zahteva nov 
položaj te službe, ki je za svoje delo predvsem odgovorna republiškim predstav- 
niškim in izvršilnim organom. Spremenjena družbena vloga -službe državne 
varnosti se kaže zlasti v tem, da je opredeljena kot strokovna služba z določenim 
delovnim področjem, katera skupno z drugimi pooblaščenimi organi nosi odgo- 
vornost za varovanje našega socialističnega sistema. V tem okviru so naloge 
državne varnosti predvsem v odkrivanju in preprečevanju takšne organizirane 
in tajne sovražne dejavnosti posameznikov, organizacij in tujih obveščevalnih 
služb, ki je usmerjena proti ustavnemu redu in socialističnemu sistemu. 

V interesu socialistične družbe je, da bo služba državne varnosti oprav- 
ljala svoje naloge kar najbolj učinkovito in dosledno. Prav zaradi tega se vedno 
bolj kaže potreba po nadaljnjem izgrajevanju moderne varnostne službe, ki 
bo obvladala sodobne metode in sredstva v boju proti sovražni dejavnosti. 

Varovanje pridobitev socialističnega razvoja ni samo stvar službe državne 
varnosti. To nalogo imajo seveda predvsem družbene institucije, zlasti pa občan, 
samoupravljalec, ki vse bolj spoznava, da so te pridobitve neodtujljivi del 
njegovih samoupravnih pravic. Izhajajoč iz tega mora služba državne varnosti 
kot specializirana in strokovna organizacija opravljati svoje naloge le kot del 
celotnega družbenega mehanizma, oslanjajoč se pri tem na podporo in sociali- 
stični patriotizem delovnih ljudi. Prav zato ie tudi normalno, da je poudarjena 
vključitev službe državne varnosti v družbeni samoupravni mehanizem in pod- 
črtana njena odgovornost predstavniškim organom. 

Glede financiranja organov za notranje zadeve izhaja predlog zakona iz 
stališča, da zagotavlja republika poleg sredstev za republiški organ za notranje 
zadeve in njegove organizacijske enote tudi sredstva za vse osebne in pretežni 
del materialnih izdatkov za postaje milice v občinah. Ta sredstva naj bi bila 
zagotovljena v republiškem proračunu v okviru predračuna republiškega sekre- 
tariata za notranje zadeve, in to zato,-ker postaje milice v občinah ne oprav- 
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ljajo samo nalog, ki so izključno lokalnega značaja, marveč tudi naloge, ki so 
splošnega pomena za republiko in vso državo. 

Predlagani način financiranja izhaja iz položaja, ki ga ima postaja milice 
v občini kot samostojni organ občine in iz njenih nalog. Odstopanje od splošnih 
načel financiranja občinskih organov je pravno opravičljivo s pooblastilom v 
temeljnem zakonu o notranjih zadevah, po katerem ima republika pravico 
organizirati milico. Predlog zakona predvideva tudi soudeležbo občin pri finan- 
ciranju stroškov za vzdrževanje postaj milice v občini in drugih režijskih stro- 
škov. Občine zagotavljajo sredstva za graditev in vzdrževanje poslovnih pro- 
storov, za opremo teh prostorov ter za režijske stroške. Ob upoštevanju dejstva, 
da so v nekaterih občinah okrepljene postaje milice preko normalnih lokalnih 
potreb zaradi posebnih nalog, ki jih narekuje na primer meja, je predvideno, 
da republika sodeluje tudi pri kritju teh stroškov. Nekatere občine so že doslej 
financirale take izdatke v obliki zagotavljanja dela osebnih dohodkov oziroma 
stroškov redne dejavnosti ali pa v obliki sofinanciranja materialnih in režijskih 
stroškov. Čeprav se po predlogu zakona občine vključijo v predvideni sistem 
financiranja šele v letu 1968, mi dovolite, da ob tej priložnosti apeliram na ob- 
činske skupščine, da bi tudi v letošnjem letu zagotovile za te namene vsaj 
tolikšna sredstva kot so> jih zagotavljala v preteklih letih. 

Z ukinitvijo republiškega kreditnega stanovanjskega sklada, ki je dodelje- 
val kredite za izgradnjo stanovanj delavcev milice, je odpadla možnost postop- 
nega reševanja težkih stanovanjskih razmer teh delavcev. Lastna sredstva, ki. 
se namensko ustvarjajo za stanovanja iz 4®/o prispevka od osebnega dohodka 
delavcev, so premajhna, da bi lahko uspešno reševali to vprašanje brez izdatne 
pomoči ožjih in širših družbeno-pohtičnih skupnosti. Težko stanje ilustrira 
podatek, da 209 poročenih delavcev milice sploh nima stanovanja, 728 delavcev 
pa ima neprimerna stanovanja. Taka situacija po našem mnenju brez dvoma 
negativno vpliva na izvrševanje službenih dolžnosti teh delavcev. Zaradi tega 
predvideva predlog zakona udeležbo^ republike in občin pri zagotavljanju sred- 
stev za stanovanja delavcev službe javne varnosti v občini. 

Naloge, ki, jih morajo opravljati organi za notranje zadeve, postajajo vse 
bolj zahtevne. Za njihovo izvršitev je potrebna predvsem vse večja strokovna 
usposobljenost kadrov. Zato bo tudi v bodoče ena od poglavitnih nalog sekre- 
tariata na področju kadrovske politike skrbeti za strokovno rast in izboljšanje 
kadrovske strukture svojih delavcev. Poleg dosedanjega sistema izobraževanja 
na delovnem mestu ter v strokovnih in rednih šolah bo sekretariat na osnovi 
pooblastil, ki so dana v predlogu zakona, organiziral posebno strokovno šolo 
za delavce notranjih zadev. Ta šola bo v bodoče predstavljala temeljno izobra- 
ževalno institucijo za formiranje strokovnih delavcev predvsem za potrebe 
milice. Program šole zagotavlja potrebno strokovnost, njenim splošnim okvirom 
pa ji je priznan rang šole II. stopnje. Ob tej priliki želim povedati še to, da so 
v teku razgovori z državnim sekretariatom za narodno obrambo, da bi absol- 
venti te šole imeli tudi v armadi krajši vojaški rok. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Sodobne procese v slovenski družbi obele- 
žuje razvoj demokratičnih odnosov in vse večje uveljavljanje ter konkretizira- 
nje pravic občana in samoupravljalca. Prav zaradi tega zahteva dosežena stopnja 
samoupravnih odnosov ustrezen položaj organov, katerih naloga je varovanje 
zakonitosti, in družbene ureditve. Nadaljnje poglabljanje demokracije in sociali- 
stičnega humanizma ni združljivo z nezakonitostjo in anarhičnimi postopki 
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posameznikov. Nasprotno v interesu varovanja teh pridobitev je potrebno zago- 
toviti spoštovanje skupnih in na samoupravni način dogovorjenih odločitev. 

Dinamični razvoj na vseh področjih družbenega življenja nosi. nujno s seboj 
tudi vrsto' različnih negativnih pojavov, ki izvirajo bodisi iz podedovane pre- 
teklosti ali pa iz protislovij razvijajoče se socialistične družbe. Pozitivne in 
nujne procese, kot so odprtost meja, migracijska gibanja, razvoj turizma, razvoj 
prometa in drugo, spremljajo posamezni družbi škodljivi in asocialni pojavi, 
ki se kažejo v različnih oblikah. Posebej velja opozoriti na tiste elemente, ki se 
niso sprijaznili z našo družbeno stvarnostjo in ki pogosto pod vplivom tujih 
sil skušajo na različne načine zavirati naš socialistični razvoj. Proti, sovražnim 
in drugim škodljivim pojavom, ki ovirajo ustvarjalne napore naših delovnih 
ljudi, se moramo zoperstaviti z organizirano in učinkovito službo varnosti. Na 
teh področjih imajo' organi notranjih zadev v naši republiki obsežne in odgo- 
vorne naloge. 

Poudariti je potrebno< tudi to, da so v zadnjem času v porastu nekatere 
oblike kršenja zakonitosti, kot na primer ogrožanje varnosti ljudi, prestopki, 
mladoletnikov, napadi na premoženje in kršitve varnosti prometa na javnih 
cestah. Pri tem velja posebej opozoriti na vse pogostejše zoperstavljanje kršilcev 
javnega reda in miru organom javne varnosti, kadar le-ti ukrepajo' zoper njih. 
Pri tem gre za posameznike, ki brezobzirno ogrožajo varnost ljudi in premože- 
nja. Organi javne varnosti imajo opraviti z manjšim številom stalnih prestop- 
nikov, ki izvršujejo ta dejanja največkrat v povratku. 

V letu 1966 so storilci posamezno' ali v skupinah v 129 primerih fizično 
napadli miličnike, nekateri celo z orožjem ali z nevarnim orodjem. Zoper take. 
posameznike in pojave, kot sem jih našteval, bodo organi, javne varnosti tudi 
v bodoče energično ukrepali. 

Uspešno preprečevanje vseh oblik kršenja zakonitosti in odkrivanje so- 
vražne dejavnosti je v dokajšnji meri odvisno cd aktivnega sodelovanja in pod- 
pore vseh družbenih činiteljev in naše javnosti. Pri teh prizadevanjih bi morali 
organi in organizacije, ki to področje s preventivnega in represivnega vidika 
obravnavajo, usklajevati svoje delo. tako, da bi bilo čimbolj uspešno. 

Tudi v bodoče bi bilo potrebno še bolj razvijati pozitivni odnos javnosti 
do dela in problemov varnosti organov. V tej smeri lahko pomembno prispevajo 
tudi naša informativna sredstva. Pri tem pa se zavedamo, da je to sodelovanje 
v dokajšnji meri odvisno tudi od aktivnosti in ustreznih postopkov delavcev, ki 
so odgovorni za neposredno' izvrševanje nalog v organih za notranje zadeve. 

Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Smatram, da predloženi 
zakon omogoča tako organizacijo opravljanja notranjih zadev v naši republiki, 
ki ustreza doseženi stopnji družbenih odnosov in ustvarja pogoje za uspešno 
izvrševanje nalog, ki jih imajo organi za notranje zadeve. Zato predlagam, da 
Organizacijsko-politični zbor sprejme predloženi zakon. 

Predsednik Janez Hočevar: O zakonskem predlogu je razpravljal 
tudi odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora. Ali. 
želi poročevalec odbora Miro Hegler dati še ustno poročilo? (Ne želi.) Zeli besedo 
predstavnik zakonodajno-pravne komisije? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. K besedi se je prijavil poslanec Vladimir Birsa. 

Vladimir Birsa: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
•Smatram, da je predlog zakona o notranjih zadevah, katerega sprejemamo 
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danes, zelo pomemben. Razpravljati pa želim le o enem členu, in sicer o 51. 
členu zakonskega predloga. 

Predlog zakona v 51. členu določa, da se morajo v občinskih proračunih 
zagotoviti sredstva za potrebe postaje milice in njenih oddelkov, in sicer: za 
graditev in vzdrževanje poslovnih prostorov, za nabavo inventarskih pred- 
metov, drobnega inventarja in potrošnega materiala, za kurivo, razsvetljavo 
in snaženje poslovnih prostorov, za poštne, telegrafske ter telefonske stroške, za 
stroške zavarovanja in vzdrževanja sredstev in tehnične opreme ter za druge 
podobne materialne stroške, ki niso obseženi v 50. členu. Poleg tega je bilo 
v istem členu določeno, da naj občina sodeluje s svojimi sredstvi tudi pri 
nabavljanju in vzdrževanju prevoznih in tehničnih sredstev za kontrolo pro- 
meta na javnih cestah in na drugih komunikacijah, na katerih opravlja kon- 
trolo postaja milice v občini. Z amandmajem pa to sedaj odpade. 

Z amandmajem odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Or- 
ganizaeijsko-političnega zbora k 57. členu je sicer rešeno vprašanje financiranja 
do prvega januarja 1968. leta, vendar pa z rešitvijo problema financiranja do 
konca letošnjega leta še'ni rešeno financiranje zadev po 51. členu predloga 
zakona o notranjih zadevah za naprej. Financiranje po tem členu predloga 
zakona o notranjih zadevah predstavlja problem predvsem v obmejnih občinah, 
ki morajo vzdrževati veliko večje število' postaj milice kot ostale občine v SR 
Sloveniji. V 6. točki 50. člena predloga zakona o notranih zadevah je sicer 
določeno, da se mora v proračunu SR Slovenije zagotoviti sredstva za kontrolo 
potniškega prometa čez 'državno mejo, vendar ni jasno, ali so tudi maloobmejni, 
prehodi vključeni v to določbo, kajti drugi odstavek 16. člena določa, da se po- 
sebne enote milice ali postaje milice s posebnim delovnim področjem., ki so orga- 
nizacijske enote republiškega sekretariata za notranje zadeve, ustanavljajo' samo 
za kontrolo potniškega prometa čez državno mejo na mejnih prehodih za med- 
narodni promet. V tem primeru bi se iz republiškega proračuna financirala samo 
kontrola potniškega prometa na mednarodnih prehodih, vzdrževanje oziroma 
financiranje kontrole potniškega prometa na maloobmejnih prehodih pa bi šlo 
v breme občinskega proračuna. 

Za osvetlitev tega problema naj navedem, da se je za financiranje postaj 
milice v občini Nova Gorica v zadevah, ki jih določa 51. člen predloga zakona 
o notranjih zadevah, ob skrajno zmanjšani potrošnji, v lanskem letu porabilo- 
21 milijonov starih dinarjev. 

V naši občini je namreč osem postaj milice, samo dve od teh pa sta taki, 
da njuni delavci ne delajo na obmejnih prehodih. Ob normalni potrošnji ozi- 
roma za zagotovitev normalnega dela bi bilo vsako leto potrebnih najmanj 40 
milijonov dinarjev. To bi predstavljalo tako obremenitev občinskega proračuna, 
ki bi povzročila zastoj in nazadovanje drugih dejavnosti, ki smo jih po zveznih 
in republiških predpisih prav tako dolžni financirati iz proračuna. 

Zaradi navedenih razlogov predlagam tale amandma: 
51. člen predloga zakona o notranjih zadevah naj se spremeni in dopolni 

tako, da se prvi odstavek citiranega člena glasi: 
»V občinskem proračunu so za potrebe postaje milice in njenih oddelkov; 

razen oddelkov, ki, so ustanovljeni za kontrolo prehodov preko državne meje; 
zagotovljena sredstva«. 

Ta amandma podpirajo še tile tovariši poslanci: 
Franc Tomažič, Evgen Golja, Dušan Barbič, Vlado Markič, Jože Kert, 

Bruno Adam in Jožko Saksida. 
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Predsednik Janez Hočevar: Pred nadaljevanjem obravnave prosim 
še poročevalca odbora Mira Heglerja za izjavo o amandmaju zakonodajno-prav- 
ne komisije od 20. marca 1967, ki je naveden v dodatnem poročilu te komisije 
in se nanaša na 56. člen. 

Miro Hegler (iz klopi): Ta amandma v imenu odbora sprejemam. 

Predsednik Janez Hočevar: Prosim predstavnika izvršnega sveta za 
izjavo o amandmaju skupine poslancev. 

Slavko Furlan: Izvršni svet amandmaja poslancev k 51. členu pred- 
loženega zakona ne more sprejeti. Navedel bom tudi razloge za tako odklonilno 
stališče. 

Predvsem želim pojasniti, da itmamo' postajo' milice s splošnim delovnim 
področjem in postajo milice s posebnim delovnim področjem. Postaje milice 
s posebnim delovnim področjem so resnično predvidene za kontrolo potniškega 
prometa, to je mednarodnega potniškega prometa čez državno mejo. Postaje 
milice s splošnim delovnim področjem pa skrbijo za vzdrževanje javnega reda 
in miru ter na splošno za javno varnost v občini. 

Nimamo pa posebnih oddelkov za kontrolo maloobmejnega prometa, temveč 
imamo' za tO' oddelke, k^ so v sestavi postaje milice s splošnim delovnim pod- 
ročjem. Pri tem moram povedati,, da ni naloga teh postaj oziroma oddelkov 
matičnih postaj samo kontrola maloobmejnega prometa, temveč hkrati skrbijo 
tudi za vzdrževanje javnega reda in miru in za javno varnost na teh območjih. 

Pri obsegu dela milice moramo upoštevati obseg prometa, kakršnega imamo 
na naših mejnih območjih, kjer smo lansko leto registrirah okrog 57 milijonov 
prehodov na državnih mejah in je veliko tega prometa izletniškega značaja, 
to se pravi, da je to izletniški turizem, ki se preliva čez mejo in razprši po 
vsem obmejnem območju. Ob taki frekvenci, in takem obsegu vsega tega pro- 
meta nastajajo tudi razni problemi, kot so vzdrževanje javnega cestnega pro- 
meta, vzdrževanje javnega reda in miru ter ostali problemi, ki nastajajo ob 
takih priložnostih. Zato postaja milice skrbi za vzdrževanje javnega reda in 
miru ter za javno varnost, hkrati pa njeni delavci, vršijo še kontrolo na malo- 
obmejnih prehodih. 

Maloobmejne prehode smo odpirali na eni strani zato, da smo reševali 
dvolastniške probleme, na drugi strani pa tudi zato, da smo malo razbremenili 
osnovne mednarodne prehode. 

Povedati moram, da iz 50. člena zakonskega predloga izhaja, da sredstva 
za osebne dohodke vseh delavcev milice, tako na splošni postaji, kot tudi na 
posebni postaji, na meji ali v notranjosti, v celoti zagotavlja republika in ne 
občine. 

Prav tako je. republika prevzela obveznost, da. bo nosila stroške za tehnično 
opremo milice, to je za nabavo avtomobilov, sredstev zvez in drugih tehničnih 
sredstev. Poleg tega je v 6. točki. 50. člena tudi posebej določeno, da republika 
zagotavlja sredstva za kontrolo potniškega prometa čez državno mejo. 

V 51. členu je določeno, katere potrebe postaje milice in njenih oddelkov 
naj bi financirale občine. Mi smo smatrali, da je ta način delitve bremen naj- 
bolj racionalen, ker postaja milice kot organ občine opravlja zadeve, ki po 
zakonu in ustavi, pripadajo občini. Stavbe oziroma prostore postaje milice se 
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lahko obravnava kot osnovna sredstva, ki so in ostanejo na teh območjih, s tem 
pa so povezani režijski stroški, na primer za telefon, kurjavo, snaženje prostorov 
in tako dalje. Ti izdatki, ki bremenijo občine, predstavljajo komaj 3 °/o stro- 
škov, ki glede financiranja milice odpadejo na republiko. 

V ekspozeju sem pojasnil, da smo upoštevali stanje v posameznih obmejnih 
občinah, ki imajo veliko število maloobmejnih prehodov. Zato smo tudi v 6. 
točki 50. člena določili, da republika financira kontrolo potniškega prometa čez 
državno mejo. Ne more pa republika nositi stroškov, ki nastajajo na postajah 
oziroma na oddelkih postaj milice, ki sicer opravljajo splošne naloge na teh 
območjih. Iz teh razlogov Izvršni svet amandmaja ne more sprejeti. 

Predsednik Janez Hočevar : Prosim poročevalca odbora za izjavo 
o amandmaju. 

Miro Hegler (iz'klopi): Prosim za odmor, da bi se odbor lahko sestal. 

Predsednik Janez Hočevar: Odrejam polurni odmor. 

{Seja je bila prekinjena ob 10.25 in se je nadaljevala ob 11.15.) 

Predsednik Janez Hočevar: Prosim poročevalca odbora, da pojasni 
stališče odbora o amandmaju. 

Miro Hegler: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
Organizacijsko-pclitttčnega zbora se je med odmorom sestal in obravnaval amand- 
ma k osnutku zakona o notranjih zadevah, ki ga je predložil zboru poslanec 
Vladimir Birsa z ostalimi predlagatelji. Amandma se glasi takole: 

51. člen predloga zakona o notranjih zadevah naj se spremeni in dopolni 
tako, da se 1. odstavek citiranega člena glasi: »V občinskem proračunu so za 
potrebe postaje milice in njenih oddelkov, razen oddelkov, ki so ustanovljeni 
za kontrolo prehodov preko državne meje; zagotovljena sredstva.« 

Na seji odbora je predstavnik izvršnega sveta pojasnil, da je v določilu 6. 
točke 50. člena predloženega zakona določeno, da je kritje vseh stroškov potni- 
škega prometa čez državno mejo, tako na mednarodnih prehodih kot na malo- 
obmejnih prehodih, obveznost republike. Iz teh razlogov je amandma tovariša 
Birse in ostalih predlagateljev, ki je bil predložen prav zaradi določitev ob- 
veznosti financiranja teh obmejnih prehodov, brezpredmeten in ga je odbor 
tudi zavrnil. 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Prosim 
predstavnika zakonodajno-pravne komisije za izjavo o amandmaju. 

Marijan Jenko : Z obrazložitvijo odbora, ki jo je dal tovariš Hegler, 
se strinjam. 

Predsednik Janez Hočevar: Ponovno se je javil k besedi predlaga- 
telj amandmaja, tovariš Birsa. 

Vladimir Birsa (iz klopi): Mnenje odbora ni dovolj jasno in vztra- 
jam pri amandmaju, o katerem naj odloči zbor z glasovanjem. 



168 Organizacijsko-politični zbor 

Predsednik Janez Hočevar: Prehajamo na glasovanje o amandmaju. 
Tovariš Vladimir Birsa s skupino poslancev ie predložil amandma k 51. členu 
zakona, po katerem naj se prvi odstavek citiranega člena glasi: «-V občinskem 
proračunu so za potrebe postaje milice in njenih oddelkov, ki so ustanovljeni 
za kontrolo prehodov preko državne meje, zagotovljena sredstva.« Kdor je za 
amandma skupine poslancev, naj prosim dvigne roko. (12 poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (29 poslancev dvigne roko.) Se je kdo. vzdržal? (8 poslancev 
dvigne roko.) Hvala! 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov zavrnil amandma skupine po- 
slancev. 

Sedaj prehajamo- na glasovanje o predlogu zakona. Kdor je za predlog 
zakona, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? 
(En poslanec dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (Pet poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je zakon o notranjih zadevah z večino glasov sprejet. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to-je na razpravo, o neka- 
terih aktualnih vprašanjih milice v SR Sloveniji. 

Kot podlaga za razpravo nam bo služila informacija o nalogah, kadrih in 
opremi milice v Sloveniji, ki jo- je pripravil republiški sekretariat za notranje 
zadeve. Prosim tovariša Alojza Briškega, namestnika republiškega sekretarja 
za notranje zadeve, da informacijo še ustno- obrazloži! 

Alojz Briški : Tovarišice in tovariši poslanci! S predloženo informa- 
cijo o nalogah, kadrih in opremi milice v Sloveniji želi republiški sekretariat 
za notranje zadeve seznaniti Skupščino in tudi javnost z nekaterimi aktualnimi 
vprašanji s področja delovanja milice. Pri tem se informacija zadržuje le pri 
nekaterih najvažnejših oblikah delovanja milice. Sodimo pa, da so v gradivu 
poudarjeni tisti bistveni problemi, ki jih bo treba pospešeno razreševati ob 
polnem angažiranju vseh odgovornih dejavnikov. 

Informacija obširneje obravnava dve področji delovanja milice, to je vzdr- 
ževanje javnega reda in miru, ter varnost prometa. Drugi dve prav tako važni 
področji, to je zatiranje kriminalitete in mejna služba, sta le na kratko ome- 
njeni. O teh dveh področjih delovanja službe javne varnosti namerava repu- 
bliški sekretariat za notranje zadeve predložiti Skupščini posebni informaciji, s 
predlogom za enako obravnavo. 

Na področju odkrivanja in raziskovanja kaznivih dejanj, kakor tudi v 
zavarovanju državne meje in kontroli potniškega prometa čez državno mejo, 
se namreč pojavljajo specifična vprašanja in problemi, ki terjajo posebno ob- 
ravnavo. Prosim zbor, da pri obravnavanju predložene informacije to upošteva. 
V informaciji so nadalje obravnavana najvažnejša vprašanja, ki zadevajo stanje 
kadrov, personalno sestavo-, strokovno- izob-raževanie, materialna vprašanja, teh- 
nično opremljenost in drugo, kar posredno, neredko pa tudi neposredno vpliva 
na delovanje milice, na njeno učinkovitost in primernost postopkov v dani 
situaciji in s tem na oceno njenega celotnega delovanja. 

Z zakonitimi predpisi določeno delovno področje milice je zelo široko ter 
obsega številna in raznovrstna opravila, s katerimi se varuje samoupravna druž- 
ba pired posamezniki in skupinami, ki o-grožajo varnost občana in premoženja. 

Iz podatkov v informaciji izhaja, da pojavi raznih kršitev, ogrožanja in 
drugi nezakoniti, primeri, ki terjajo pristojnost in ukrepanje milice, naraščajo. 
Zaradi tega se naloge milice tudi po obsegu iz leta v leto povečujejo. Poleg tega 
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pa s hitrim in dinamičnim razvojem naše družbe naraščajo razne kršitve v 
novih pojavnih ohlikah, ki narekujejo' ustrezno izpopolnjevanje metod delovanja 
in posegov milice. Bri tem izpopolnjevanju pa splošni razvoj socialističnih 
družbenih odnosov in humanizma terja tak način preventivnega in represivnega 
delovanja milice, ki ne krši temeljne ustavne pravice in svoboščine občana na 
eni strani ter zagotavlja zavarovanje splošnih družbenih interesov na drugi 
strani. 

Eno od obsežnih področij delovanja milice je vzdrževanje javnega reda in 
miru. Podatki, kažejo naraščanje tovrstnih kršitev, zlasti pretepov ter žalji- 
vega, surovega in nedostojnega vedenja na javnih krajih. V ilustracijo* nava- 
jam, da je bilo 1966. leta 29 302 kršitvi, kar je za 9 '%> več kot 1965. leta. Pri 
teh pojavih so z vidika dela in ukrepanja milice zlasti občutljivi primeri, 
ko ne gre za klasične oblike kršitev javnega reda, kot so na primer pretepi, 
marveč za bolj ali manj izzivalno vedenje posameznikov in skupin. 

Posebno pozornost in obravnavo zaslužijo taki primeri zaradi tega, ker se 
tovrstni kršitelji največkrat zoperstavljajo miličniku in ga onemogočijo v 
njegovem ukrepanju. Taki. posamezniki, ki si očitno po svoje razlagajo' demo- 
kracijo in svobodo, čestokrat brezobzirno žalijo miličnike in jih četo fizično 
napadajo'. V 1966. letu je bilo 129 napadov na delavce milice, od tega tudi 
štirje napadi z orožjem, 22 pa z orodjem. Tudi število teh napadov se iz leta 
v leto povečuje. 

Drugo obsežno področje delovanja milice predstavlja vzdrževanje varnosti 
prometa. Z vsakim letom narašča število motornih vozil, ki se je 1966. leta 
na območju Socialistične republike Slovenije povzpelo na 116 072, kar pomeni 
13 %> povečanje v primerjavi s 1965. letom. V promet se vključuje vedno več 
novih voznikov. V naši republiki je bilo 1966. leta 267 966 voznikov ali. 11 %> 
več kot leto dni prej. S porastom inozemskega turizma se povečuje tudi število 
tujih motornih vozil na naših cestah. Teh je bitlo 1966. leta 7 806 315 ali 114 % 
več kot 1965. leta. Stopnja modernizacije cestne mreže in drugih naprav, ki 
vplivajo na varnost prometa, pa ne ustreza tako' povečani gostoti prometa. 
Zaradi takega stanja je milica pri nadzorovanju in usmerjanju cestnega prometa 
z vsakim dnem bolj zaposlena. Poleg tega pa varnost prometa ogrožajo še 
nekateri vozniki, ki vozijo vinjeni in brezobzirno. 

Tudi na področju odkrivanja in preprečevanja kriminalitete se opravila 
milice povečujejo. V 1966. letu je bito obravnavanih 25 754 dejanj, ki so imela 
znake kaznivih dejanj, kar je za 3,8 % več kot prejšnje leto-. Narašča predvsem 
število kaznivih dejanj na škodo zasebnega premoženja. Ugotavljamo nove 
oblike kaznivih dejanj, ki iih storilci izvršujejo v združbah, kot so odvzemi 
avtomobilov in vlomi v avtomobile, tihotapstvo in drugo. 

Zelo odgovorne in hkrati zahtevne naloge opravlja milica pri zavarovanju 
oseb, objektov in prireditev. Zlasti odgovorne naloge opravlja milica pri zava- 
rovanju državne meje in kontroli potniškega prometa čez mejo. Pri zavarovanju 
državne meje in reševanju drugih vprašanj, ki zadevajo mejo, sodeluje milica 
z mejnimi enotami jugoslovanske armade, s predstavniki zainteresiranih občin, 
s carino in drugimi organi. 

Naravno je, da si učinkovitega zavarovanja državne meje pri uresničevanju 
politike odprtih meja ne moremo* zamisliti brez najširšega sodelovanja obmej- 
nega prebivalstva. Dosedanji rezultati najbolj zgovorno dokazujejo' potrebo 
po takem delovanju. 
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Z uveljavitvijo novega zveznega zakona o notranjih zadevah sta ,se odgo- 
vornost in obseg dela milice povečala; s prenosom kontrole potniškega prometa 
s federacije na republiko opravlja milica kontrolo tudi na mednarodnih in 
ne samo na prehodih za obmejni promet. V ilustracijo navajam, da je v Slove- 
niji preko 97 mejnih prehodov prešlo v obeh smereh 1966, leta 59 239 778 oseb 
ali preko 100 '%> več kot v 1965. letu. To pomeni, da je preko 26 mednarodnih 
in 71 prehodov za obmejni promet na območju naše republike šlo 90,2 °/o 
vsega potniškega prometa čez jugoslovansko državno mejo. 

Število mejnih prehodov v naši republiki in frekvenca potovanj najbolj 
nazorno kažeta uresničevanje politike odprtih meja in vsestranskega tvornega 
sožitja prebivalstva na obeh straneh meje. 

Tudi pri varovanju ljudi in premoženja pri raznih elementarnih in drugih 
nesrečah, na primer pri nesrečah v gorah, je milica vedno angažirana. Vse to 
postavlja varnostno službo pred vedno težje in bolj zapletene probleme. Pojav 
ni nekaj specifičnega za naše razmere, temveč se podobni, problemi postavljajo 
pred skoraj vse varnostne službe v svetu, pri čemer hitrejši razvoj posameznih 
območij te probleme še zaostruje. Varnostna -služba, ki ne uspe slediti hitremu 
razvoju, zaostane, s tem pa postanejo problemi javne varnosti bolj ali manj 
zaostreni družbeni problemi. 

Ob teh razmišljanjih se postavlja vprašanje, ali je milica v Sloveniji dovolj 
hitro sledila splošnemu družbenemu razvoju, da. bi se lahko učinkovito zoper- 
stavila vsem oblikam ogrožanja javne varnosti in ali tudi danes podvzemamo 
vse, da bi milico usposobili, da bi vselej uspešno opravljala naloge, ki bodo vse 
težje in zahtevnejše? 

V zadnjih letih je bilo za strokovno in tehnično usposabljanje milice mnogo 
storjenega, da bi se povečala njena mobilna in operativna sposobnost ter 
dvignil strokovni nivo delavcev milice. Kljub temu pa je še vedno vrsta nere- 
šenih vprašanj, ki vplivajo na učinkovitost dela milice. Med vprašanja, ki po 
našem mnenju doslej niso bila vedno zadovoljivo rešena, sodi vprašanje pra- 
vilnega družbenega vrednotenja dela milice oziroma službe javne varnosti v 
celoti. V političnem sistemu, ki temelji na samoupravnih odnosih, dobiva polo- 
žaj varnostne službe novo obeležje. Varnostni organi so sestavni del samouprav- 
nega sistema in njihova naloga je varovanje občana, samoupravljalca, pred 
nasiljem in nezakonitostjo-. Pri opravljanju nalog, ki mu jih je zaupala družba, 
miličnik ne nastopa v svojem imenu, ampak opravlja naloge za zaščito dogo^ 
vorjenih in splošno priznanih interesov. Opravljanje te funkcije je zahtevno, ker 
mora miličnik ukrepati zoper ljudi, ki so kršili ne samo zakonska določila, mar- 
več največkrat tudi temeljne norme, ki jih terja normalno sožitje med ljudmi. 
Pri tem mora uporabljati tudi; sredstva prisile, da vzpostavi zaželeni red in 
mir oziroma sproži sankcije, ki jih je zakon predpisal. Ker organi javne var- 
nosti opravljajo naloge, ki so izraz konkretnih družbenih potreb in interesov, 
je umljivo, da morajo biti deležni polne družbene podpore. Miličnik je dolžan 
spoštovati dostojanstvo vsakogar, prav tako pa tudi upravičeno pričakuje, da 
bo vsakdo spoštoval njegovo dostojanstvo, ko opravlja funkcijo, ki mu jo je 
družba zaupala. 

Moramo poudariti, da organi za notranje zadeve podvzemajo oistre ukrepe 
proti vsakemu miličniku, ki prekorači svoje pooblastilo oziroma krši pravice 
občanov. Nimamo namena idealizirati teh postopkov miličnikov, pričakujemo 
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pa, da bo naporno, odgovorno in pogosto nehvaležno delo miličnika dobilo širšo 
podporo javnosti in dosledno pravno varstvo, kadar bo pri. svojem delu oviran. 
Republiški sekretariat za notranje zadeve pa si bo prizadeval za nadaljnje 
izpopolnjevanje milice, za boljše in strokovnejše opravljanje nalog milice, kar 
bo tudi pripomoglo^ k njenemu ugledu in avtoriteti. 

Znano je, da število miličnikov v naši republiki ni zadovoljivo in da se še 
to iz leta v leto zmanjšuje. Samo v zadnjih petih letih se je število miličnikov 
zmanjšalo za 13,57 "/o. To vprašanje se spričo porasta opravil milice in potrebe 
po angažiranju na vedno širših področjih vse bolj zaostruje. Za izboljšanje tega 
stanja so bili pcdvzeti različni ukrepi, ki pa niso dali zaželenih rezultatov. 
Nedvomno je vzrok za tako stanje hkrati tudi v nerešenih vprašanjih, kot so 
osebni dohodki, stanovanja in preobremenjenost v delu. V letu 1966 je vsak 
miličnik dnevno opravil povprečno 2 naduri. 

Republiški zakon o notranjih zadevah poudarja odgovornost postaje milice 
občinski, skupščini. Na ta način se tudi na tem področju utrjuje vloga temeljnih 
družbeno-političnih skupnosti. To ne pomeni, da sedaj razvijamo milico, ki bi 
v mejah republike delovala nepovezano in neorganizirano. Gre za organizacijo, 
ki varuje naše skupne interese. Zato si moramo prizadevati, da organiziramo 
strokovno in tehnično usposobljeno milico, ki bo lahko v vsakem času in na 
vsakem kraju zavarovala interese ožje in širše družfoeno-politične skupnosti. To 
poudarjamo zaradi tega, ker obstojajo težnje, da bi milica v posameznih ko- 
munah opravljala nekatere naloge, ki ne sodijo v njeno osnovno pristojnost. Med 
take težnje sodijo tudi predlogi, da bi milica bdela nad čistočo v mestih, pre- 
prečevala poškodovanje javnih nasadov in opravljala podobne naloge. Milica je 
odgovorna predvsem za vzdrževanje javnega reda in miru, za varnost prometa, 
zatiranje kriminalitete, kontrolo gibanja na meji, in v te namene jo moramo 
tudi usposabljati. Sprejemanje in opravljanje drugih nalog bi pomenilo slabitev 
njene učinkovitosti na področjih, za katera je prvenstveno odgovorna. S tem pa 
nikakor ne zanikam potrebe po čuvanju objektov in nasadov, ki, lepšajo videz 
naših mest, menim le, da to ni naloga milice in da bi za opravljanje teh nalog 
kazalo ustanoviti posebno čuvajsko službo. 

Republiški sekretariat za notranje zadeve si je prizadeval za stalno stro- 
kovno usposabljanje in izobraževanje delavcev milice. Uspešno opravljanje 
nalog v sedanjih zelo pestrih in zahtevnih pogojih terja ustrezno strokovno 
znanje miličnikov. Strokovno usposabljanje in izobraževanje se vrši v strokovni 
šoli za notranje zadeve, organizirajo se pa tudi razni tečaji, za posamezne 
specialnosti kot so prometni, gorsko-reševalni, kriminalistično-tehnični in drugi. 
V 1967. letu bo republiški sekretariat uvedel nov način šolanja delavcev milice. 
Uvedel bo> kadetski sistem šolanja, ki bo trajal tri leta. Gojenci bodo pridobili 
splošno srednjo izobrazbo in se usposobili za delo v milici. V to šolo bodo 
sprejeti gojenci s končano osemletko in bodo imeli popolno oskrbo ter skrajšan 
vojaški rok. Pričakujemo, da bedo ti ugodni pogoji spodbudili večji interes 
občanov za šolo in s tem za delo v milici. 

Vsa dosedanja prizadevanja za višji strokovni in splošni, nivo miličnikov so 
dala pomembne rezultate. Kljub temu pa sedanja personalna sestava milice 
povsem ne zadovoljuje. Tako stanje ima svoj odraz v kakovosti opravljenih nalog, 
vsaj na nekaterih področjih. To se kaže v zadevah, kjer zapletenost posameznih 
postopkov terja ne samo strokovno znanje, temveč tudi sposobnost za objektivno 
presojo umestnosti uporabljenega ukrepa. 
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Eden bistvenih pogojev za napredek dela milice je rešitev materialnih vpra- 
šanj, ki neposredno in posredno vplivajo na njeno delo. Osebni dohodki de- 
lavcev milice že nekaj let zaostajajo za osebnimi dohodki delavcev z enako ali 
podobno izobrazbo' v gospodarstvu in v družbenih službah. 

Zelo težko' in počasi se rešuje v milici stanovanjsko vprašanje. S stanovanji, 
ki jih vsako leto pridobimo za potrebe milice, uspevamo reševati le naj- 
nujnejše primere. Zato je še vedno vsak enajsti miličnik z družino brez stano- 
vanja, vsak četrti poročeni miličnik pa ima neprimerno stanovanje. To vpra- 
šanje bo mogoče rešiti samo s skupnimi prizadevanji republike in občin, kot to 
določa republiški zakon o notranjih zadevah. 

Na učinkovitost dela milice neposredno vpliva njena tehnična oprema, ki 
jo uporablja pri opravljanju svojih nalog. V sedanjih pogojih splošnega tehnič- 
nega napredka si hitre in učinkovite dejavnosti majice ne morem-o zamišljati 
brez moderne tehnične opremljenosti. Ta je potrebna za hitro intervencijo, za 
pomoč pri elementarnih in drugih nesrečah, za odkrivanje in zbiranje mate- 
rialnih dokazov, za nadzor cestnega prometa, za hitro medsebojno obveščanje 
in drugo. Sedanja tehnična oprema ni zadostna, čeprav je v zadnjih letih na- 
predek viden. Pri tem je potrebno izpopolniti vozni park in sredstva zvez, ker 
se bo na ta način povečala akcijska sposobnost milice, poleg tega pa se s tem 
lahko ublaži sedanje pomanjkanje miličnikov. Se bolj kot doslej si moramo 
prizadevati, da bomo izpopolnili tehnična sredstva za boljši nadzor cestnega 
prometa, kriminalistične laboratorije in ustrezne tehnične pripomočke za reše- 
vanje ljudi in premoženja pri elementarnih in drugih nesrečah. 

Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Prepričani smo, da ve- 
leka večina naše javnosti ceni odgovorno in težavno delo, ki ga opravlja milica. 
Naši občani, ki želijo mirno in nemoteno opravljati vsakodnevno delo, upra- 
vičeno pričakujejo', da jih bodo uniformirani delavci javne varnosti vselej in 
ob vsakem času obvarovali pred nasiljem in grožnjo tistih posameznikov, ki ne 
spoštujejo zakonitosti in splošno priznanih družbenih norm. Pri varovanju 
občanov, zaradi odkrivanja kaznivih dejanj, pri nadzorovanju cestnega prometa 
in drugih nalogah mora biti miličnik vedno na svojem mestu in pripravljen, 
da podnevi in ponoči, ob nedeljah in praznikih izvrši nalogo v interesu občana 
in skupnosti. To predstavlja za delavce milice velik telesni in duševni napor. 
V mnogih primerih mora miličnik hitro in avtoritativno preprečiti pojave vsako- 
vrstne nediscipline, zagotoviti pomoč ogroženim občanom, preprečiti izvršitev 
kaznivega dejanja in drugo. Te naloge mora opraviti tudi v primeru lastne 
življenjske nevarnosti. Zal so., čedalje pogostejši primeri fizičnih napadov na 
miličnike ter napadi nanje z orožjem in orodjem. Menimo, da moramo v interesu 
reda in zakonitosti, kar je pogoj za nemoteni razvoj samoupravne družbe, 
odločno obsojati take pojave. 

Miličnikom, ki ukrepajo zoper nasilneže in razgrajače, je potrebno zagotoviti 
avtoriteto, zlasti pa moralno podporo ter pravno varnost. 

Z republiškim zakonom o notranjih zadevah se v Sloveniji prvič ureja 
organizacija opravljanja notranjih zadev. Nedvomno je to šteti med pomembne 
akte slovenske državnosti in suverenosti. S tem zakonom so zagotovljeni pogoji 
za nadaljnje izpopolnjevanje in razvijanje učinkovitosti milice kot uniformira- 
nega dela službe javne varnosti, ki bo v vsakem času in povsod uspešno varovala 
koristi občana in samoupravne skupnosti. 
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Predsednik Janez Hočevar: Zeli predsednik odbora Maks Klanšek 
še ustno obrazložiti pismeno porqčilo? (Zeli.) Besedo ima Maks Klanšek. 

Maks Klanšek: Tovariši in tovarišice poslanci! Želim v glavnem le 
ponovno povzeti vsebino poročila, ki ste ga prejeli od odbora za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov, ker smatram to za potrebno. 

Odbor je na svoji seji obravnaval problematiko milice in predvsem ugotovil, 
da je poleg materialnih, kadrovskih in drugih vprašanj, vezanih za finančna 
sredstva, tudi precej drugih momentov, ki so izredno pomembni za uspešno 
opravljanje nalog oziroma za uspešno vzdrževanje javnega reda in miru. Pred- 
vsem je odbor bil mnenja, da bi bilo potrebno storiti nekaj več za pravilno 
vrednotenje dela milice. Po mnenju odbora namreč doslej vsi činitelji v občini, 
pa tudi javnost sama, ni vedno pravilno vrednotila dela milice. Milica je več 
ali manj živela neko posebno ločeno življenje v občini in vsi politični ter ob- 
lastni činiteljev v občinah se za njeno delo niso zanimali. Menimo, da je to tudi 
eden od razlogov, da milica ni tako vrednotena, kot bi morala biti spričo 
pomena nalog, ki jih opravlja v imenu družbe in za družbo, za občane. 

Prav gotovo bo novi zakon o notranjih zadevah v tem pogledu postavil 
nove odnose in se lahko pričakuje izboljšanje. 

Poleg tega je bil odbor mnenja, da bi bilo- treba izboljšati preventivno de- 
javnost odločilnih činiteljev v občini. Ugotovljeno je bilo, da se posebno v 
zadnjem času prireditelji raznih zabav, gostilničarji in drugi ne držijo določil 
zakona glede točenja alkoholnih pijač pijanim osebam in glede točenja alko- 
holnih pijač mladoletnikom. To pa je izredno pomembno oib ugotovitvi, da je 
70 '%> kršitev bilo storjenih v vinjenosti. Na tem področju je zato treba nekaj 
storiti in mislim, da je to dolžnost lokalnih činiteljev. 

Nadalje je bil odbor mnenja, da je glede vrednotenja dela milice potrebno 
omeniti tudi vlogo- sredstev javnega obveščanja, kot so tisk, radio in televizija, 
ki bi morala objektivno prikazovati dogodke in dejstva ter predvsem stimulirati 
tiste momente, ki dajejo podporo delu miličnikov in milice. 

Končno je bil odbor mnenja, da bi bilo treba upravno-kazenski postopek 
kot tudi kazenski postopek, kadar gre za hude žalitve ali. fizične napade na 
miličnike, pospešiti. Pri tem želim seznaniti zbor z nekaterimi podatki, iz ka- 
terih je razvidno, da tudi naša kaznovalna politika v tem pogledu, vsaj po 
mojem mnenju in po minenju odbora, ni bila taka, kot bi morala biti. Kazensko 
politiko bi bilo treba v takih primerih zaostriti. Samo nekaj podatkov: 

— 24. 4. 1966 napad na miličnika z železnim predmetom; zadeva še v 
postopku; 

— 2. 3. 1966 napad na miličnika, udarec s steklenico- od piva; zadeva v 
postopku; 

— 25. 5. 1966 napad na miličnika s kamnom; zadeva v postopku; 
— 23. 5. 1966 napad na miličnika, lažja telesna poškodba, poškodba tudi 

službene uniforme; zadeva v postopku; 
— 13. 7. 1966 napad na tri miličnike s sekiro; postopek še ni končan. 
Torej, da ne nadaljujem, veliko je teh primerov, kjer bi lahko ugotovili, 

da je postopek nekoliko predolg, kljub temiu, da gre za zamotana preiskovalna 
opravila. Po mojem mnenju bi morali trajanje postopka močno skrajšati, prav 
gotovo pa bi bilo treba tudi kaznovalno politiko nekoliko zaostriti. 
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Predlagam, da od-bor sprejme predloženo informacijo o nalogah, kadrih in 
opremi milice v Sloveniji in da s svojo diskusijo podpre napore za izboljšanje 
stanja na tem področju. 

Predsednik Janez Hočevar: Pričenjam razpravo. Besedo ima Tone 
Florjančič. 

T O'ne Florjančič: Tovarišice in tovariši poslanci! Uvodoma naj po- 
udarim, da se mi zdi pravilno, da obravnavamo vprašanja s področja milice 
tudi v našem zboru. K takšnemu pristopu nas silijo predvsem organizacijski, 
kadrovski in materialni problemi, ki se pojavljajo v milici. Mislim pa, da je 
potrebno poudariti tudi to, da današnje razprave ne smemo razumeti le kot 
posledice in kampanjo v zvezi z neljubimi polpreteklimi dogodki oziroma 
kršitvami javnega reda in miru, temveč jo razumem predvsem kot logično 
nadaljevanje sistematičnega uveljavljanja novih odnosov na področju notranjih 
zadev ter so prej omenjeni neredi morda le impulz v celotni problematiki. 

Prav gotovo1 ni nova ugotovitev, če rečem, da moramo vzroke za današnje 
stanje iskati v orientaciji iz preteklosti, ki je težila predvsem h krepitvi politične 
policije — dovolite da uporabim ta izraz — premalo pa smo posvečali pozornosti, 
in dajali sredstev za tisto področje dejavnosti organov za notranje zadeve, ki 
skrbe za javni red in mir. Zdi se mi tudi, da je današnjemu stanju v milici 
vzrok tudi dosedanji dokaj hierarhični odnos znotraj tega upravnega organizma, 
ki je imel v ospredju dostikrat bolj številko, kakor pa človeka in so- bile tudi 
zato dostikrat vse naloge izvajane administrativno, brez psiholoških in ostalih 
aspektov, ki bi bili potrebni, pri obravnavanju vprašanj in pri obravnavanju 
miličnika kot človeka znotraj tega resora. 

Posledice takšne orientacije so očitne. Argumenti za to trditev so tudi 
očitni in jih zato ne bom navajal. Slika, ki smo jo dobili na osnovi poročila 
repububliškega sekretariata, je jasna in realna, morda celo bolj opti,mistična kot 
je stanje v resnici. To so ugotovili tudi poslanci, ki so lani junija obiskali vrsto 
postaj milice v Sloveniji in imeli ustrezne razgovore z zastopniki predstavniških 
organov in političnih organizacij, s predstavniki šolstva in organov za notranje 
zadeve. 

Dovolite mi, da bežno< opozorim na bistvene oziroma osnovne ugotovitve 
takratnih obiskov in razgovorov. Ugotovili smo, da pri postopkih organov mi- 
lice ni bilo* opaziti večjih nepravinosti ali nezakonitosti. S strani predstavnikov 
javnih tožilstev in sodišč je bilo posebej poudarjeno, da se je kakovost dela 
milice v zadnjem času močno izboljšala in je število neupravičenih kazenskih 
pojavov občutno padlo. V razgovorih je bilo posebej poudarjeno, da prijavijo 
prav organi milice preko 80 %> kaznivih dejanj. V nobenem primeru ni bilo 
zaznati, da bi bile kršene ustavne pravice občanov glede nedotakljivosti oseb- 
nosti ali stanovanja. Pri izvajanju postopkov v zvezi, s kaznivimi dejanji se 
organi milice ravnajo strogo po predpisih zakona o kazenskem postopku in po 
drugih predpisih. Pri skupno 257 000 ukrepih in opravilih je bilo v letu 1965 
le 64 disciplinskih prestopkov miličnikov in okrog 200 disciplinskih nerodnosti. 

Interesantno je, kako so občinske skupščine obravnavale delo milice. Ugo- 
tavljamo, da je bilo to obravnavanje dosti kampanjsko in občasno, da so o 
problematiki s področja delovanja milice razpravljala le pri obravnavanju letnih 
poročil ali pa pri sprejemanju občinskih proračunov. Sodelovanje med milico in 
občinsko skupščino bi se zato moralo okrepiti. Nekoliko boljše in tesnejše je 
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bilo sodelovanje s sveti za notranje zadeve pri občinskih skupščinah. Nikjer ni, 
bilo ugotovljeno, da bi občinske skupščine ali njihovi organi obravnavali pri- 
tožbe občanov zoper postopke organov za notranje zadeve. 

Prav tako nas je zanimalo, kakšen je vpliv družbeno-političnih organizacij 
na delo milice. Ugotovili smo, da v nobeni od obiskanih občin organi družbeno- 
političnih organizacij niso zaznali pritožlb ali, pripomb glede dela ali postopkov 
milice, vendar pa je bilo podobno kot pri občinskih skupščinah tudi na tem 
področju sodelovanje dokaj šibko. 

Že prej sem omenil, da so odnosi milice z občani in delovnimi organizaci- 
jami dokaj pravilni in na tem področju odnosov ni bistvenih problemov. 

Postavlja pa se vprašanje, kaj je na področju milice zaskrbljujoče? Za- 
skrbljujoče je, kar se navaja tudi v poročilu, povprečna starost miličnikov, ki 
je precejšnja, ob upoštevanju števila tistih, ki bodo odšli v pokoj in ob dejstvu, 
da pritoka v milico ni. Na ljubljanskem območju se tako opazi počasno, toda 
konstantno padanje števila tistih, ki se prijavljajo v miličniško službo. 

Omenjene težave še posebej povečuje nerešeno stanovanjsko vprašanje in 
pa, kot smo že slišali, vprašanje osebnih dohodkov. Mi, smo sicer, ko smo ob- 
ravnavali proračun, videli, da SO' se osebni dohodki povečali za približno' 16 °/o 
ali za okoli 12 000 dinarjev v povprečju, vendar mislim, da je to zvišanje še 
vedno premajhno in da so< osebni dohodki miličnikov še vedno zelo slabi, 
zaradi česar je težko' govoriti o strokovno uspešnem in doslednem izvrševanju 
dolžnosti pri 60 oziroma 70 000 dinarjev mesečnih dohodkov. V tej smeri bi 
morali narediti bistven premik naprej, ker to stanje vpliva na strukturo kadrov, 
ki, se prijavljajo za miličniško službo. Mislim, da ni pretirana zahteva oziroma 
sugestija, da bi bilo dobro te dohodke povečati na 100 000 dinarjev in stremeti 
za tem, da prihajajo v vrste miličnikov ljudje s srednješolsko izobrazbo. 

O opremi in ostalih stvareh ne bom govoril, ker je to v poročilu navedeno. 
Dovolite mi, da ob tej priložnosti, spregovorim še o tistih neljubih do- 

godkih, katere sem uvodoma omenil. Mislim, da je osnovna napaka v'naših 
razpravah ta, da govorimo vedno le o posledicah, ne iščemo pa vzrokov. Zato 
odpravljamo, kolikor je seveda mogoče, posledice, gasimo že razvnete požare, 
ne odpravljamo pa vzrokov, virov pojavov; in ker smo vedno polovičarski in 
deklarativni, stvari kampanjsko in stihijsko rešujemo. Strokovnjaki so že pred 
leti ob gospodarski ekspanziji napovedali tudi konfliktne situacije, katerim smo 
danes priča. Verjetno tudi teh besed, kakor mnogih drugih vprašanj s področja 
vzgoje mladih ljudi nismo jemali resno oziroma smo jih jemali kot nujno zlo, 
ki je objektivno pogojeno, zaradi česar smo pričakovali, da jih bo življenje samo 
prerastlo in odpravilo. Zgodilo pa se je nasprotno; dali smo znak za alarm in 
s tem znova mislimo, da smo problem odpravili,. 

Želim še poudariti, da moramo tudi današnje nove oblike prekrškov zoper 
javni red in mir obravnavati brez histerije, brez dostikrat huliganske reakcije 
na huliganske pogojave. Te pojave namreč dostikrat obravnavamo pretirano in 
včasih tudi tendenciozno. V tem pogledu je treba prekrške ocenjevati objektivno 
in realno. 

Res je, da so nekateri škodljivi pojavi in huliganstvo v takem tempu 
družbenega razvoja nujni. Da prav ti pojavi spodbujajo nasprotja med mož- 
nostmi in inspiracijami, ki jih danes imaio mladi ljudje. Moram pa poudariti, 
da vsi ti pojavi niso rezultat le objektivnih družbenih gibanj. Zato je nujno 
potrebno ukrepati tam, kjer je val pojavov, ki smo jim priča, predvsem posle- 
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dica subjektivnega življenja. Tu mislim predvsem na zanemarjenost naslednjih 
področij; otroško varstvo', socialno varstvo, vzgoja vedenjsko motenih otrok, 
moralna vzgoja, spolna vzgoja v naših šolah in tako naprej. 

Lahko ugotavljamo, da smo vse subjektivne vzroke odpravili le z deklara- 
cijami, na primer mladinsko prestopništvo. 2e vrsto let ugotavljamo, kakšno- je 
mladinsko prestopništvo, če pa danes naredimo črto in ugotovimo, koliko smo 
naredili, da 'bi to prestopništvo omilili oziroma pogoje za odpravo tega izbolj- 
šali, vidimo-, da je zelo malo storjenega. Interesanten je podatek, da nam je od 
vseh prestopnikov, ki jih imamo, uspelo resocializirati le 28 °/o, in da imamo 
še vedno 20®/o povratnikov, ki povzročajo prekrške zoper javni red in mir. 
Vprašanje je, zakaj le ugotavljamo in zakaj ne odpravljamo vzrokov? Mislim, 
da tudi zaradi neadekvatnosti zavodov za preobrazbo te mladine, o čemer smo 
že tolikokrat govorili, da jaz ne bi o tem obširneje govoril. Rad pa bi se ustavil 
pri drugih vprašanjih. 

Poglejmo samo, kakšne pogoje smo ustvarili mladini za koriščenje prostega 
časa. Interesantno je to, da sredstva za telesno kulturo in za mladinsko orga- 
nizacijo zmanjšujemo, češ da v reformi lahko ta področja nekoliko potrpijo. 
Mislim, da je absurd, ko športna društva pripravljajo veselice s pijančevanjem 
da dobijo sredstva, so pa prisiljena tako ravnati, če hočejo sploh še životariti 
— ne pa tudi delati — na svojih področjih. 

Mislim, da je prehod iz ekstenzivnega gospodarstva v intenzivno gospo- 
darstvo pustil svoj pečat na mladem človeku, ki se je čez noč pojavil pod 
določenim pritiskom in včasih tudi brez realnejših perspektiv. Drug absurd je 
v tem, da toliko govorimo o vzgoji mladine, hkrati pa je še vedno nerešeno 
vprašanje obstoja in financiranja vzgojne posvetovalnice v Ljubljani. To vpra- 
šanje je še vedno- odprto, ker mnogi menijo, da ta posvetovalnica ni potrebna. 
Rad bi opozoril tudi na to, da se vsi zgražamo nad izgredi, pozabljamo pa na 
vrsto pojavov, ki niso navzven taki, kot so napadi, so pa v svojem bistvu hujši. 
To so pojavi amoralnosti, alkoholizma, brezdelništva, potepuštva in prostitucije; 
zlasti slednjo dostikrat zelo sramežljivo obravnavamo oziroma jo- celo zagovar- 
jamo z integracijo s turizmom in podobno, češ da je potrebna. 'Strokovnjaki, 
ekonomisti, lahko dajo- o tem svoje mnenje. 

Mislim, da so prav ti pojavi, o katerih sem govoril, viri in vzroki za ka- 
snejše izgrede, da pa prav k tem pojavom pristopamo dokaj indolentno, neresno- 
in prepočasi. 

Tbvarišice in tovariši! Ugotavljamo, da je — kot je tovariš Klanšek že 
poudaril — 70 °/o deliktov povzročenih v vinjenosti. Ce pa pogledamo v naše 
gostinske lokale, vidimo, da je v njih v glavnem mladina, dostikrat tudi takšna, 
ki še nima 16 let in pogosto v vinjenem stanju. Naši gostinci bolj težijo za 
zaslužkom, kot pa -da bi pazili na vzgojne učinke. Mislim, da ni treba V tem 
pogledu sprejeti nobenih novih predpisov, zakonov in ne vem česa še, temveč 
je predvsem treba dosledno izvajati že obstoječe predpise in resnično na tem 
področju napraviti red. Neopravičljivo- je, da se tako tolerantno in brezvestno 
točijo alkoholne pijače mladini, ki potem v takem stanju naredi, tisto, kar 
sicer ne bi naredila. 

Postavlja se vprašanje, kaj narediti? Mnogi zahtevajo poostritev represalij 
zoper kršitve javnega reda in miru. Mislim, da povečana represija ni na mestu 
in je odveč. Mislim tudi, da ne smemo biti pod pritiskom trenutnega razpolo- 
ženja in dostikrat čustvenega reagiranja, predvsem pa ne smerno posploševati. 
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Vse to, k,ar sem rekel, ne pomeni biti, nedosleden. Ugotavljamo', da na osnovi 
raznih intervencij in pritiska od vseh mogočih strani, sodniki za prekrške 
umikajo in ustavljajo' postopke, da se miličniki dostikrat sprašujejo, za koga 
pravzaprav velja zakon in kdaj velja. Temu so krive prav te raznovrstne inter- 
vencije in pritisk. Mislim, da mora biti vsak kršitelj ustrezno kaznovan ob 
jasni zakonitosti in preverjanju vseh dokazov in dejstev. 

Tovariš Klanšek je že prej govoril o nizkih kaznih in prepočasnem po- 
stopku, s čimer se v celoti strinjam. Mislim, da resnično' kazen za napad na 
miličnika, ki znaša 15 000 dinarjev, ne more vzgojno vplivati, ampak je prej 
spodbuda kot pa zaviralni moment. Splošna poostritev represivnih ukrepov bi 
pomenila v bistvu priznanje naše nemoči in bi razgalila našo politiko pri uva- 
janju preventivnih akcij. Mislim, da je treba predvsem preventivno delovati, 
ne pa slepo slediti stihiji ali kampaniji, kot sem že rekel, ob sedanjih izgredih. 

Dovolite mi, da se za hip ustavim pri našem zabavnem tisku, ki sicer 
neposredno ne vpliva, prav gotovo pa vpliva posredno na oblikovanje mlade 
osebnosti. Tolikokrat napadeni tisk in stanje na revialnem področju se sploh 
ne spremeni. Sprašujem se, komu in zakaj razne resolucije o vzgoji mladine 
in podobnem, če jih ljudje, ki urejajo te naše revije, z mirno vestjo preslišijo; 
nevzgojna smer pa doživlja svojo ekspanzijo. Mislim, da je treba danes ugoto- 
viti tudi to, da so bili do sedaj za te pojave pravzaprav vsi odgovorni in zato 
nihče. Mislim tudi, da je treba takemu stanju, ko je vsak za vse odgovoren, 
narediti konec, in da je treba določiti, kdo je za kaj odgovoren in kakšne kon- 
kretne naloge ima kdo na določenem področju, 

Menim, da rabimo za vse to resnično močno milico in pa dobro socialno 
službo, ki bi predvsem vplivala v preventivnem smislu. Če pogledamo' socialno 
službo, ugotavljamo, da tudi sredstva na področju socialnih služb občinske 
skupščine krčijo, ker so to pač zelo lahke rezerve. Prav tako mislim, da bi bila 
potrebna v bodoče večja povezanost med organi za notranje zadeve in ustrez- 
nimi znanstvenimi institucijami tako s področja izobraževanja in vzgoje, kri- 
minologije in socialnega varstva, ker bi to rodilo večje uspehe. Ne mislim 
s tem na delitev nalog, ampak predvsem na določeno povezanost, posvetoval- 
nost takega organa, ali koga drugega, in potem na osnovi tega določitev jasnih 
nalog za konkretne organe. 

In ne nazadnje je treba, kot je bilo danes že rečeno, predvsem družbeno 
pravilno vrednotiti delo organov za notranje zadeve, ki pa se naj začne z ustrez- 
no vzgojo v družini in v šoli. Hvala lepa! 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je poslanec Ivan Rau. 

Ivan Rau : Tovarišice in tovariši poslanci, tovariš predsednik! Skupina 
poslancev našega zbora je že v mesecu juniju preteklega leta obiskala nekaj 
postaj milice in predstavnike nekaterih občinskih skupščin ter se z njimi pogo- 
varjala o stanju in nalogah službe milice. Ti obiski so sovpadli s 4. plenumom 
centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije. Zato šele danes obravna- 
vamo poročilo republiškega sekretariata za notranje zadeve o stanju in neka- 
terih problemih službe milice v Sloveniji. 

Čeprav nekoliko pozno, vendar ne prepozno, daje naš zbor temu problemu 
primemo težo in pomen. Lahko trdimo, da je bila milica doslej v resoru notra- 
njih zadev nekoliko zapostavljena in zato ni čudno, da je stak> toliko stvari v tej 
službi neurejenih oziroma pomanjkljivo rešenih. Šele po letu 1960 se je stanje 
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v milici začelo- več ali manj sistematično reševati, predvsem po zaslugi dolo- 
čenega razumevanja, ki so ga pri tem pokazale občinske skupščine. V občin- 
skih proračunih so- se začela zagotavljati finančna sredstva za nabavo najpo- 
membnejše opreme postaj milice. Tudi stanovanjsko vprašanje se je začelo 
urejati, več ali manj uspešno. V tem času se je stalno večala pristojnost milice, 
vendar nihče ni dovolj skiibel za zadostno- tehnično opremljenost in ostale po- 
trebe postaj milice. 

Kljub dobri volji večine občinskih skupščin vse do danes ta vprašanja 
niso rešena in so jih odgovorni republiški organi vse preveč prepuščali v reše- 
vanje občinam, ki zaradi omejenih možnosti niso mogle storiti več kot so. 
Občinske skupščine in njihovi sveti za notranje zadeve so pravilno vrednotile 
delo milice in kazale razumevanje za njene probleme. Na nivoju občine se je 
tako ustvarjala primerna vez med predstavniškimi in drugimi organi ter 
službo milice. 

Delo- milice postaja vedno- bolj javno, kar se kaže tudi v pozitivni oceni 
njenega dela s st-rani občanov. Občani se -oglašajo na postajah milice in terjajo 
najrazličnejše nasvete v osebnih zadevah, glede katerih smatrajo, da je za nji- 
hovo reševanje pristojna milica. Tudi na posamezne miličnike, ki opravljajo 
službo na terenu, se obračajo občani z najrazličnejšimi vprašanji. Posamezniki 
največkrat negodujejo- takrat, ko milica ni pristojna ukrepati, občani pa sma- 
trajo, da bi kljub temu takojšen ukrep miličnika zalegel. 

Osrednji problem, ki ni zadovoljivo rešen v službi milice, je kadrovsko 
vprašanje. Poglavitni vzroki za to so zapostavljanje službe milice v preteklosti, 
neurejeni osebni dohodki, neurejene stanovanjske zadeve, pogoste premestitve, 
neurejen delovni čas in neplačano nadomestilo za delo preko rednega delovnega 
časa. Vse to- odvrača mlad kader, da bi stopil v službo milice, obenem pa so to 
tudi poglavitni, vzroki za prekomerno fluktuacijo v milici. Naj navedem primer 
iz naše občine, in sicer podeželsko postajo milice v Gorišnici. Na tej postaji je 
sistematiziranih 14 delovnih mest. Trenutna zasedba znaša 9 miličnikov. V zad- 
njih dveh letih je odšlo- s te postaje, in seveda tudi iz milice sedem miličnikov, 
od teh so štirje odšli v inozemstvo. Na sedežu postaje stanujeta le dva miličnika, 
sedem se jih vozi v službo od 5 do 25 km daleč. Iz tega jasno izhaja, da je ope- 
rativnost na taki postaji nemogoča in kvarno vpliva na' učinkovitost delovanja 
službe milice. 

Vprašanje nagrajevanja v milici se rešuje prepočasi. Poleg zaostajanja oseb- 
nih dohodkov v milioi za dohodki v gospodarstvu obstajajo- tudi nekatera 
nesorazmerja v sami službi. Razlika v o-sebnem dohodku med miličnikom-no- 
vincem in miličnikom, ki ima 20-letn-o prakso v službi, je tako minimalna, da 
odvzema voljo do dela starejšim delavcem milice. Prav je, da se skuša novincem 
zagotoviti boljši start pri. osebnih dohodkih, vendar bi bilo treba starejše 
delavce milice ustrezneje nagraditi za večje izkušnje in s tem povezanimi 
večjimi učinki v službi. 

Novi zakon o- notranjih zadevah, ki smo ga danes sprejeli, pravilno ureja 
status službe milice, kar bo vsekakor pripomoglo k njeni afirmaciji in zboljša- 
nju stanja v tej službi. Zato je prav, da naš zbor da vso podporo prizadevanju 
republiškega sekretariata za notranje zadeve pri reševanju problemov milice 
in tako omogoči, tej službi, da dobi v našem družbenem sistemu tisto mesto, 
ki ji po njeni pomembnosti in položaju pripada kot organu za varstvo družbenih 
interesov in pravic občanov. Hvala! 
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Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Dušan Barbič. 

Dušan Barbič: Tovarišice in tovariši poslanci! Iz informacije, ki jo 
je za današnjo razpravo- o nekaterih aktualnih vprašanjih milice pripravil repu- 
bliški sekretariat za notranje zadeve, izhaja, da so kršitve javnega reda in miru 
v porastu, pri čemer je 60 fl/o vseh kršitev izvršenih v turistični sezoni. 

Zaskrbljujoča je tudi ugotovitev, da so med kršilci javnega reda mladolet- 
niki skoraj na prvem mestu. To dejstvo terja ne samo od varnostnih organov, 
marveč od družbe kot celote odločnejše in učinkovitejše ukrepe. Potrebni so 
skupni ukrepi družbeno-političnih činiteljev, če hočemo službi javne varnosti 
zagotoviti učinkovito vsestransko podporo in avtoriteto, ki jo- ta mora imeti pri 
opravljanju dela, katerega ji je družba zaupala. 

Med območja, kjer so kršitve javnega reda in miru v porastu, spada tudi 
obalno območje. Tu prevladuje mnenje, da so za javni red in mir odgovorni 
le organi milice, vsi drugi, ki jim zakon in občinski odlok o- javnem redu in 
miru nalagajo določene obveznosti, pia lahko stoje ob strani ali pa s svojo ne- 
doslednostjo celo podpirajo tako- stanje. Nerazumevanje tega vprašanja, ki je 
ostalo odprto, se pojavlja zlasti pri, večini gostincev, ki dopuščajo., da se v nji- 
hovih lokalih mladi ljudje prekomerno opijajo in razgrajajo. Kot odgovorne 
za stanje javnega reda in miru je treba smatrati, tudi tiste, ki jim zakon in 
odloki nalagajo konkretne dolžnosti pri varovanju javnega reda in miru. Zato 
je treba prenehati samo z opozarjanjem, neuspešnim opozorilom morajo slediti 
ustrezne in uspešne sankcije. 

Najpogostejše kršitve so pretepi, pijanost, prostitucija in klateštvo. Bilo bi 
iluzorno pričakovati, da se bo v letošnjem letu stanje kaj izboljšalo, če našim 
razpravam ne bodo sledili konkretni ukrepi, ki bodo zagotavljali organom milice 
materialno osnovo za obiektivnejše vrednotenje dela, strokovno izobraževanje 
in nabavo sodobnejše tehnične opreme. Z letošnjim povečanjem osebnih dohod- 
kov milice za 16 °/o bodo ti še vedno za 8,4 "/o nižji od povprečnega dohodka 
kvalificiranega delavca v Sloveniji, kar prav gotovo ne predstavlja osnove za 
uspešno kadrovanje v to službo. 

'Samo na obalnem območju imamo- v milici 18 l%> nezasedenih delovnih mest. 
V letu 1966 so bili sicer sprejeti trije pripravniki, od katerih pa je eden že 
zapustil svoje delovno mesto iz splošno znanih razlogov. Povprečna starostna 
doba zaposlenih miličnikov presega 37 let. Zaradi sorazmerno visokega starost- 
nega povprečja, predvsem pa zaradi neurejenih stanovanjskih razmer, so de- 
lavci milice tudi zdravstveno ogroženi, saj je bilo samo v Kopru zaradi bolezni 
miličnikov v letu 1966 izgubljenih v tej službi 3689 delovnih dni. Ob takih 
dejstvih so primorske občine v okviru danih možnosti pomagale reševati naj- 
težje probleme, vendar so ti po obsegu tolikšni, da jih občine v doglednem 
času ne morejo same rešiti in s tem ustvariti pogoje za zagotovitev javnega 
reda in miru na tem območju. 

/Milica poleg vzdrževanja reda in miru, preprečevanja kriminalitete in 
obmejne službe skrb tudi za prometno varnost. Zato nekaj podatkov o tem 
problemu z obalnega območja. 

Na območju UNZ Koper je bilo konec leta 1966 registriranih 10 357 mo- 
tornih vozil, kar pomeni eno motorno vozilo na 10 prebivalcev ali, da se je v 
primerjavi z letom 1965 število motornih vozil povečalo za 11,6%, pri čemer 
ni upoštevanih 600 mopedov. V letu 1966 je bilo na naših cestah 1363 prometnih 
nesreč, kar predstavlja 13«/» več kot v letu 1965. V prometnih nesrečah je izgu- 

12» 
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bilo življenje 51 oseb, poškodovanih pa je 'bilo 881. Na cestno-prometne pre- 
krške so miličniki opozorili 83 996 kršiteljev, na kraju prekrškov pa so izrekli 
15 187 denarnih kazni v skupnem znesku 24 036 000 starih dinarjev. Prav gotovo 
v letošnjem letu, ki je razglašeno za leto turizma, lahko pričakujemo na naših 
cestah še več nereda, nesreč in prekrškov, to pa zato, ker se prepustnost cest ni 
izboljšala oziroma povečala, promet pa se povečuje. Poleg tega pa v tako nag- 
lem porastu prometa pri nas ne posvečamo dovolj pozornost problemom varno- 
sti, ki bi jih prav lahko organi prometne milice uspešneje reševali, če bi bila ta 
služba primerno vrednotena ter številčno polno zasedena in sodobno' opremljena. 
Menim, da bi z zagotovitvijo takih pogojev prometna milica lahko tudi uspešno 
in pravočasno ukrepala. 

Ob koncu menim, da nanizani problemi potrjujejo dejstvo, da vsakodnevne 
naloge milice zahtevajo tudi takojšnje ukrepanje in odločanje. Ne moremo 
dopuščati, da bodo upravičeni ukrepi milice prepuščeni neopravičeni kritiki 
javnosti, ki gotovo izhaja iz nerazumevanja ukrepov, čeprav so storjeni v inte- 
resu javnega reda in-miru. Prizadevati si moramo, prav tako pa tudi organi 
milice, da bodo njihovi ukrepi rezultat razsodnosti. S tem pa bo dana močna 
osnova za to, da si miličniki pridobijo potrebno zaupanje in naklonjenost 
javnosti. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima tovariš Marjan Šenk, pred- 
sednik republiškega senata za prekrške. 

Marjan Šenk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Predvsem naj mi bo dovoljeno, da se zahvalim za vabilo, da kot zastopnik or- 
gana za kaznovanje prekrškov sodelujem na današnjem zasedanju Organiza- 
cijsko-političnega zbora. 

V razpravi se želim dotakniti problemov, ki zadevajo delovno področje 
službe milice, saj se delo in aktivnost ter problemi te službe najtesneje in tako 
rekoč vsakodnevno navezujejo tudi na delovno področje aktivnosti organov za 
kaznovanje prekrškov. 

Služba javne varnosti, ki je temeljna naloga organov milice, se odraža 
predvsem v vzdrževanju javnega reda in miru, v zaščiti, zasebne varnosti ob- 
čanov in varnosti premoženja ter v vzdrževanju prometne varnosti. To pa so 
hkrati zadeve, s katerimi se pretežno srečujejo tudi organi za kaznovanje pre- 
krškov, to je sodniki za prekrške in senat za prekrške, ko pri izvajanju kazno- 
valnega postopka o prekrških odločajo o kršitvah posameznikov na področju 
javne varnosti. 

Vprašanje javne varnosti je konkretno urejeno z republiškim zakonom 
zoper javni red in mir, v ustreznih odlokih občinskih skupščin, v prometno 
varnostnih predpisih, zlasti v temeljnem zakonu o varnosti prometa na javnih 
cestah, v predpisih, ki urejajo nadzorstvo gibanja na državni meji ter pro- 
meta preko nje ter v mnogih drugih predpisih s tega področja. Pogosto označu- 
jemo vso to dejavnost tudi kot varstvo splošne družbene discipline, pod katero 
tedaj lahko razumemo tudi vse tisto, bar zagotavlja pogoje za normalno življenje 
občanov, kar odvrača ogrožanje varnosti ljudi in premoženja, zagotavlja nemo- 
teno gospodarsko, kulturno in socialno delo občanov, in kar končno zagotavlja 
tudi izvajanje predpisov, ki so jih sprejeli pristojni državni organi za uresni- 
čenje določenih družbenih nalog. 
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Iz vsega tega lahko zaključimo, da so naloge, ki jih imajo na tem področju 
organi za notranje zadeve, še posebej pa organi milice, po vsebini mnogotere, 
po obsegu pa izredno številne. To izhaja tudi iz podatkov o uporabi represivnih 
ukrepov, ki jih izvajajo na tem področju organi za kaznovanje prekrškov. Naj 
navedem nekatere podatke iz kaznovalne statistike teh organov v preteklih 
obdobjih. 

Sodniki za prekrške so v preteklem letu dobili od organov za notranje 
zadeve, predvsem pa od organov milice, preko 110 000 prijav, s katerimi so ti 
organi, predlagali kaznovanje občanov zaradi storjenih prekrškov zoper javno 
varnost. Ustrezni podatki iz prejšnjih let se bistveno ne razlikujejo cd podatkov 
v preteklem letu. Na podlagi vloženih predlogov so organi za kaznovanje pre- 
krškov v preteklem letu pravnomočno odločili z izrekom kazni v 92 000 primerih, 
kar predstavlja 91 °/o vseh kazni, ki so jih ti organi izrekli v navedenem ob- 
dobju. Ostanek, če ga primerjamo s številom vloženih kaznovalnih predlogov, 
odpade na nepravnomočne ter nerešene zadeve, kakor tudi na take primere, 
ko> je bil postopek pri sodnikih za prekrške zoper prijavljene osebe ustavljen. 
Med osebami, ki so bile preteklo leto pravnomočno kaznovane zaradi prekrškov 
zoper javno varnost, je bilo 60 °/o takšnih, ki jim je bila izrečena kazen za 
kršitve prometno-varnostnih predpisov, 31'% pa za prekrške zoper javni' red 
in mir. Ostanek odpade na kazni, ki so jih kaznovalni organi izrekli za druge 
kršitve zoper javno varnost. Med temi omenjam kršitve predpisov o državni 
meji in o> gibanju na meji, kršitve predpisov posesti in nošenja orožja, o pri- 
javi prebivališča, o osebnih izkaznicah, o prometu s strelnim orožjem, strelivom 
in razstrelivi, o protipožarnih ukrepih in druge. 

Če primerjamo ustrezne podatke v preteklih letih, vidimo, da se nenehno 
povečuje obseg uporabe kazenskih sankcij v zvezi s prometno varnostnimi 
predpisi in da se tudi relativno povečuje delež teh prekrškov v celotni strukturi 
prekrškov na področju javne varnosti,. Tudi prekrški zoper javni red in mir so, 
z izjemo preteklega leta, nenehno naraščali, medtem ko se število drugih vrst 
prekrškov zoper javno varnost že več let postopno zmanjšuje. 

Organi za kaznovanje prekrškov so v preteklem letu izrekli za prekrške 
na področju javne varnosti denarno kazen 83 000 osebam, zaporno kazen v 6800 
primerih, ukor pa v 2100 primerih. Primerjava teh podatkov z ustreznimi po- 
datki iz 1965. leta kaže, da se je lani število izrečenih zapornih kazni za pre- 
krške na področju javne varnosti povečalo skoraj za 30 °/o, povprečno trajanje 
posamezne zaporne kazni pa cd 14,4 dni v letu 1965 na 17 dni v preteklem letu. 
Zaznaven je tudi absoluten relativni porast višine izrečenih denarnih kazni. 
V tej zvezi naj mi bo- dovoljeno pripomniti, da je v republiškem zakonu o 
prekrških zoper javni, red in mir, ki še ni bil usklajen z novelo temeljnega 
zakona o prekrških iz leta 1965, predpisana najvišja meja, do katere je do- 
pustno izrekati denarne kazni, 20 000 starih dinarjev in zapor do 30 dni, med- 
tem ko temeljni zakon o prekrških dopušča predpisovanje kazni v takih pri- 
merih do 50 000 starih dinarjev in zapor do dveh mesecev za posampzni pre- 
kršek. 

Poleg kazni lahko izrekajo organi za kaznovanje prekrškov nekatere kršitve 
na področju javne varnosti sankcije tudi v obliki varstvenih ukrepov. V tej 
zvezi navajam podatke o najbolj pogostem in nam tudi najbolj znanem varstve- 
nem ukrepu, to je o odvzemu vozniškega dovoljenja. Ta ukrep so izrekli organi 
za kaznovanje prekrškov v preteklem letu skoraj v 5000 primerih, in sicer voz- 
nikom motornih vozil ter mopedov, ki so vozili ta vozila pod vplivom alkohola, 
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ali pa so na drug način z vožnjo proti predpisom težje kršili prometno var- 
nostne predpise. 

Z navajanjem teh podatkov želim le opozoriti, da so podlaga za uvedbo 
kaznovalnega postopka za prekrške na tem področju v veliki večini primerov 
prav ugotovitve organov milice, ki v takih primerih predlagajo kaznovalni po- 
stopek. Ti podatki pa so hkrati zgovoren pokazovalec razsežnosti nalog te službe 
in to le na enem izmed področij njenega delovanja. Razsežnost prikazanih ne- 
gativnih pojavov na področju javne varnosti, ima nedvomno tudi širši družbeni 
pomen; vsaj dejstvo, da je samo v rednem postopku pri sodnikih za prekrške 
kaznovanih v naši republiki letno preko 90 000 oseb, nam nujno vsiljuje tako 
ugotovitev! Ob tem ni prezreti, da so prekrški tisto področje, ki je mnogim 
posameznikom izhodišče za prihodnje še težje družbeno negativno delovanje, 
to je za izvrševanje kaznivih dejanj. 

Tudi ni prezreti, da je bilo preteklo leto med kaznovanimi storilci prekrškov 
preko 4000 mladoletnikov in da tudi v prejšnjih obdobjih to število ni. bilo 
bistveno manjše. Ti podatki nedvomno podpirajo spoznanje, da je prestopništvo 
mladoletnikov vse bolj pereč družbeni problem, ki nalaga vsem prizadetim in 
torej tudi organom, ki so poklicani, da tako delovanje odkrivajo in preprečujejo, 
kar najbolj vestno in vsestransko obravnavanje. 

Končno velja ugotoviti, da se mnoga dosedanja kazniva dejanja s spre- 
membo ustreznih predpisov kvalificirajo sedaj kot prekrški; to velja zlasti za 
kršitve na področju prometne varnosti. ;Sem sodijo vsa dejanja, ki imajo znake 
prekrškov in s katerimi se spravljajo v neposredno nevarnost drugi udeleženci 
v prometu in dejanja, ki so sicer povzročila prometne nesreče, pri katerih pa ni 
prišlo do telesnih poškodb oziroma do- znatne materialne škode. Z naraščanjem 
prometa se število prav takih kršitev nenehno in naglo množi, kar potrjujejo 
statistični podatki, potrjujejo pa tudi vse naše vsakodnevne izkušnje. 

Odkrivanje in raziskovanje takšnih dejanj sodi med naloge milice. Mnogi 
mislijo, da obravnavanje prekrškov kot lažje oblike družbeno negativnega delo- 
vanja, če jih primerjamo s kaznivimi dejanji, ne sodi, med naloge, ki bi za- 
htevale izčrpno obdelavo v predhodnem postopku, ki ga, izvajajo organi za 
notranje zadeve in tudi ne v samem kaznovalnem postopku, kot to velja za 
postopek glede kaznivih dejanj. Takemu pojmovanju obravnavanja kršitev druž- 
bene discipline se je treba upreti iz razlogov zakonitosti postopka, saj veljajo 
v postopkih o prekrških glede ugotavljanja materialne resnice ter odgovornosti 
storitev, kakor tudi glede uporabe sankcij, podobna oziroma povsem ista kon- 
kretna načela kot v postopku o kaznivih dejanjih. To pa terja tudi od organov, 
ki, odkrivajo in raziskujejo taka dejanja, kar najbolj podrobno, strokovno po- 
polno in tudi hitro obdelavo^ vsakega posameznega primera. Le ob takem delo- 
vanju je mogoče pričakovati, da bodo ti organi, ki so pristojni za kaznovalni 
postopek in odločanje, pravočasno in v skladu z materialnim in formalnim za- 
konom odločali o prijavljenih kršitvah. 

V tej zvezi se dotikam tudi problema delovne obremenjenosti sodnikov za 
prekrške. Iz statističnih podatkov povzemam, da obravnava posamezen sodnik 
za prekrške v naši republiki letno povprečno preko 2100 kaznovalnih zadev 
v lastni pristojnosti. Mnogi med njimi rešujejo tudi preko 3000 zadev v posa- 
meznem letu. V tem pa niso všteti primeri pravne pomoči, ki jo dajejo sodniki 
za prekrške na zaprosilo drugih organov za prekrške in tudi drugih državnih 
organov. To pomeni, da sodnik za prekrške obravnava mesečno preko 200 zadev 
iz lastne pristojnosti, če pri tem upoštevamo njegov dejanski delovni čas. To je 
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nedvomno znatna delovna obremenitev, spričo katere je tembolj razumljiva 
zahteva, da organi, ki predlagajo kaznovalni postopek, vsak posamezen primer 
tako raziščejo in zavarujejo dokaze, da bodo organi, ki so pristojni za kazno- 
valni postopek, le-tega izvajali v pogojih, ki zagotavljajo njegov normalni potek. 
Dosedanje izkušnje dokazujejo, da se sodniki za prekrške v primerih pomanj- 
kljivega predhodnega postopka izgubljajo v zbiranju dokaznega gradiva ali pa 
se često zatekajo tudi k skrajšanemu mandatnemu postopku, ki dopušča le 
ozko uporabo sankcij oziroma denarnih kazni do 5000 starih dinarjev v posa- 
meznem primeru. S tem pa se odmikajo od takšne kaznovalne politike, ki zago- 
tavlja pravilno in bolj učinkovito represivno ukrepanje na podlagi načela 
individualizacije kazni. 

Informacija, ki jo je pripravil republiški sekretariat za notranje zadeve o 
nalogah, kadrih in opremi milice v Sloveniji, izpričuje mnogotere probleme, ki 
otežkočajo službi milice še učinkovitejše izvajanje nalog, katere ji nalaga druž- 
bena skupnost. Menim, da je pomanjkanje materialnih sredstev ena izmed 
bistvenih zaprek, ki ovirajo potreben organizacijski, tehnični in kadrovski razvoj 
služb milice. Pomanjkljiva materialna stimulacija delavcev milice je v prete- 
klosti in tudi še danes eden izmed pomembnih dejavnikov, ki povzročajo ka- 
drovsko insuficienco na tem področju. V tem pa je brez dvoma iskati tudi 
vzroke, ki onemogočajo tej službi, da bi razvijala svojo aktivnost v polnem 
obsegu in tako kakor je potrebno, za uresničevanje njenih nalog. 

Izboljšani pogoji dela bi nedvomno omogočili, da bi se služba milice v 
večji meri kot doslej posvetila tudi preventivnemu delu, to je preprečevanju 
družbeno negativnega delovanja posameznikov, kar je pogoj za splošno zmanj- 
šanje obsega takega delovanja in tako tudi pogoj za zmanjšanje potrebe po 
uporabi represivnih ukrepov. 

Prepričan sem, da predlog zakona o notranjih zadevah s svojimi organiza- 
cij sko-pravnimi določbami, z določbami o ureditvi notranjih odnosov ter med- 
sebojnih razmerij, o samoupravljanju, delovnih razmerjih, izobraževanju ter 
financiranju odpira možnosti za uspešno rešitev problemov organov za notranje 
zadeve in tudi službe milice. S tem pa ta zakon ustvarja pogoje za hitrejše in 
kvalitetnejše izvajanje nalog pri opravljanju službe javne varnosti, hkrati pa, 
kolikor posredno zadeva tudi uporabo represivnih ukrepov, daje ugodnejšo 
perspektivo za delo organov za kaznovanje prekrškov v smeri krepitve zakoni- 
tosti in hitrosti postopka ter izvajanje pravilne kaznovalne politike. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima poslanec Evgen Golja. 

Evgen Golja: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V 
razpravi bi govoril predvsem o dveh vprašanjih, ki sta nakazani v informaciji 
republiškega sekretariata za notranje zadeve in to o nekaterih primerih druž- 
benega vrednotenja miličnika, ter O' materialnih problemih milice, s posebnim 
poudarkom na specifičnosti te službe na Goriškem in Tolminskem glede na 
obmejno področje. 

V informaciji sekretariata za omenjena splošna izhodišča o družbeni potrebi 
in nalogah službe javne varnosti, kot pogoj varnosti naše samoupravne družbe 
in posameznika v njej. Nesporno je, da samoupravni odnosi družbe, demo- 
kracija in humanizem, niso združljivi z neredom. Pri vsem tem pa je zaskrblju- 
joče to, kar je na splošno znano in to je bilo danes že nekajkrat tudi poudar- 
jeno, da nered narašča. Ta pojav je opaziti tudi na našem območju, saj so 
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prekrški vseh vrst v znatnem, porastu v odnosu na prejšnja leta. Vprašam se, 
kje so vzroki in kako naj jih odpravimo. Po mojem opažanju so vzroki v tem, 
da do službe javne varnosti precejšen del družbe nima pravilnih odnosov in 
pa v materialnih problemih ter neenakopravnem položaju delavcev znotraj te 
službe, katero smo precej zanemarili. Res je, da ogromna večina naših občanov 
daje oporo milici, vendar je le preveč takih, ki v tej službi vidijo omejevanje 
svobode in 'da prevečkrat sami ustvarjamo pogoje za tako' stanje. Prav tako pa 
tudi naša zakonodaja prevečkrat prepovršno' in nenačelno' daje miličnikom 
pravno sigurnost in pooblastila. V konkretni praksi pa ta pooblastila marsika- 
tero intervencijo onemogočajo. Zato ie treba ta del zakonodaje nujno dopol- 
njevati in popraviti. Ne mislim pri tem, da bi morali iti v drugo skrajnost. 
Dejstvo je, da največkrat vidimo pri medsebojnih obračunavanjih le krivdo 
miličnika, ker ni dovolj zakonsko zaščiten. Če je miličnik izzvan in mora in- 
tervenirati, bi moral nositi več odgovornosti tisti,, ki je izzival. Na sodiščih je 
neprimerno lažje presojati objektivno, kadar pa je treba hitro odločati, je 
pa to neprimerno' težje in v takih položajih se miličniki redoma znajdejo. Mi- 
ličnik zaenkrat pravno ni zaščiten pred raznimi žalitvami in podobno. Tak po- 
ložaj miličnika prav gotovo ne spodbuja k učinkovitemu opravljanju službe, 
ampak se nasprotno ustvarja vzdušje proti njim, s tem pa so dani pogoji za 
nered, na drugi, strani pa za odpor do opravljanja službe. Vse premalo gledamo 
na miličnika kot človeka, ki opravlja težko in družbi koristno delo. Premalo je 
spoštovanja in priznanj, včasih je celo obratno, da jih mnogi blatimo in pod- 
cenjujemo, kot nepotrebno' družbeno zlo. Velikokrat imamo celo predsodke o 
tem, ali je prav, da se vedno pojavljajo na javnih mestih, da ne bi. škodovali 
družbenemu ugledu. Pri vsem tem pa tudi naši časopisi in druga javna komu- 
nikacijska sredstva velikokrat premalo objektivno ocenjujejo to službo in pre- 
malo javno polemizirajo o humanosti dela varnostnih organov. Tega dela je 
premalo tudi v naših šolah in drugih družbenih organizacijah, čeprav je veliko 
naših občanov, ki razume pomen te službe in ji daje oporo. 

Tudi miličnikom ne manjka volje, v bistvu smo le premalo organizirani, 
da bi onemogočili izpade posameznikov. Kaj žalostno je dejstvo-, da tujci, ki. 
prihajajo k nam, često bolj vrednotijo delo milice kot mi sami. Na naših po- 
stajah milice je veliko pismenih pohval, pa tudi nagrad, s katerimi tujci izra- 
žajo zahvalo za posamezno uspešno in človeško opravljeno delo. Sami pa to 
naredimo zelo poredkoma. Pri nas je bil celo primer, da so tujci pomagali 
miličniku, ki je bil fizično napaden, naši državljani pa so bili popolnoma pasivni. 
Vidimo tedaj, da moramo poleg materialnih, tehničnih in drugih problemov, ki 
jih bom obravnaval v nadaljevanju, rešiti enako pomembno vprašanje ustrez- 
nega družbenega, pravnega in strokovnega statusa. Ta status pa naj se mani- 
festira v tem, da zavzeto rešujemo materialni položaj miličnikov. Miličnik mora 
biti pravno povsem zaščiten pri uporabi družbenih pooblastil in zakonov, ob- 
čutiti. mora družbeno skrb, da se družba zavzema za njegov družbeni odnos. 
Zavzemam se za več strokovnosti, več samostojnosti in tudi pristojnosti, ustrez- 
no' temu pa tudi za več neposredne odgovornosti miličnika do družbe. 

Območje Tolminske in Goriške ima v pogledu javnega reda in miru, cestno 
varnostnih in drugih problemov prav specifične naloge in probleme v okviru 
Slovenije in Jugoslavije. Podoben položaj je samo še v občinah Sežana in Koper. 
Pri tem gre za poseben položaj na meji z Italijo'. Na tem območju je 110 km 
državne meje, na kateri je 5 mednarodnih prehodov I. kategorije, 28 maloob- 
mejnih in še 10 sezonskih prehodov. Na vseh teh številnih prehodih je potrebna 



39. seja 185 

miličniška služba. Na celotnem Gorenjskem je na primer le 5 prehodov, ki 
služijo za ves promet. V 1966. letu je bilo na tej meji 10 milijonov prehodov, 
kar predstavlja polovico vseh turistov, ki so prišli v Slovenijo. 

V 1966. letu je šlo čez mejo 3,5 milijona motornih vozil. Iz navedenih 
razlogov je potrebno veliko število miličnikov, večji so stroški za vzdrževanje 
zgradb in podobno. Tako velik promet pa povzroča glede javnega reda na 
cestah tudi večje probleme v notranjosti in ne samo na meji. Ceste v konicah 
nimajo zadovoljive prepustne moči za tak promet. Zaradi tega je na tem ob- 
močju preko 50 °/o miličnikov, ki vršijo službo na meji,-več, kot bi jih sicer 
bilo potrebno. 

Problem pa je-še v tem, da je na našem območju 30 miličnikov manj, kot 
pa je sistematiziranih delovnih mest. Na delo morajo hoditi tudi. do> 30 km daleč 
in so izpostavljeni vsem vremenskim neprilikam. Vse to povzroča čezmerno 
obremenitev in nevzdržne življenjske pogoje, saj delajo miličniki včasih nepre- 
trgoma tudi po 17 do 20 ur dnevno. Poznamo celo primere, ko miličnik ni imel 
52 dni niti enega prostega dne. Miličnik, ki. opravlja službo na takih oddaljenih 
prehodih, si mora sam priskrbeti hrano za ves teden in si jo saim tudi pripravlja, 
pri čemer se seveda poslužuje večinoma suhe hrane, to pa vpliva škodljivo na 
njegovo zdravje. Na obravnavanem območju je 37lo/o vseh miličnikov, ki imajo 
kronične ali druge težje bolezni, kar je ugotovila posebna zdravstveno-psiholo- 
ška služba republiškega sekretariata za notranje zadeve. 

V letu 1966 je bilo zaradi tega 2702 dni izostankov zaradi bolezni, kar je 
ostale miličnike še bolj obremenilo pri, delu. Poudariti pa je potrebno tudi dej- 
stvo, da je poprečna starost miličnikov pri nas 36 let in 6 mesecev. Na območju 
uprave notranjih zadev Nova Gorica pa se ni že 5 let na novo nihče zaposlil 
in je tako od sedaj zaposlenih 35 "/o uslužbencev NOB. 

Za svoje odgovorno in naporno delo pa so miličniki tudi zelo slabo nagra- 
jeni. Poprečni osebni dohodek v decembru je za območje Goriške znašal 83 607 
S dinarjev, kar je 12 000 manj od poprečja v industriji, 18 000 din manj, od 
poprečja v prometu in 34 000 din manj, kot je poprečje v družbenih službah. 
Na podlagi posebne ankete pri nas 23,81,0/o poročenih miličnikov, ki imajo 
10 000 do 15 000 din dohodkov na družinskega člana, 31.33 ®/o od 15 000 do 
20 000 dinarjev dohodka na družinskega člana, od 20 000 do 30 000 din pa 28,85 °/b. 
Vidimo torej, da ima preko 50 Vo teh miličnikov manj kot 20 000 din dohodka 
na družinskega člana. Veliko drugih delavcev si. lahko poišče delo mimo rednega 
delovnega razmerja, kar pa miličnik ne sme, kljub temu pa je bilo nekaj pri- 
merov, da so miličniki na skrivaj razkladali drva in premog na železniški po- 
staji in si s tem skušali, izboljšati svoj materialni položaj. 

Vse to očitno kaže na potrebo, da o teh vprašajih razpravlja tudi skupščina. 
Mislim pa, da bi moral naš zbor na podlagi predložene informacije in razprave 
nakazati tudi potrebne rešitve, ne pa ostati le pri razpravi, čeprav se moramo 
zavedati., da vsega ne moremo rešiti takoj. Realno pa bi lahko postavili določene 
zadolžitve izvršnemu svetu in republiškemu sekretariatu za notranje zadeve, 
da izdelajo' programe, ki bi to področje sistematično in načrtno urejali. Zbor 
naj sprejme sklep, da se tak program izdela do jeseni in predloži našemu zboru, 
da o njem razpravlja ter poišče vsaj nekatere rešitve pred sprejemom proračuna 
za leto 1968, kajti sredstva za to službo odrejamo mi. 

Lahko bi, sprejeli določene rešitve tudi kot družbeni dogovor. Za delo, ki 
ga opravlja miličnik, naj bi bil npr. dogovorjen poprečni osebni dohodek, dolo- 
čili bi število stanovanj, ugotovili bi koliko in kakšne kadre ter opremo bi po- 
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trebovali in do kdaj naj bi se to realiziralo. Ce tega ne naredimo, ne bomo do- 
bili v milico- nujno- potrebnih novih kadrov. Pa še tisti, ki so, ne bodo imeli 
prave perspektive. Pri vsem tem me pravzaprav čudi, da sama služba notranjih 
zadev glede tega še ni postavila bolj odločnih zahtev, saj je bilo v preteklosti 
izvršenih dovolj inšpekcij in raznih analiz o tej problematiki. 

Problem pa ni samo v osebnih 'dohodkih, ampak tudi v opremi, saj je 
sodobna oprema pogoj za učinkovitost službe in nadomestilo za marsikaterega 
človeka. Težave niso samo v dejstvu, da pri nas ni nobene UKV zveze in po- 
dobno, ampak tudi v izbiri, ker ta ni enotna. Zaradi tega primanjkuje rezervnih 
delov ali pa ni ustreznih dodatnih delov. Tako na primer, na vsem Tolminskem 
milica nima fotoaparata s flešom, ker ni mogoče dobi,ti ustreznega fleša k 
fotoaparatu, ki ga posedujejo. Veliko opreme pa tudi ni kvalitetno' izdelane. 

Zakon o notranjih zadevah, ki, smo ga danes sprejeli ureja in zagotavlja 
sredstva za delo teh organov. Od sredstev republiškega in občinskih proračunov 
bodo odvisne konkretne rešitve. Čutim pa dolžnost opozoriti še na problem, 
ki se bo pojavil v tolminski in goriški občini, na katerega je poslanec Birsa 
že opozoril v obrazložitvi svojega amandmaja. 

Ze uvodoma sem omenil, da je pri nas potrebno, glede na specifičnost 
meje, najmanj 50 % več miličnikov, kot bi jih bilo sicer potrebno za vzdrže- 
vanje javnega reda in miru, ustrezno temu pa bodo potrebni v teh občinah 
večji izdatki iz občinskega proračuna. 

Samo za naloge iz 51. člena, brez stanovanj, je bilo v letu 1966 uporabljeno v 
teh dveh občinah 36 in pol milijona S dinarjev. Čeprav je bilo zgrajenih 21 novih 
stanovanj, pa je še vedno 64 miličnikov brez stanovanj, '61 pa jih biva v 
neustreznih stanovanjih. V Kobaridu npr. stanuje miličnik z družino v stano- 
vanju, prirejenem iz nekdanjega hleva. Ob upoštevanju dejstva, da je veliko 
miličnikov pred upokojitvijo in da bodo zategadelj potrebni novi kadri, se 
bo stanovanjski problem še povečal. Dotirana občina, kot je Tolmin, tega 
vprašanja sama ne bo mogla rešiti. Pri bodoči delitvi proračunskih sredstev 
bo to nujno treba upoštevati. Res je sicer, da ima občina od prometa na meji 
večje dohodke od prometnega davka. Lani je bil npr. v okviru tujskega pro- 
meta večji dohodek od prometnega davka na tolminskem za okoli 40 milijo- 
nov, vendar pa bi to zadostovalo' samo za 5 stanovanj. Zaradi tega moramo 
vso to problematiko reševati zavzeto' in hitro, ne pa deklarativno, ker deklaracije 
niso več prepričljive niti, za delavce v tej službi. 

Predsednik Janez Hočevar: K besedi se je prijavil tovariš Alojz 
Peric, sodnik Vrhovnega sodišča SR Slovenije. 

Alojz Peric: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanke! V 
zvezi z obravnavano- informacijo o nalogah in o- nekaterih aktualnih problemih 
milice se bom v svojem diskusijskem prispevku z vidika dela sodišč omejil na 
nekaj problemov, ki na ta ali oni način, posredno ali neposredno, predstavljajo 
stične točke med delom in nalogami milice ter med kazenskim sodstvom. 

Ko govorimo o nalogah milice, mislim, da je predložena in danes obravna- 
vana informacija ravnala pravilno, da je v svojem uvodu, med drugimi važnimi 
nalogami, naštela tudi preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj, izsle- 
ditev in prijemanje storilcev kaznivih dejanj ter njihovo' izročanje pristojnim 
organom. 
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V izvrševanju te naloge, ki je nedvomno ena izmed temeljnih in najvažnej- 
ših, pa tudi težkih in odgovornih nalog, stojijo delavci milice v prvi bojni črti 
proti, vsakovrstnim delinkventom in prestopnikom. V vsakodnevni in nenehni 
borbi proti kriminaliteti niso delavci milice dolžni le odkrivati uradoma pre- 
gonljiva kazniva dejanja in njihove storilce,, temveč morajo podvzeti vse, da 
najdejo in zavarujejo predmete, ki utegnejo^ služiti kot dokaz pred sodiščem, 
zbrati in zbirati morajo tudi vse podatke, ki utegnejo biti koristni za uspeh 
kazenskega postopka. Za uspešno izvrševanje vsega tega imajo delavci milice 
ustrezna pooblastila tako- v temeljnem zakonu O' notranjih zadevah, kakor tudi v 
zakoniku o kazenskem postopku. 

Po podatih informacije so delavci milice leta 1966 obravnavali 2.1 224 kazni- 
vih dejanj, pri tem, pa opravili še tudi preko 5000 ogledov na kraju, kjer so 
bila kazniva dejanja storjena. Na liniji borbe proti kriminaliteti je torej 
milica v preteklem letu opravila veliko delo, v katerega je vložila ogromno 
truda, časa in prizadevanja. 

Na tem področju svojega dela se je sredi septembra lanskega leta milica 
znašla, enako kot tudi ostali organi za notranje zadeve, pred dejstvom, da je 
bil izvršen prenos celotnega predhodnega kazenskega postopka, to se pravi vseh 
kazenskih preiskav in poizvedb, na sodišča. Ta prenos se je izvršil v skladu s 
sklepom, ki ga je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejel na predlog komi- 
sije Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za reševanje aktualnih organiza- 
cijskih in sistemskih vprašanj v organih za notranje zadeve v Socialistični 
republiki. Sloveniji. 

Ob omenjenem prenosu je bila milica postavljena pred vprašanje, ali je 
dotedanja metoda njenega dela v skladu z novo nastalim, položajem in ali 
in kaj je treba spremeniti, v metodi dela, da bo ta v skladu z novimi prizadevanji 
glede kazenskega postopka, ne da bi pri tem trpela učinkovitost njene borbe 
proti, kriminaliteti. 

V takratnih okoliščinah je bilo naravno, da se je v prvem obdobju po> pre- 
nosu vseh kazenskih poizvedb i,n preiskav na sodišča, pojavila v vrstah milice 
določena negotovost in nejasnost v pogledu njihove pristojnosti in načina dela. 
Ta začetna dezorientacija je bila deloma tudi posledica ne dovolj jasne in 
pravilno obrazložene časopisne vesti O' dogovoru, sprejetem na konferenci vrhov- 
nega sodišča naše republike, dne 14. 9. 1966, češ da bo odslej lahko občana 
zasliševal le preiskovalni sodnik, miličniki in preiskovalci pa bodo le posredovali 
sodišču ovadbe. 

Ta časopisna vest je bila le toliko točna, kolikor je imela v mislih dejstvo, 
da delavci milice ne morejo opravljati nobenih zaslišanj v kazensko procesual- 
nem smislu, kar pa velja že od 1. 1. 1954 dalje, ko je stopil v veljavo takratni 
novi in še sedaj veljajoči zakonik o kazenskem postopku. 

To pa nikakor ne pomeni, da delavci milice nimajo pravice in dolžnosti 
zbirati pri občanih podatkov in dokazov glede uradoma pregonljivih kaznivih 
dejanj, kot so to nepoučeni občani napačno* razumeli in tolmačili omenjeno časo<- 
pisno vest. Smemo trditi, da je bilo- omenjeno obdobje nejasnosti kratkotrajno, 
ker so se nastali problemi razčiščevali na republiških in bazenskih posvetovanjih 
ter konferencah, ki jih je organiziralo Vrhovno sodišče SR "Slovenije. Na teh 
posvetih so sodelovali zastopniki republiškega sekretariata za notranje zadeve 
in milice, republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo ter repu- 
bliškega javnega tožilstva, okrožni tožilci, predsedniki okrožnih sodišč idr. Enaka 



188 Organizacijsko-politični zbor 

posvetovanja so nato organizirala tudi okrožna sodišča za svoja območja. Vsa 
navedena posvetovanja so pokazala, da prenos vseh kazenskih poizvedb in 
preiskav na sodišča ni povzročil v delovanju milice kakih večjih in omembe 
vrednih težav, kot to pravilno ugotavlja tudi, danes obravnavana informacija. 

Informacija govori o povečanju napadov na miličnike. Glede tega je treba 
omeniti, da se je po podatkih zveznega sekretariata za notranje zadeve v 
drugem polletju 1966, v primerjavi s prvim polletjem, število napadov na 
miličnike povečalo za 25'%>. Po oceni istega organa je ta porast posledica 
takratnega splošno znanega vzdušja, ki ni bilo ugodno za organe notranjih 
zadev in tudi nejasnosti, ki je s tem v zvezi nastopila v vrstah milice, kakšne 
bodo njene pristojnosti. 

Kakšna pa je situacija v tem pogledu v naši republiki? V zvezi z delo- 
vanjem milice ter reagiranja občanov na postopanje milice v Sloveniji, navaja 
informacija, da so bili 1965. leta delavci milice napadeni 114-krat, leta 1966, pa 
129-krat. V lanskem letu je bilo torej v naši republiki 15 napadov na miličnike 
več kot pa leta 1965. To povečanje samo po sebi ne bi bilo zaskrbljujoče, če 
ne bi šk» za pojav, ki je sam po sebi, ne glede na število in ne glede na ten- 
denco naraščanja, vsekakor za družbo zelo nevaren. Vendar pa je za pravilno 
oceno napadov na delavce milice treba imeti pred očmi dejstvo, da je po naved- 
bah informacije same prišlo do napadov predvsem ob intervencijah in pri postop- 
kih z vinjenimi osebami. Iz tega pa sledita dva zaključka: 

— prvič, da ogromni večini napadov na miličnike botruje alkohol; 
— in drugič, da se kot izvrševalci napadov na delavce milice v Sloveniji 

prvenstveno ne pojavljajo tako imenovani nasilneži oziroma huligani, o katerih 
bo govora še pozneje. 

Od 129 napadalcev na delavce milice je (bilo javnim tožilcem, oziroma 
sodiščeni v lanskem letu predano v obravnavanje le 46 oseb, ali okoli 36 %>, 
83 oseb ali 64% pa sodnikom za prekrške. Če je bil kriterij za tako* porazdelitev 
pravilen, potem se lahko reče, da je bila večina napadov lažje narave, ker ni 
šlo za kazniva dejanja, temveč za prekrške. Kolikor pa ta kriterij ni bil dovolj 
precizno izvajan, je treba stremeti, da se ta pomanjkljivost v bodoče odpravi 
s tem, da organi pregona predlagajo' in zahtevajo uvedbo sodnega kazenskega 
postopka vselej, ko ima napad na delavce milice značaj kaznivega dejanja. 
Delavci milice so namreč kot uradne osebe pri opravljanju svojih uradnih opra- 
vil zaščiteni po določbi člena 289 kazenskega zakonika, in to ne samo v pri- 
meru, ko je kdo s silo ali z grožnjo neposredne uporabe sile preprečil, temveč 
tudi, če jim kdo le poskuša preprečiti izvršitev njihovega uradnega dejanja. 
Za storilce je zagrožena kazen zapora do treh let. Le v lažjih primerih in ob 
dejstvu, da so podane določene olajševalne okolnosti, se lahko namesto zapora 
j,zreče denarna kazen. Če pa je ob preprečitvi uradnega poslovanja storilec grdo 
ravnal, žalil ali prizadejal miličniku lahko telesno poškodbo, ali pa mu grozil z 
uporabo orožja, se kaznuje z zaporom najmanj treh mesecev. Če je tako deja- 
nje storjeno proti uradni osebi pri opravljanju njene službe, ko ta čuva javni 
red, lovi storilca kaznivega dejanja ali pazi na koga, ki mu je odvzeta prostost, 
pa se lahko i;zreče strogi zapor do petih let. 

Statistični podatki za Slovenijo kažejo, da je bilo leta 1966 po> členu 289 
kazenskega zakona pravnomočno obsojenih 74 oseb. Ker je bilo leta 1966, kot 
smo prej rekli, predano javnim tožilcem 46 oseb zaradi napadov na delavce 
milice, zato so v številu 74 obsojencev zajeti tudi tisti storilci iz leta 1965, glede 
katerih je sodba postala pravnomočna v teku leta 1966. Med temi 74 pravno- 
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močnimi obsojenimi osebami, pa so tudi taki, ki se niso spozabili proti delavcem 
milice, temveč proti katerikoli drugi uradni osebi v naši republiki. Nedvomno 
pa gre pri teh 74 obsojenih v veliki večini za napadalce na delavce milice. 

Ce pogledamo, kako je bilo teh 74 oseb kaznovanih, vidimo, da so sodišča 
izrekla kazen zapora 71 osebam ali skoraj 96*Vo, denarno kazen pa so izrekla le 
3 osebam ali 4 %. Ta pokazatelj govori za zaključek, da scdišča uporabljajo 
pri tej vrsti delinkventov skoraj dosledno zaporno kazen in da je denarna 
kazen dejansko le izjema. Res je, da so sodišča v naši republiki izrekla leta 1966 
večinoma kazni zapora do 6 mesecev, in da je bilo 26 ali 35,0/o napadalcev na 
uradne osebe obsojenih na pogojne zaporne kazni. V tem pogledu je pri nas 
približno enaka situacija kot v zveznem merilu. Na razpolago imamo podatke 
za leto 1965 o tem, koliko je bilo pogojnih obsodb izrečenih napadalcem na 
miličnike v zveznem merilu. 

Mislim, da se stanje v tem pogledu ni bistveno spremenilo leta 1966, zaradi 
česar smemo primerjati tele podatke. Leta 1965 je bilo v zveznem merilu 38,9 n/o 
takih napadalcev pogojno obsojenih, pri nas pa leta 1966 le 35>0/o, kar je pri- 
bližno za 4 '%> manj od zveznega povprečja. To pa pomeni, da naša sodišča 
glede storilcev te vrste kaznivih dejanj izvajajo vsaj nekoliko ostrejšo kazno- 
valno politiko od zveznega poprečja. Če poleg tega upoštevamo še to, da se v 
naši republiki poprečje vseh pogojnih obsodb suče zadnja leta okoli 50 %> glede 
vseh obsojenih oseb, potem nam 35'% pogojnih obsodb za delikte po členu 289 
pokaže, da sodišča v naši republiki ostreje presojajo stopnjo nevarnosti teh 
dejanj in storilcev za družbo, kot pa pri drugih kaznivih dejanjih. 

Glede vprašanja, ali so bile izrečene kazni večkrat premile, o čemer govori 
informacija, je v življenju stvar taka, da se tistemu, ki ga zadene, zdi kazen 
skoraj vedno prehuda, tisti pa, ki so s 'kaznivim dejanjem neposredno ali po- 
sredno prizadeti, pa čestokrat menijo, da je bila njihovemu nasprotniku izrečena 
premila kazen. Tudi tretje, neprizadete osebe, so največkrat podvržene pri 
presoji kaznovalne politike subjektivnim momentom in elementom, zlasti pa 
tudi vprašanju, v kakšni luči je naš tisk prikazal določeno dejanje in določe- 
nega storilca, ko se mu je sodilo, oziroma v času preiskave. 

Osnovno pravilo za kaznovalno politiko pravi, če narašča intenziteta krimi- 
nalitete, je nujno potrebno tudi zaostati,ti in zaostrovati kazensko represijo in 
izrekati ostrejše kazni. Glede na to se_ moramo- vprašati, ali niso> morda v 
zadnjem času nastopili taki novi momenti, ki narekujejo poostritev. Naša 
sodišča, kot samostojni organi družbene skupnosti, imajo po ustavi dolžnost, 
da spremljajo in proučujejo družbene odnose in pojave, ki so pomembni za 
izvrševanje njihovih funkcij. Zavedajo se, da sodstvo ni samo sebi cilj in na- 
men, in zato sem prepričan, da pazljivo spremljajo tudi vse probleme, ki so se 
v zadnjem času pojavili v zvezi z zaostrovanjem odnosov nekaterih občanov 
do delavcev milice, in da bodo zato naša sodišča ob objektivnem ocenjevanju 
vsakega konkretnega primera znala pravilno vrednotiti taka dejanja in storilce 
in temu ustrezno ukrepati v okviru sedanjih predpisov, ki nudijo dovolj možno- 
sti za uspešno varovanje družbe. 

Glede personalnih in materialnih problemov in težav, ki tarejo milico, 
je potrebno podpreti njihova prizadevanja, da bi se našle ustrezne rešitve v 
informaciji nakazanih problemov. Mislim, da je odveč poudarjati, da bo le 
tehnično sodobno in dobro opremljena milica lahko kos svojim nalogam. Vsem 
pa je tudi jasno, da morajo biti delavci milice svojemu težkemu in odgovornemu 
delu primerno stimulirani z ustreznimi osebnimi dohodki, ker ta faktor, obenem 
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z urejenim stanovanjskim vprašanjem, lahko uspešno- preprečuje veliko fluk- 
tuacijo kadra, o kateri je govora v informaciji. Vse to, zlasti pa nenehna skrb 
za strokovno in splošno izobraževanje ter skrb za pravilno in zakonito poslo- 
vanje, so okoliščine, ki 'bodo dvignile ugled in spoštovanje delavcev milice. 

Končno še nekaj besed o naših tako imenovanih nasilnikih oziroma huli- 
ganih. Iz prakse sodišč ne bi mogel o čistem huliganstvu ničesar povedati, ker 
sodišča doslej niso obravnala nobenega primera čistega huliganstva. Tukaj 
so mišljeni splošno znani izpadi na ulicah proti mirnim občanom, proti, imo- 
vini, poškodovanju imovine in tako dalje, kar spada zaenkrat v pristojnost 
sodnikov za prekrške. V tem pogledu pa je na vidiku skorajšna sprememba, kot 
je to splošno znano. 

Glede na to, kar je o huliganstvu do sedaj že ugotovila znanost, pa tudi 
glede na to>, kar je bilo v zvezi s huliganstvom v zadnjem Času v naši državi 
napisanega in rečenega, mislim, da je pri obravnavanju tega družbi nevarnega 
in škodljivega pojava treba izhajati iz dejstev, ki bi jih bilo nesmiselno zani- 
kati in zapirati oči pred njimi. Med taka dejstva spadajo med drugim tudi 
naslednje ugotovitve. 

Prvič, huliganstvo je bolezen sodobne družbe in zato huliganstvo ni lastno 
samo naši družbi, saj se je že pred leti v neprimerno večjih obsegih in težjih 
oblikah razbohotilo tako v drugih socialističnih, kakor tudi v kapitalističnih 
državah. Nekateri poznavalci tega družbeno negativnega pojava dokazujejo 
celo-, da je huliganstvo zelo staro, najmanj 20 in več let. 

Drugič, huliganstvo je samo ena izmed oblik prestopništva mladoletnikov. 
Ker je prestopništvo kot tako družbeni pojav, zato je nedvomno tudi huli- 
ganstvo- družbeni pojav. 

Tretjič, ogromna večina naših mladoletnikov in mladih ljudi ni huligansko- 
razpoložena, saj je le majhno število zapadlo tej moderni družbeni bolezni. 
V tej zvezi bi vsaj za Ljubljano rad navedel dokaz. Ko nas je pretekli teden 
časopisje seznanilo s huliganski mi izpadi pod nebotičniki savskega naselja, se 
je v nedeljski številki Dela oglasil nek tamkajšnji stanovalec, ki ugotavlja, 
da bi si lahko premalo poučen človek o>b takem poročanju ustvaril napačno 
sliko, češ da v savskem naselju sploh ni zdrave in dobre mladine. Ta stano- 
valec savskega naselja zatrjuje, da je tam huliganško razpoloženih le kakih 
15 mladeničev, dočim živi na območju savskega naselja preko 2500 mladih ljudi. 
Enaka slika je tudi na območju Šiške. Verjetno ne bo to številčno razmerje v 
bistvu drugačno tudi v Zagrebu, Sarajevu, Beogradu in drugih mestih naše 
države. Tako- razmerje glede huliganstva je povsod v naši državi in to prizna- 
vajo v zadnjem času tudi različni pisci v dnevnem časopisju. Ce je temu tako, 
da je namreč pri nas število huliganov majhno, oziroma naravnost neznatno 
v primerjavi s številom ostalih mladih ljudi, ki se distancirajo od huliganov, 
potem res ni osnove za vsesplošni preplah, češ da je sedaj naenkrat preko 
noči zaradi huliganov postal resno ogrožen obstoj naše družbe. Nekateri izmed 
teh, ki bi jejo plat zvona, odgovarjajo na to-: dobro, res je, število huliganov, 
ni veliko, toda njihovi izpadi in napadi na mirne občane in premoženje so 
stalno ostrejši, in tudi številčno naraščajo. Osebno sem daleč od tega, da bi 
pojav naraščanja silovitosti in števila napadov podcenjeval, vendar pa menim, 
da bi bilo napačno, če bi ta pojav na drugi strani precenjevali. Mislim, da je 
v tem pogledu pravilna ocena zastopnika zveznega sekretariata za notranje 
zadeve, da je namreč na osnovi nekaj primerov iz Beograda morda vendarle 



39. seja 191 

ustvarjen napačen vtis o naglem porastu vseh oblik prestopništva in to> na vseh 
območjih naše države. 

Četrtič, nadaljnjo izhodiščno' točko za obravnavanje huliganstva predstav- 
ljajo vzroki nastanka in porasta prestopništva mladoletnikov in še posebej 
huliganstva. Sem šteje v prvi vrsti nagel porast industrializacije in urbanizacije, 
ki spreminjata življenjske razmere posameznika in družine. Družina ni več 
kos problemom, ki se pojavljajo v urbaniziranem okolju. 'Starši zaposleni, otroci 
pa izpostavljeni raznim nevarnostim, kar velja še posebej za otroke razvezanih 
zakoncev. 

Posebej za naše razmere pa je treba poudariti, da se je mlademu rodu v 
različnih oblikah propagande in v šoli idealizirano' prikazovalo našo stvarnost, 
socializem pa neredko slikalo kot stanje brez konfliktov. Vse to- je porajalo 
iluzije o možnostih reševanja najrazličnejših problemov, od šolanja do uresni- 
čitve pravice do dela in do številnih drugih vprašanj življenjskega standarda. 
Na poti k uveljavitvi mladega človeka pa obstajajo vsaj za zdaj tudi pregraje 
glede zaposlovanja. 

Pri prvih korakih v resnično življenje ter v realno človeške in družbene 
odnose se mladi ljudje srečujejo z nečem drugim, ne s tistim, kar so si pred- 
stavljali in kar smo jim obljubljali. 

Petič, dejstvo je, da imamo huliganstvo tudi pri nas. Iz tega izhaja zaklju- 
ček, da je družba dolžna odločno reagirati na izpade in izgrede huliganov. S 
tem se vsi strinjamo. Vprašanje pa je, kakšno- naj bo to reagiranje, da bodo 
z njim izkoreninili to družbeno zlo. Nekateri menijo, da je treba na nasilje 
odgovoriti z nasiljem, z ukrepi, ki naj bodo predvsem kaznovalnega drakon- 
skega in povračilnega značaja, drugi pa pozivajo k trezni in premišljeni ter 
načrtni akciji vseh pozitivnih družbenih sil, k akciji, ki naj predvsem s 
takojšnjo uporabo ustreznih ukrepov proti huliganom sočasno odkriva in od- 
stranjuje vzroke tega škodljivega pojava. 

Glas prvih je dokaz, da je še vedno razširjeno mišljenje, da bi lahko 
aktualne družbene probleme reševali le s krepko roko. Izgleda, da se v zadnjih 
dneh nagiba tehtnica na stran drugega stališča. Mislim, da drugo stališče 
podpirajo tudi ugotovitve, ki jih je Skupščina SR Slovenije sprejela dne 
31. 3. 1965 na skupni seji Republiškega in Organizacijsko-političnega zbora. 
Ta dokument ugotavlja med drugim, da je boj proti kriminalu in negativnim 
pojavom v prvi vrsti boj proti materialni, moralni, izobrazbeni in kulturni 
zaostalosti ter primitivnosti. Zato so razvoj materialnih sil družbe in razvoj 
samoupravljanja ter razvoj šolstva vseh vrst in stopenj, otroškega in mladin- 
skega varstva, kulture in medčloveških odnosov, pogoji za zmanjšanje krimina- 
litete v naši družbi. 

V zvezi s temi in drugimi ugotovitvami, ki se nanašajo še posebej na 
stanje mladinske kriminalitete pri nas ter na ustanove in sredstva, ki jih imamo 
na razpolago za borbo- proti prestopništvu mladoletnikov, je Republiški zbor 
Skupščine SR Slovenije na seji dne 16. aprila 1965 imenoval posebno občasno 
komisijo z nalogo, da izdela glede kadrovskih, materialnih in drugih potreb 
na področju službe socialnega varstva, vzgojnih posvetovalnic, zavodov za var- 
stvo osebnostno in vedenjsko motenih otrok ter mladine, zavodov za varstvo 
odraslih družbeno neprilagojenih oseb, alkoholikov in zavodov za varstvo ter 
zdravljenje, program za reševanje vseh teh problemov, in sicer za obdobje od 
leta 1966 do 1970. 
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Omenjena komisija je izdelala ustrezen predlog materialnih in kadrovskih 
potreb ter ukrepov glede družbeno negativnih pojavov v Socialistični republiki 
Sloveniji za leto 1966—1970. Uresničevanje tega predloga je edina in najboljša 
pot za preprečevanje vseh vrst prestopništva mladoletnikov in tudi huliganstva. 

V zvezi s huliganstvom naj na koncu ponovno povzamem dokument Skup- 
ščine SR Slovenije z dne 31. 3. 1965: 

Samo s kaznovanjem ne bo> uspelo zatreti alkoholizma, delomrzništva, 
potepuštva in prostitucije. Za prečevanje teh pojavov je treba najti in uvesti 
učinkovite ukrepe, kot so delovna terapija, obvezno zdravljenje alkoholikov in 
podobni ukrepi. 

Mislim, da bi ibil res učinkovit ukrep proti huliganom obvezna delovna 
terapija, toda take ustanove zaenkrat še nimamo. 

Zahvaljujem se tovarišicam in tovarišem poslancem za potrpežljivo poslu- 
šanje, tovarišu predsedniku pa za vabilo na sodelovanje v razpravi. 

Predsednik Janez Hočevar: Kot zadnji govornik je prijavljen Mar- 
jan Prijatelj, predsednik republiške komisije za vzgojo in varnost v cestnem 
prometu. 

Marjan Prijatelj: Tovarišice in tovariši poslanci! Glede na to-, da 
poročilo republiškega sekretariata omenja porast motorizacije, število prometnih 
nesreč, pa tudi govorniki pred menoj so o tem obširneje poročali, ne bom navajal 
teh podatkov, ker jih ne moremo prikazati iz drugačnih, bolj interesantnih 
aspektov. Kljub temu pa meni komisija za vzgojo in varnost prometa, da pri 
sedanjem položaju ne moremo pričakovati, da bi se zmanjšala potreba po inter- 
vencijah milice v prometu. Pričakujemo lahko le nenehen in hiter porast šte- 
vila motornih vozil, ki bo povzročal še večje probleme zato, ker ne bo mogoče 
vzporedno zagotoviti tudi ustrezne in sodobne cestne baze, čeprav je interes 
družbe za urejen cestni promet vedno večji, saj je sleherni državljan dnevno 
priča vedno večjemu številu kršitev in prometnih nesreč. 

Hkrati ko promet občanu po eni plati omogoča hitro in ugodno zadovolje- 
vanje osebnih in ekonomskih interesov, postaja vedno številnejši promet neredko 
že tudi, ovira za njegovo smotrno udejstvovainje. Ker je večkrat ogrožen in 
oviran, zahteva državljan vedno glasneje in odločneje ustrezno prometno-var- 
noistno ureditev, katero pričakuje od milice. Tako je razumljivo, da se postavlja 
zahteva, da postane prometna mili,ca v naraščajoči sodobni motorizaciji, ob njeni 
vedno večji tehnični izpopolnitvi, pri tako neustrezni cestni bazi, tudi šte- 
vilnejša, tehnično ustreznejše opremljena in strokovno zelo usposobljena. Glede 
na to, da se razglašamo za turistično deželo i,n vabimo turiste, moramo med 
drugim zagotoviti tudi takšno prometno službo, ki bo tehnično in strokovno 
kos vedno se izpreminjajoči cestni problematiki, takšno milico, ki. bo suvereno 
obvladala težave in skrbela za red in varnost na cesti, tako za naše državljane, 
kot tudi za tujce. 

Republiška komisija za vzgojo in varnost prometa si prizadeva že od 
1954. leta organizirati med občani, zlasti pa med šolsko mladino, ustrezno 
prometno vzgojo, ki bi jim omogočila razumeti sodobni, hitri in tehnično razvit 
promet, tako da bi. ga usvojili kot pomemben del našega ekonomskega in 
družbenega napredka. Poleg tega pa je potrebno, da bi se seznanili z njegovimi 
vedno večjimi nevarnostmi in posebej še s prometnimi pravili, ki naj te nevar- 
nosti preprečijo. Komisijo za vzgojo in varnost v cestnem prometu, zlasti 
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občinske komisije, so imele pri tem pomembnem družbenem delu vsa leta 
veliko podporo postaj milice zlasti pa v začetku, ko smo bili priča prvim po- 
skusom prenašanja nekaterih upravnih funkcij iz pristojnosti upravnih organov 
na družbene organe, oziroma organizacije. Takrat so imele občinske komisije 
za vzgojo in varnost v cestnem prometu prav zaradi velikega razumevanja 
milice za takšno družbeno dejavnost v njej vso pomoč, saj so jim postaje 
milice dajale veliko gradiva, so z njimi tesno sodelovale in dajale koristne 
pobude za akcije in drugo delo komisij. Ko je po prvih letih delovanja repu- 
bliška komisija za Vzgojo in varnost v cestnem prometu zbirala poročilo o 
uspehih delovanja občinskih komisij, je bilo med več tisoči predavanj občanom 
in mladini s stotinami, akcij in tekmovanji ter drugimi oblikami vzgojne dejav- 
nosti težko ugotoviti, kaj je bilo izjemno delo komisije oziroma organizacij, 
ki so jih komisije povezovale, ker je prav milica z neposrednim sodelovanjem 
mnogo prispevala k temu velikemu uspehu. Razumljivo je bilo, da je bilo 
potrebno delo občinskih komisij po eni strani usmerjati k samostojnemu delu, 
kajti le tako so lahko odigrale svojo družbeno vlogo* na področju prometne 
vzgoje državljanov, po drugi, strani pa se je s postopnimi reorganizacijami tudi 
milica lažje preusmerila na svoje osnovne funkcije in tako se- je prejšnje sode- 
lovanje na področju vzgoje v cestnem prometu vse bolj odmikalo, dokler ni 
pred nekaj leti malone prenehalo. Danes ugotavljamo precejšnjo stagnacijo 
dela občinskih komisij, poudarjam, ne samo zaradi takšne odločitve milice, 
ampak tudi zaradi drugih razlogov. Občinske skupščine kažejo manj razume- 
vanja za to dejavnost komisij in vedno manj je na razpolago sredstev. Naj 
navedem primer, da je svet za varnost prometa Socialistične republike Hrvatske 
dobil letos 160 milijonov dinarjev. Naša komisija še ne ve ali bo imela sploh 
kaj sredstev. In končno, kot v mnogih drugih družbenih organizacijah in drugih 
društvih pri nas, je tudi tukaj prenehal elan po ugodnih začetnih uspehih. Vse 
kaže, da ta družbena dejavnost ne le stagnira, temveč da že počasi upada. 
Nasprotno pa sedaj druge republike na tem področju napredujejo in nas sko- 
raj prekašajo v delu, katerega so pred kratkim pri nas še proučevale. 

Republiška komisija za vzgojo in varnost v cestnem prometu meni, da se 
je postaja milice preveč odmaknila od občinskih komisij za vzgojo in varnost 
v cestnem prometu, bolj zaradi notranjih organizacijskih težav, ki so jih morale 
reševati zaradi večjih nalog z vedno manjšim številom kadrov in z neza- 
dostnimi sredstvi, kakor pa iz nekih načelnih organizacijskih stališč. Zato 
meni republiška komisija za vzgojo in varnost v cestnem prometu, da bi bilo 
potrebno za vsako ceno ustvariti kadrovske in materialne pogoje za dobro delo 
milice nasploh, zlasti pa še na področju cestno prometne varnosti, kjer naj 
postane milica bolj učinkovita in bolj strokovna. V zvezi s tem pričakuje 
republiška komisija, da se bo nekdanje potrebno in koristno sodelovanje postaj 
milice z občinskimi komisijami za vzgojo in varnost v oestnem prometu, kot 
družbenimi forumi, zopet širše vzpostavilo in dalo obojestransko koristne 
rezultate, ki so danes bolj potrebni kot so bili poprej. 

To seveda ni poročilo republiške komisije za vzgojo in varnost v cestnem 
prometu, ampak so le nekatere misli k temu poročilu, ki ga je dal republiški 
sekretariat za notranje zadeve. 

Predsednik Janez Hočevar: Tovariši, s tem zaključujem razpravo 
o problematiki službe milice. 
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Potrebno je, da na podlagi današnje razprave ugotovimo, da zbor sprejema 
informacijo republiškega sekretariata za notranje zadeve o nalogah, kadrih 
in opremi milice v Socialistični republiki Sloveniji in mu daje vso podporo v 
naporih za vsestransko izboljšanje organizacijske in kadrovske strukture, zako- 
nitosti postopkov in učinkovitosti službe milice. 

Predložena informacija, kakor tudi današnja razprava kažeta, da smo s 
sprejetjem zakona o notranjih zadevah sicer uredili nekatera nujna vprašanja 
v zvezi z delom organov za notranje zadeve, niso' pa s tem seveda rešena še 
vsa ostala vprašanja. Lahko ugotovimo, da so z zakonsko1 ureditvijo dani pogoji 
za nadaljnje uspešnejše razvijanje organov za notranje zadeve, zlasti še, ker 
so jasnejše opredeljene pravice in dolžnosti družbeno-političnih skupnosti, pred- 
vsem republike in občine na tem področju. 

Milica, kot uniformiran del službe javne varnosti, opravlja obsežno in 
odgovorno delo na področju javne varnosti. Kot smo ugotovili v informaciji in 
v današnji razpravi, pa pomeni izvrševanje teh nalog tudi varovanje življenja 
občanov, njihovega in družbenega premoženja in zagotavljanje pogojev nor- 
malnega svobodnega življenja. Glede na take naloge in zahteve pa delo milice 
doslej ni bilo vedno in povsod deležno ustrezne družbene podpore. 

Danes je bilo v razpravi tudi rečeno, da se bo z večjo javnostjo dela orga- 
nov za notranje zadeve — zaradi tega smo dali to vprašanje na dnevni red 
našega zbora — zlasti pa s kvalitetnejšim opravljanjem nalog nujno spreme- 
nilo tudi. vrednotenje dela milice s strani občanov in drugih družbenih faktor- 
jev. Občinska kot tudi. republiška skupščina bosta morali stalno spremljati 
delo te službe in reševati probleme, ki se pri delu te službe pojavljajo, kot 
tudi za izboljševanje življenjskih pogojev delavcev v milici, o čemer je bilo 
danes tudi govora. 

Sveti, za notranje zadeve občinskih skupščin bodo morali bolj kot doslej 
spremljati delo milice na posameznih področjih ter skrbeti, da bo tudi ta služba 
dobila ustrezno vrednotenje s strani občinske skupščine in občanov, zlasti 
glede reševanja tistih vprašanj, za katere je odgovorna občina. 

V razpravi je bilo poudarjeno1, da bi morali .pravosodni organi, javna 
tožilstva, sodišča in tudi sodniki za prekrške hitreje in odločneje, vendar pa 
brez dramatiziranja, kot je bilo to posebej poudarjeno, ukrepati zoper storilce 
kaznivih dejanj, ki jih store zoper organe za notranje zadeve pri opravljanju 
njihove službe. Delavci milice morajo biti deležni ustreznega pravnega varstva 
in zato prestopki pri sodiščih, o katerih smo slišali, da se vlečejo po več mese- 
cev, ne dosegajo tistih učinkov, ki bi jih morali. 

V razpravi je bila tudi omenjena vloga sredstev množičnega obveščanja. 
Izrečeno je bilo mnenje, da pravilno pisanje lahko v precejšnji meri doprinese 
k pravilnemu vrednotenju dela organov za notranje zadeve in mislim, da je 
naloga množičnih občil, da objektivno informirajo javnost o pomenu in vlogi 
te službe ter o posameznih njihovih ukrepih. 

Poslanec Golja je opozoril na potrebo po sprejetju programa ukrepov za 
postopno urejanje vprašanj, o katerih je bilo danes govora. Menim,, da bo izva- 
janje zakona o notranjih zadevah v letošnjem letu dalo solidno osnovo za 
uveljavitev ukrepov, ki jih bo republika morala podvzemati v prihodnjem letu 
im upoštevati stroške teh ukrepov v proračunu za leto 1968, pač v okviru 
realnih materialnih možnosti. Predlagam tudi, da gradivo, se pravi informacijo in 
povzetek razprave, pošljemo republiškim upravnim organom, zlasti republiškemu 
sekretariatu za prosveto in kulturo, nekaterim znanstvenim institucijam v repu- 
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bliki, pravosodnim organom, predvsem pa občinskim skupščinam in političnim 
organizacijam, da bi, dali podporo prizadevanjem zia urejanje vprašanj, O' katerih 
smo danes govorili. 

S tem zaključujem razpravo in odrejam 15 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.25 in se je nadaljevala ob 13.35.) 

Predsednik Janez Hočevar: Prehajamo na 6. točko dnevnega 
reda, to je na obravnavo- in sklepanje o predlogu zakona o poravnalnih svetih, 
ki ga je Skupščini Socialistične republike Slovenije predložil Izvršni svet. 

Njegov predstavnik je France Kutin, republiški sekretar za pravosodje in 
občo upravo. Prosim ga, naj zakonski predlog še ustno obrazloži. 

France Kutin: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da k 
pismeni obrazložitvi predlog zakona o poravnalnih svetih dodam še nekaj 
ugotovitev, ki naj prispevajo k boljšemu razumevanju družbenega pomena 
področja dela in organizacije poravnalnih svetov. 

V Sloveniji so se začele prve priprave za ustanavljanje poravnalnih svetov 
v začetku leta 1959. Pobudo so takrat prevzela sodišča, ki, so zainteresirala zlasti 
ljudske odbore, odbore Socialistične zveze in tudi druge politične činitelje. Po 
objavi resolucije Ljudske skupščine LRS z dne 29. 5. 1959, ki je na podlagi po- 
ročila in predloga tedanjega predsednika Vrhovnega sodišča LRS med drugim 
priporočila ustanavljanje poravnalnih svetov, so se začele po občinah in na 
okrajih obširne predpriprave, tako v organizacijskem, kot tudi v kadrovskem 
pogledu. Nekateri ljudski odbori so takrat sprejeli tudi odloke o ustanovitvi 
poravnalnih svetov in določili število in območje teh svetov. Vsa ta leta so ti 
poravnalni, sveti delovali s tem, da je njihovo število v zadnjih letih v glavnem 
nespremenjeno, približno 620, stopnja aktivnosti pa dokaj različna. V prizade- 
vanjih za utrditev poravnalnih svetov in da bi pospešil zakonsko ureditev 
tega področja, je republiški sekretariat za pravosodno upravo že leta 1964 
obdelal obširno analizo o delu poravnalnih svetov. O tej analizi, je takrat raz- 
pravljal Organizacijsko-politični zbor Skupščine SR Slovenije in sprejel znana 
izhodiščna stališča za nadaljnje proučevanje in priprave za zakonsko ureditev 
poravnalnih svetov na območju 'Slovenije. Na teh stališčih je zasnovan tudi 
zakonski predlog, ki, ga danes obravnavate. 

V pismeni obrazložitvi predlaganega zakona so omenjena in obrazložena 
vsa bistvena vprašanja, ki so bila predmet obravnavanja v razpravah za pri- 
pravo zakonskega predloga. Zlasti so bila deljena mnenja glede potrebe po 
obveznosti lin izvršljivosti poravnave, sklenjene pred poravnalnim svetom. 
Sprejeto je bilo končno stališče, ki je v skladu s celotnim konceptom, da po- 
ravnalni sveti nimajo' pooblastila, da v sporih obvezno' posredujejo ali avtorita- 
tivno odločajo in da morejo stranke, ki, se nanje obrnejo zaradi posredovanja, 
pred njimi skleniti le poravnave. T&ka poravnava je dogovor med strankama, 
ki ni vezan na posebno obliko. O njej se pa napravi zapis. Če zavezana stranka 
ne izpolni s poravnavo sprejete obveznosti, oziroma krši sprejeti dogovor, jo 
nasprotna stranka lahko toži pred sodiščem splošne pristojnosti, kajti le na 
osnovi pravnomočne sodbe sodišča je mogoče sprožiti postopek, da se prisilno 
ustvari stanje, kakršnega je v korist zahtevajoče stranke konstituirala sodba. 

13* 
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Opozoriti moram tudi na okoliščino, da je zakonski predlog, v skladu z 
ustavnimi možnostmi, posega celo nekoliko dlje, kot prej navedena stališča 
Organizacijsko-političnega zbora. V poznejših razpravah se je namreč izobliko- 
valo stališče, da naj bi s tem zakonom omogočili ustanavljanje poravnalnih 
svetov tudi v delovnih in drugih organizacijah. Čeprav je to področje sicer 
že doslej deloma urejeno s statutarnimi predpisi, bo vendarle predlagani, zakon 
prinesel tudi na to področje več jasnosti. Postal bo v določenem smislu za- 
koniti okvir za najrazličnejše oblike družbene intervencije, za mirno urejanje 
sporov in krepitev sožitja med ljudmi. Ob sprejemu zakona velja zato posebej 
opozoriti občinske skupščine, krajevne skupnosti, delovne in druge organizacije 
na družbeno pomembnost izvensodnega poravnavanja sporov, da bi tako spod- 
budili prizadevanja za ustanavljanje in skrb za redno delovanje poravnalnih 
svetov. 

Na osnovi vsega povedanega predlagam v imenu Izvršnega sveta, da 
Organizacijsko-politični zbor zakonski, predlog sprejme v predlaganem besedilu. 

Predsednik Janez .Hočevar: Hvala! Tovariša Kutina prosim, da se 
izjavi o amandmaju k 8. členu, ki ga je predlagal naš odbor. 

France Kutin: Strinjam se z amandmajem k 8. členu tako,, da bi se 
8. člen glasil takole: »Pogoj-za delo poravnalnega sveta zagotavlja ustanovitelj. 
Poravnalni svet lahko obvešča občane in organizacije o problematiki, ki jo opaža 
pri svojem delu in O1 obsegu svojega dela.« Zakoncdajno-pravna komisija je ta 
amandma tudi sprejela. 

Predsednik Janez Hočevar: Prosim poročevalca odbora, da se izjavi 
glede amandmajev k 2., 5., 6., 8. in 12. členu. 

Dušan Rihtaršič : Tovarišice in tovariši poslanci.! Začasni odbor 
za proučitev pravosodnega sistema je na svoji seji dne 17. t. m. obravnaval 
in sklepal o predlogu zakona o poravnalnih svetih, ki ga je Skupščini SR Slo- 
venije predložil Izvršni svet. Odbor je predlagal spremembe k nekaterim členom 
predlaganega zakona. Zakonodajno-pravna komisija je sprejela k 2., 5., 6., 8. in 
12. členu amandmaje, od katerih je amandma k 2. členu samo redakcijskega 
pomena. Amandmaji k ostalim členom so vsebinske narave. Njih besedilo in 
utemeljitev sta razvidna iz poročila zakonodajno-pravne komisije. 

Predstavnik predlagatelja je vse amandmaje, vključno amandma k 8. členu, 
sprejel in so tako* postali sestavni del zakonskega besedila. Zato v imenu odbora 
predlagam, da Zbor sprejme predlagani zakon tudi s temi amandmaji. 

Predsednik Janez Hoče'var: Ali želi besedo predstavnik zakonodajno- 
pravne komisije? (Ne:) 

Začenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? Besedo ima Franc Svetelj. 

Franc Svetelj : Glede na ugotovitev, naj bi poravnalni sveti bolj 
opozarjali krajevne skupnosti in družbeno-politične organizacije na probleme, 
ki so vzrok dolgotrajnejših in pogostejših sporov med občani določenega kraja, 
in z namenom, da bi se vzroki teh sporov čimprej odpravili, predlagam, naj 
bi se v 2. odstavku 8. člena izpustila besedica »lahko«. 
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Predsednik Janez Hočevar: Tovariš Kutin, prosim za mnenje. 

France Kutin: Strinjam se s predlagano spremembo. 

Predsednik Janez Hočevar: Prosim za mnenje poročevalca odbora. 
(Se strinjam.) Prosim za mnenje predstavnika zakonodajno-pravne komisije. 
(Se strinja.) 

S tem je amandma tovariša Svetelja postal sestavni del predloga zakona. 
Zaključujem razpravo in dajem predlog zakona o poravnalnih svetih na 

glasovanje. Kdor je za predloženi, zakon skupaj z amandmaji, naj prosim dvigne 
roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti? (Eden.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z Večino glasov sprejel predlog zakona O' porav- 
nalih svetih. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje O' predlogu zakona o komunalnih delovnih organizacijah, ki oprav- 
ljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena. 

Zakonski predlog je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je 
za svojega predstavnika določil Ermina Kržičnika, republiškega sekretarja za 
urbanizem, in ga prosim, da predlog ustno obrazloži. 

Ermin Kržičnik: Moja obrazložitev tovarišice in tovariši poslanci, 
bo nedvomno prikrajšana zaradi tega, ker je taisti zbor že skoraj pred letom 
dni obravnaval to področje. Zaradi tega bi se omejil samo na tista vprašanja, 
ki niso v obrazložitvi. 

Iniciativa, ki je bila podana v tem zboru dne 25. 5. 1966, je stremela za 
tem, da se problematika komunalnih dejavnosti zaradi posebnosti, ki jih imajo, 
posebej uredi z zakonom, in sicer Z republiškim zakonom,. Problem, ki ga danes 
predloženi zakon obravnava, je zek» znan, saj obravnava problematiko, ki. je 
specifična po tem, da gre ža storitve in proizvodnjo komunalne narave, se 
pravi za dejavnost, ki je nujno potrebna, ki ne more prenehati, ki mora biti 
za vse enaka in kjer se srečujeta dva samoupravna Organizma, to je delovni 
kolektiv komunalne organizacije in občinska skupščina. Zaradi teh posebnosti 
ti medsebojni odnosi niso bili urejeni in amo uporabljali za to področje pred- 
pise, ki niso bili vselej ustrezni. Rad bi opozoril zbor, dia gre za reformo sta- 
novanjskega gospodarstva, komunalnega gospodarstva, urbanističnega in pa 
regionalnega planiranja, pričakujemo- pa v kratkem tudi zakon o varstvu na- 
rave. To je celoten »paket« predpisov in je danes predloženi zakon le njegov 
sestavni del. 

Katera so izhodišča zakona, je v obrazložitvi napisano in tega ne bi po- 
navljal. Gre predvsem za nomenklaturo, gre za organizacijske oblike in gre 
za pravice in dolžnosti obeh, kakor sem prej omenil, samoupravnih mehanizmov, 
to je, na eni strani občinske skupščine, na drugi strani pa za pravice in dolž- 
nosti komunalnih delovnih organizacij. 

Posebno vprašanje predstavljajo sredstva komunalnih organizacij ko- 
lektivne komunale. S sredstvi razpolaga delovna organizacija kot z osnov- 
nimi sredstvi, na drugi strani pa so te organizacije finančno nesamostojne 
in z ustvarjenimi sredstvi občina pokriva stroške tako imenovane ko- 
lektivne komunale. Najvažnejše pa se mi zdi dejstvo-, da se je ob zakonu raz- 
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vila živahna razprava, tako v strokovnih krogih, kakor tudi v širši javnosti. 
Ta razprava se je več ali. manj vrtela okoli štirih spornih vprašanj. Omenil 
bi jih zato, da bi bil tovarišicam in tovarišem poslancem problem jasnejši, 
oziroma bolj dostopen. Gre za vprašanje, ali spada distribucija oziroma 
preskrba z električno energijo med komunalne dejavnosti ali ne, glede na to, 
da posebni zvezni zakon to materijo' opredeljuje samostojno. Dalje, ali je prav 
postaviti stroškovno ceno, ki naj jo dekiO' pokrije občinska skupščina iz prora- 
čuna, kolikor ne dovoli zvišati, ceno nad tisto, za katero je dala soglasje. 

Naslednje sporno vprašanje je bilo imenovanje oziroma soglasje občinske 
skupščine za imenovanje direktorja in pa imenovanje predstavnikov širše 
javnosti v delavskem samoupravljanju komunalne delovne organizacije. 

Vprašanje električne energije smo, mislim, zadovoljivo rešili, kar bomo 
slišali pozneje v poročilu začasnega odbora. Vprašanje stroškovne cene je po 
moji sodbi lahko in hitro rešljivo, medtem ko gre pri obeh naslednjih vpra- 
šanjih, ki se pojavljata kot spor, to je vprašanje soglasja pri imenovanju di- 
rektorja in pa predstavnikov širše javnosti v organih delavskega samouprav- 
ljanja v komunalni organizaciji, več ali manj za nesporazum. So to vprašanje 
pojmovali kot nezaupnico organom samoupravljanja kakor je v poročilu izrecno 
navedeno.? Vendar ne gre za nikakršno nezaupnico, ampak gre za organizirano 
sodelovanje med organizacijo komunalne službe ter občani in občinsko skup- 
ščino'. 

Prosim zbor, da zakon z amandmaji, ki so bili sprejeti, sprejme. Hvala 
lepa. 

Predsednik Janez Hočevar: Prosim še poročevalca Dušana Barbiča, 
da poročilo odbora ustno obrazloži, še posebej pa, da se izjasni o amandmajih 
odbora za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve Republi- 
škega zbora, o katerih se je danes razpravljalo. 

Dušan Barbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ko je Organizacijsko-politični zbor na seji dne 25. 5. 1966 razpravljal o proble- 
matiki komunalnih dejavnosti v SR Sloveniji, je ugotovil, da obstaja vrsta 
neurejenih vprašanj s področja komunalnega gospodarstva. Ta ugotovitev je 
bila toliko bolj pomembna, ker zajema komunalno gospodarstvo vrsto gospo- 
darskih dejavnosti, ki, so življenjskega pomena za sleherno večje strnjeno na- 
selje. Sem spada oskrba z vodo, odprava odplaknih in atmosferskih voda, 
oskrba z električno energijo, prometna služba, javna snaga, pogrebna služba, 
javna razsvetljava, mestni promet, oskrba s plinom, oskrba s toploto, javni 
parki in nasadi, javna kopališča, skrb za mestne ceste in podobno. 

Nobeno izmed naštetih dejavnosti komunalnega gospodarstva v celoti ne 
ustreza razvoju naših mest in industrijskih središč. Ekonomskih načel, ki se 
vse bolj uveljavljajo na gospodarskem področju, v marsikateri komunalni 
organizaciji ni mogoče uporabljati v takem in tolikšnem obsegu, kot v drugih 
panogah gospodarstva. Prav zaradi tega zahteva komunalna dejavnost posebno 
ureditev, s katero je treba rešiti vrsto nerešenih vprašanj. V takratni razpravi 
je zbor opozoril na ta vprašanja in v svojih sklepih tudi nakazal rešitve teh 
vprašanj in vsebino, ki naj jo predloženi zakon uredi. Zbor je že na tedanji 
seji zavezal Izvršni svet, da predloži ustrezni zakon o komunalnih delovnih 
organizacijah v drugem polletju preteklega leta. 
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Razlog, da se je priprava zakonskega predloga, ki je danes pred nami, ne- 
koliko zavlekla, je v dejstvu, da so bili v predhodnih razpravah široko^ kon- 
zultirani vsi tisti, organi in organizacije, ki se jih ta zakon tiče. Že pri razpravah 
v odboru so- se namreč pokazala nekatera bistveno različna stališča do po- 
sameznih vprašanj, čeprav je bila osnovna ugotovitev v tem, da so vsa področja 
komunalnega gospodarstva silno neurejena. Vzrokov za to je bilo več. Komu- 
nalne dejavnosti se niso mogle razvijati vzporedno in skladno z rastočimi 
potrebami, ker je vedno primanjkovalo sredstev za vlaganje v te dejavnosti. 
Manjkal je ustrezni sistem financiranja tega področja gospodarstva, komunalne 
organizacije same pa težavne problematike niso mogle reševati, kajti pri te- 
danji politiki cen, ki jo pogojujejo določeni socialno-politični momenti, niso 
mogle zagotavljati niti svojega normalnega razvoja, seveda pa tudi ne razširjene 
reprodukcije. Po drugi strani pa tudi skupnost ni uspela zagotoviti zadostnih 
sredstev niti za tekoče poslovanje niti za investicije v te dejavnosti. 

Tako stanje je sililo mnoge komunalne organizacije, da so se začele v vse 
večji meri ukvarjati z drugimi, stranskimi, a za to pridobitnimi dejavnostmi, 
ter tako kriti del stroškov za komunalne potrebe. Taka orientacija komunalnih 
organizacij vodi v nedelavnost teh organizacij in njihovih poglavitnih nalog, 
kar vodi do zanemarjanja komunalne dejavnosti v celoti. Pereče vprašanje fi- 
nančne in materialne narave pa so zaostrovala še nerešena sistematska vpra- 
šanja. Splošni pravni režim, ki velja za podjetja, namreč ne rešuje vseh spe- 
cifičnih problemov, ki nastajajo na področju komunalnih dejavnosti. Čeprav 
opravljajo komunalne dejavnosti komunalne delovne organizacije neposredno, 
pa je pred občani odgovorna za pravilno delovanje teh služb tudi občina ozi- 
roma njena skupščina, saj opravljajo komunalne delovne organizacije dejansko 
naloge občine. 

Zbor je tako glede vsebine, ki, naj jo zakon vsebuje, zavzel stališče, da bi 
se morala omejiti le na nekatera ključna vprašanja. Zakon naj bi zlasti omogočil 
občinam, da po svoje urejajo posamezna vprašanja v skladu s konkretnimi 
razmerami, ki so v posameznih občinah različne. 'Seveda pa bi moral zakon 
uveljaviti poleg nomenklature komunalnih dejavnosti tudi nekatere najnujnejše 
pravice in dolžnosti občine na tem področju, zlasti pri oblikovanju cen, pri 
programiranju enostavne in razširjene reprodukcije komunalnih naprav, pri 
uporabi sredstev za redno investicijsko vzdrževanje komunalnih naprav ter 
za razširjeno reprodukcijo. 

Razvoj komunalnih dejavnosti mora biti usklajen z urbanističnim razvojem 
in z regionalnim planiranjem. Končno je treba z zakonom, zagotoviti občini tudi 
pravico soodločanja o statutarnih spremembah v komunalni organizaciji. 

Danes lahko ugotovimo-, da je predlagatelj upošteval napotke zbora tako, 
da predlagani, zakon dejansko upošteva vsa zborova stališča iz preteklega leta. 
Tudi naš odbor je imel pred očmi vprašanje republiške pristojnosti, da z za- 
konom uredi to' področje. Ne da bi se spuščal v utemeljenost takega zakonskega 
predloga, je treba poudariti, da predlagani, zakon dopolnjuje zvezno zakonsko 
ureditev delovnih organizacij, pri čemer se predvsem uveljavlja specifični sta- 
tus komunalnih organizacij, zlasti v razmerju do občine, oziroma do njene 
skupščine. Na to posebej opozarja tudi zakonodajno-pravna komisija, kar je 
razvidno iz njenega poročila k predlaganemu zakonu. 

Glede na to predlagam zboru, da sprejme načela, ki jih predloženi zakonski 
predlog uveljavlja. 
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Zakoncdajno-pravna komisija je na seji dne 25. 3. 1967 sprejela amandmaje 
k 3., 4., 10., 11., 15., in 17. členu. Besedilo teh amandmajev je razvidno iz 
poročila zakonodajno-pravne komisije, ki ste ga že prejeli. Predstavnik pred- 
lagatelja je te amandmaje že sprejel in so- tako. postali sestavni del zakonskega 
predloga. 

V imenu odbora predlagam, da navedene spremembe sprejme tudi zbor. 
Na današnji seji našega začasnega odbora za proučitev problematike ko- 

munalnih služb pa smo obravnavali amandmaje zakonodajno-pravne komisije 
in odbora za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve Repu- 
bliškega zbora k 1. členu. Zakonodajno-pravna komisija je namreč predlagala, 
da se določba 6. alinee črta, odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo- in 
komunalne zadeve Republiškega zbora pa je predlagal, da se besedilo te alinee 
glasi: »Oskrba naselij in mest z energijo«. 

V razpravi je odbor nato- sprejel amandma, po> katerem se 6. alinea prvega 
člena glasi: »Oskrba naselij z električno energijo (distribucija električne ener- 
gije).- 

Predstavnik predlagatelja je . takšen amandma sprejel in je tako postal 
sestavni del zakonskega predloga. 

Odbor je bil namreč mnenja, da predstavlja distribucija električne energije 
nedvomno dejavnost, ki je posebnega družbenega pomena, seveda pa ni mogoče 
šteti kot komunalno dejavnost celotno distribucijo' električne energije, temveč 
le oskrbo naselij z električno energijo. 

V zvezi s tem amandmajem pa je odbor sprejel amandma še k 2. člesnu, 
pri katerem se doda nov 3. odstavek* ki se glasi: »Za delovne organizacije, ki 
se ukvarjajo z distribucijo električne energije, veljajo- določbe tega zakona, 
kolikor ni glede teh organizacij z zveznimi predpisi drugače določeno.« 

Taka dopolnitev tega člena' je bila potrebna zaradi jasnosti, da veljajo 
določbe predlaganega zakona za distributerje elekrične energije le v toliko, 
kolikor gre za oskrbo naselij z električno energijo, se pravi za komunalno de- 
javnost. 

Tudi ta amandma je sprejel predstavnik predlagatelja in je tako postal 
sestavni del zakonskega predloga. 

Odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve je k 
11. členu predlagal dopolnitev, da se v prvi vrsti, med besedi »storitve določajo« 
vstavita besedi »in proizvode«, v prvi vrsti drugega odstavka pa med besedi 
»storitve se« vstavita besedi »in proizvode«. Ker gre očitno za redakcijsko 
spremembo1, je odbor to sprejel, enako tudi predstavnik predlagatelja in je 
dopolnitev tako postala sestavni del zakonskega predloga. 

Ostane še amandma zakonodajno-pravne komi.sije k 12. členu, ki je raz- 
viden iz poročila zakonodajno-pravne komisije in ki ga predstavnik Izvršnega 
sveta ni sprejel. Tudi na današnji seji se predstavnik predlagatelja z amand- 
majem ni strinjal. 

Amandma je zavrnil tudi naš odbor, ker meni, da tak dodatek ni potreben. 
Režim določanja cen za komunalne storitve in proizvode določata člen 11 in 12. 
Tudi tu je določeno, na kakšen način se ugotavljajo- sporni elementi cene, za 
kar je predvidena arbitraža. Glede na to je bil odbor mnenja, naj občine urede 
vprašanje cene v dogovoru s komunalno organizacijo, kolikor bi občine 
predpisale nižjo tarifo, oziroma ceno, ki jo postavlja komunalna delovna orga- 
nizacija. 
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Odbor zaradi tega predlaga zboru, da navedenega amandmaja zakonodajno- 
pravne komisije k 12. členu predlaganega zaikona ne sprejme. 

Končno predlagam v imenu odbora, da sprejme predloženi zakonski predlog 
s sprejetimi amandmaji. 

Predsednik Janez Hočevar: Prosim še predstavnika zakonodajno- 
pravne komisije. 

Marijan Jenko: Tovariši poslanci! Teh amandmajev doslej nisem 
videl in sem sedaj prvič slišal zanje. K poročilu odbora imam tele pripombe. 

K 1. členu, h kateremu je zakonodajno-pravna komisija dala amandma, da 
se črta 6. alinea, nimam pripomb, ker je dopolnitev v skladu s pripombo za- 
konodajno-pravne komisije in se strinjam s formulacijo amandmaja, kot jo je 
navedel tovariš Barbič. 

Strinjam se tudi z amandmajem k 2. členu, s tem, da se doda k temu 
členu nov odstavek. Pripomba k 11. členu je bolj ali manj redakcijska in se 
z njo tudi strinjam. 

Ne bi se pa mogel strinjati z amandmajem oziroma z odklonitvijo amand- 
maja k 12. členu, oziroma dopolnitvi 11. in 12. člena tako, kot ga je predlagala 
zakonodajno-pravna komisija, ker kljub obrazložitvi menim, da 11. in 12. člen 
ne rešujeta problema, ki ga obravnava novi 12. a člen. Menim namreč, da 11. in 
12. člen ne rešujeta vprašanja morebitno določene cene in zaradi tega nastale 
razlike, ki bi lahko povzročila komunalni organizaciji težave. Menim, da je treba 
jasno povedati, da mora tisti, ki določa cene, kriti razliko med. določeno in 
stroškovno ceno. Če je to> občina, jo< mora kriti pač občina. Po mojem mnenju 
11. in 12. člen, tako kot je poslanec Barbič obrazložil, ne rešujeta tega problema. 

Predsednik Janez Hočevar : Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? 

Ermin Kržičnik: Problem, ki ga zakonodajno-pravna komisija ob- 
ravnava v tem amandmaju je z drugimi besedami takle: 

Kolikor gre za tarifo, oziroma cene neke komunalne usluge in storitve, 
oziroma proizvoda, h kateri je dala občinska skupščina soglasje v skladu s 
členom tega zakona, in pozneje občinska skupščina ne prizna te cene, je potem 
treba to. razliko kriti iz občinskega preračuna. Na primer, če se za. kubik vode 
določi s soglasjem občinske skupščine cena 100 dinarjev, pa pozneje občinska 
skupščina sklene, da je cena lahko le 80 din, potem mora obenem tudi reči, 
da plača razliko med 80 in 100 din. 

Mislim, da ima to vprašanje dve plati: prvo je vprašanje, kaj je to> stroškovna 
cena. in drugič vprašanje soglasja. Ce je občinska skupščina dala soglasje za 
100 dinarjev, če mi dovolite ta primer, potem gre za spoštovanje tega soglasja, 
kajti če pozneje sklene, da se to zniža na 80 dinarjev, potem to soglasje zanika. 
Drugo pa je, kaj je to stroškovna cena, ki je sicer v naših vsakdanjih razgo- 
vorih in razpravah na strokovnem nivoju večkrat obravnavan pojem, čeprav 
je stroškovna cena v teoretičnem smislu -dokaj nejasen pojem. Poznamo pro- 
izvodno ceno, prometno1 vrednost, ceno, ki se pojavlja na trgu in poznamo, 
vzemimo, polno' lastno1 ceno in podobne p>ojme. Elementi stroškovne cene so 
eksploatacija, amortizacija, obresti in pa del, ki gre za razširjeno reprodukcijo. 
V stroških eksploatacije je upoštevan tudi osebni dohodek. Elemente torej 
poznamo in te zakon tudi vsebuje, pojavlja pa.se vprašanje razširjene repro- 
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dukcije. Stroške zanjo je potrebno priznati delovni organi,zaci j i v ceno komu- 
nalne usluge. V končni konsekvenci gre za politiko občinske skupščine glede 
na standard občanov in glede na komunalni investicijski program. Gre za spo- 
razumevanje in prav to- sporazumevanje je predmet razprav na vseh mogočih 
forumih in razgovorih. 

Pri tem pa se nikakor ne moremo zediniti, kako naj to vprašanje uredimo, 
čeprav je soglasje k ceni dejansko vedno odraz nekega gospodarskega stanja. 
Mislim, da je to vprašanje pravzaprav vprašanje sporazuma in je v 12. členu 
dobro rešeno, da gre za arbitriranje, kolikor pride do spora ali je odstotek 
za razširjeno^ reprodukcijo v ceni dovolj velik ali ni. Tako arbitriranje je tudi 
zelo demokratično zasnovano, saj predsednika takšne komisije imenuje gospo- 
darsko sodišče, enega člana delovna organizacija, drugega člana pa občinska 
skupščina. Zato predlagam temu zboru, da presoidi o načinu sporazuma pri 
spornih vprašanjih, ki ne zadevajo samo delovne organizacije, ali bolje rečeno, 
niso samo vprašanja občinske skupščine, ampak so obča vprašanja, ki, se bodo 
vedno reševala na ta način. Vemo, da naša komunalna opremljenost zelo zelo 
zaostaja, in če bi želeli v 10 letih pokriti vse potrdbe, potem bi bil odstotek za 
razširjeno reprodukcijo izredno visok in ga občani in delovne organizacije eno- 
stavno ne bi prenesli. 

Ponavljam, da gre za dilemo, ali sporazum, ah pa moč in silo zakona, kar 
pa bo imelo za posledico večne spore, ki bodo več škodovali, kot pa koristili. 

Predsednik Janez Hočevar: Kdo želi, prosim, razpravljati? K besedi 
se je prijavil tovariš Jože Kolar, predstavnik Gospodarske zbornice SRS. 

Jože Kolar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Kot 
zastopnik Gospodarske zbornice SRS dajem k predlogu zakona o komunalnih 
delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbe- 
nega pomena, naslednja mnenja in stališča: 

Prvič, z amandmaji, ki jih je dala zakonodajno-pravna komisija Skupščine 
SRS, se strinjamo, ker dobro dopolnjujejo predlog zakona. To velja zlasti za 
amandma, ki se nanaša na 12. člen zakona ter ureja obveznosti občinske skup- 
ščine v primeru, da mora zagotoviti kritje primanjkljaja komunalne delovne 
organizacije, če je skupščina določila nižjo tarifo za komunalne storitve, kot 
je stroškovna cena. 

Drugič, upravni odbor Gospodarske zbornice SRS se ne strinja z določili 
15. in 18. člena predloga zakona, kakor je to tudi navedeno v obrazložitvi k 
predlogu zakona. V temeljnem zakonu o podjetjih je komisija za izbor direktorja 
sestavljena tako, da je polovica članov imenovanih s strani občine, drugo po- 
lovico pa imenuje delavski svet delovne organizacije. Mnenja smo, da je s tem 
zagotovljen zadosten vpliv občinske skupščine nia izbor direktorja in ni treba 
občinske skupščine še posebej obremenjevati z nalogo dajanja soglasja k ime- 
novanju in razrešitvi direktorja komunalne delovne organizacije. 

Glede sodelovanja predstavnikov družbene skupnosti pri upravljanju ko- 
munalne delovne organizacije s svojimi zastopniki v organih upravljanja pod- 
jetja pa stoji gospodarska zbornica, in z njo vred velika večana komunalnih 
delovnih organizacij, na stališču, da je z obravnavanim predlogom zakona dano 
občinski skupščini dovolj pooblastil, da lahko usmerja celotno dejavnost ko- 
munalne delovne organizacije. Pri tem so mišljena pooblastila v smislu pla- 
niranja, v smislu dajatev itd. Tak organ, kot ga predvideva 18. člen, bi po našem 
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mnenju predstavljal formalno telo, ki ne bi moglo, poleg občinske skupščine in 
pristojnih svetov skupščine, bistveno vplivati na večjo uspešnost dela komu- 
nalne' delovne organizacije. Po drugi strani pa se s tem omejujejo samoupravne 
pravice v vseh tistih delovnih organizacijah, ki že imajo status komunalnih 
podjetij. 

Zato predlagamo Organizacij sko^-političnemu zboru Skupščine SR Slovenije, 
da sprejme vse amandmaje k predlogu zakona, kot so bili predloženi z gradivom, 
razen tistih, ki se nanašajo' na 15. člen tega zakona. Dalje predlagamo1, da se v 
celoti črta 15. in 18. člen zakonskega predloga. 

Predsednik Janez Hočevar: Kdo še želi razpravljati? Prosim. Be- 
sedo ima Adam Vahčič. 

Adam Vahčič: Toviarišice in tovariši poslanci! Postavil bi le eno vpra- 
šanje v zvezi z distribucijo električne energije. 

Ni mi namreč jasno, kaj je v smislu predlagane formulacije šteti za distri- 
bucijo električne energije. Iz obrazložitve izhaja, da gre za oskrbo1 naselij z 
električno energijo, vendar bi želel pojasnilo ali spadajo sem tudi vse električne 
naprave, s katerimi razpolagajo1 distributerska podjetja. V mislih imam na- 
pajalne postaje, ki so zelo različne, posebno glede na napetost, od 0,4 kV pa do 
llOkV. Ali bo glede na predvidene določbe potrebna reorganizacija distribu- 
cijskih podjetij in kdo bo določal ceno električne energije, ki je sedaj določena 
v zveznem merilu. Prosil bi za pojasnilo glede tega. 

Predsednik Janez Hočevar: Želi tovariš Kržičnik takoj odgovoriti na 
to vprašanje? (Da.) Besedo ima tovariš Ermin Kržičnik. 

Ermin Kržičnik: Kolikor sem uspel pravilno zabeležiti vprašanje 
tovariša poslanca, bom skušal takoj odgovoriti. 

Res je distribucija električne energije nasploh, to se pravi naprave in tok, 
ki potuje, po teh napravah, organizirana v Sloveniji v petih elektrodistribucij- 
skih podjetjih. Taka organizacija je nedavno uveljavljena. 

V 62. členu tega zakona pravimo, če opravlja komunalno dejavnost delovna 
organizacija, katere glavna dejavnost ni komunalna dejavnost, veljajo za tako 
organizacijo1 določbe tega zakona le glede komunalne dejavnosti. No, dovolil bi 
si primerjavo z mestnim potniškim prometom, konkretno v Ljubljani. Ljubljana 
transport samo z delom svoiih kapacitet vzdržuje mestni potniški promet v 
Ljubljani, deloma pa tudi v drugih krajih, medtem ko z večino svojega parka 
krije transportne potrebe mednarodnih in notranjih špedicij. 

S to primerjavo hočem reči, da bedo imela elektrodistribucijska podjetja 
le pri delu svoje dejavnosti značaj komunalne dejavnosti, in sicer samo v tistem 
delu, s katerim se napaja mestna naselja z električno energijo. Vse ostalo je 
izven te domene. Mi smo v odborih, tako v odboru za urbanizem, kot tudi v 
zakonodajno-pravni komisiji in tudi na Izvršnem svetu obravnavali ravno to 
vprašanje. 

Glede na to je odgovor tovarišu poslancu takle: Kolikor želimo to de- 
javnost spraviti v komunalni okvir, potem se pojavi vprašanje organizacije 
in sodelovanja občinskih skupščin s temi organizacijami — saj bo 30 občinskih 
skupščin moralo potrjevati statut te organizacije — pojavila pa se bodo še 
druga vprašanja. 
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Tovariš poslanec je vprašal, za katere naprave gre. Gre za tiste naprave, 
ki služijo ožji napajalni mreži za mestne potrebe, ne za kakšne druge, kot so, 
na primer, industrijske. Gre za čisto tipične komunalne zadeve, kot je oskrba 
električne energije za gospodinjstvo, za javno razsvetljavo, za potniški promet 
in podobno. 

- V zvezi s ceno> moram povedati, da je cena normirana z zveznimi predpisi 
in se v to ceno ne spuščam. V zvezi s tem moram opozoriti na drugi odstavek 
2. člena, ki se glasi takole: »Za delovne organizacije, ki se ukvarjajo z distribu- 
cijo' električne energije, veljajo določbe tega zakona, kolikor ni glede teh 
organizacij z zveznim predpisom drugače določeno.« Glede cene je drugače do- 
ločeno in se ta zakon v to ne more spuščati. Glede upravljanja teh organizacij, 
glede njihovega statusa, je s posebnimi predpisi prav tako drugače določeno. 
Pač pa je stvar tega zakona investicijski program teh delovnih organizacij na 
področju mestnega naselja. Investicijski program take delovne organizacije bo 
nujno morala potrditi oziroma dati nanj soglasje občinska skupščina, ker je za 
tak investicijski program, ki; vsebuje kabliranje, trafo-postaje, njih gradnje in 
vzdrževanje, občinska skupščina neposredno in življenjsko zainteresirana. Tudi 
glede katastra komunalnih naprav bo' veljal za njih ta zakon. Na primer, distri- 
bucijsko podjetje, ki napaja mesto- Ljubljano z električno energijo, bo moralo 
imeti kataster teh naprav, ker brez tega ni mogoče poslovati. 

Tudi glede drugih vprašanj, ki jih ureja zvezni predpis, je ta zakon šib- 
kejši in je treba upoštevati zvezni zakon. Gre predvsem za investicijsko vzdrže- 
vanje, za vprašanje katastra in za vprašanje javnosti, da občani vedo, kje se 
bo kaj delalo, kje se bo kopalo itd., da se ne bodo ponovili primeri, kot jih 
imamo danes, da se pločnik danes položi, jutri pa pride elektr o distribucijsko 
podjetje, pa ga razkoplje. Takšno poslovanje zelo slabo vpliva na občana, ki je 
za take pojave močno občutljiv. 

Mimogrede naj povem primer, da morajo stanovalci na Titovi cesti, sami 
graditi trafo postajo, ker zvezni pravilnik tako določa. In to trafo* postajo mo- 
rajo predati elektrodistribucijskemu podjetju, ker sicer z njo nihče ne sme 
ravnati, in to' trafo postajo odplačujejo s ceno električne energije. To se pravi,, 
da jo plačamo dvakrat, kar je povsem protiustavno in bo morala Skupščina 
SRS ali pa Izvršni svet na to opozoriti Zvezno skupščino'. 

Upam,, da sem zadovoljivo odgovoril na poslančevo vprašanje, sicer pa sem 
pripravljen še na dodatna pojasnila. 

Predsednik Janez Hočevar1: Kdo želi še razpravljati? (Ne javi se 
nihče). Ostane nam tedaj amandma k 12. členu, ki ga predlaga zakonodajno- 
pravna komisija. Zakonodajno>-pravna komisija vztraja pri svojem stališču, do- 
čim Izvšni svet in naš odbor tega ne sprejmeta. Dajem amandma zakonodajno- 
pravne komisije k 12. členu, ki se glasi: vstavi se nov 12.a člen z besedilom: 
»Če mora komunalna delovna organizacija na podlagi odločitve občinske skup- 
ščine določiti ceno- oziroma tarifo za komunalno storitev pod svojo stroškovno 
ceno, ji mora občinska skupščina zagotoviti kritje primanjkljaja.« 

Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (17 poslancev dvigne roko.) 
Kdo je proti? (25 poslancev.) Kdo se je vzdržal? (2 poslanca.) 

Ugotavljam, da je amandma zakonodaj no- pnavn e komisije zavrnjen. 
Prehajamo na glasovanje o zakonskem predlogu v celoti, skupaj z amand- 

maji, ki so- bili že prej sprejeti. Kdor je za tak predlog zakona, naj prosim 
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dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. Kdo je proti (1 poslanec.) 
Kdo se je vzdržal? (2 poslanca.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o komunalnih delovnih organizacijah, 
ki opravljajo dejavnost posebnega družbenega pomena, v Organizacij sko-po- 
litičnem zboru sprejet 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakotna o žičnicah, ki ga je Skupščini SRS predložil Iz- 
vršni svet. 

Njegov predstavnik je inž. Stojan Subic, pomočnik republiškega sekretarja 
za gospodarstvo, katerega prosim, da zakonski predlog še ustno obrazloži. 

Inž. Stojan Subic: Tovarišice iin tovariši poslanci! Leta 1961 je 
Skupščina SR Slovenije prvič sprejela zakon o žičnicah. To je bil odraz dejstva, 
da je uvajanje žičnic v našem gospodarstvu dobilo vse večji razmah, čeprav na 
tem področju nismo imeli kdove kakšnih izkušenj. V letu 1961 so bile v obra- 
tovanju le 4 javne potniške žičnice in vlečnice. Takrat sprejeti zakon se je 
omejeval zato le na ureditev nekaterih najvažnejših vprašanj. Bilo>. pa je jasno, 
da bo razvoj žičnic v kratkem zahteval obsežnejšo zakonodajno ureditev. 

Od leta 1961 do danes smo doživeli zlasti na turističnem področju hiter 
razvoj žičnic, s katerimi je sodobni turizem, zlasti alpski, najtesneje povezan. 
Danes imamo, v Sloveniji 3 gondolske potniške žičnice, 7 sedežnic in 16 vlečnic, 
ki služijo javnemu prometu. Poleg tega obratuje več vlečnic za potrebe članom 
posameznih društev, tako da je v obratu okoli 50 žičnic. 

Po statističnih podatkih je znašalo število potnikov na žičnicah v letu 
1964 1 000 000 potnikov, v letu 1965 skoraj 2 000 000, v letu 1966 pa že preko 
2, in pol milijona potnikov. Do leta 1970 se predvideva graditev dveh novih 
gondolskih žičnic, okoli 20 sedežnic in okoli 90 novih smučarskih vlečnic. Ve- 
čanje števila žičnic in potnikov povečuje tudi možnost nesreč, zahteva večjo 
ureditev okolice žičnic ter postavlja zahtevo po povečani odgovornosti uprav- 
ljalcev žičnic, kakor tudi nadzornih organov. Že v letu 1965 je Organizacijsko- 
politični zbor Skupščine SR Slovenije ob razpravi o stanju prometne varnosti 
v Sloveniji ugotovil, da so sedanji predpisi o žičnicah pomanjkljivi in da je 
treba pripraviti popolnejši zakon, ki bo ustrezal zahtevam in razvoju na tem 
področju. 

Na podlagi tega sklepa je bila formirana posebna strokovna komisija, ki 
je proučila inozemske predpise o žičnicah in pripravljala, upoštevajoč naše raz- 
mere, predlog zakona in potrebne vzporedne izvršilne predpise. Zakon, ki vam 
je predložen v obravnavo in odločanje, je rezultat tega dela. V predlogu zakona 
je posvečena posebna pozornost javnim žičnicam in tistim vprašanjem ostalih 
žičnic, ki se dotikajo javnih interesov. V osnovi je teža odgovornosti prenesena 
na upravijalce oziroma lastnike žičnic. Zaostrena je odgovornost za potrebne 
ukrepe v zvezi z varnostjo^ in izvedena nedvomna razmejitev nalog med po- 
sameznimi organizacijami, delovnimi, mesti in nadzornimi organi. 

Predpisi na osnovi zakona poskušajo, vse zgoraj naštete naloge diferencirati 
v odvisnosti od velikosti in izvedbe žičnioe in v skladu s težo javnega interesa. 
V zakonu je predvidena tudi obveznost upravljalca žičnic, da uredi in zavaruje 
nevarna mesta ob žičnicah in izvežba osebje žičnic za prv£> pomoč smučarjem 
in planincem, ki se poškodujejo v bližini žičnice. Ta določila so bila vnesena 
v zakon po proučitvi izrecne zahteve planinske zveze in gorske reševalne službe. 
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Za zagotovitev čimveeje varnosti v obratovanju žičnic predvideva zakon ustrez- 
no ureditev režima in obratovanja ter periodične kontrole žičnic, tako od samih 
upravljalcev, kakor tudi od javnih nadzornih organov. 

Razumljivo je, da se z zakonom ne more urejevati vseh številnih vprašanj, 
ki jih ureditev te materije zahteva, niti ne bi bilo oportuno' zakon preveč obre- 
menjevati z drobnimi tehničnimi določili, ali določili, ki bi zaradi dinamike 
razvoja te dejavnosti nujno doživljali potrebne spremembe in prilagoditve. Zato 
predlog zakona pooblašča republiški sekretariat za gospodarstvo1, da s svojimi 
predpisi dopolni zakon in izda ustrezne pravilnike. V ta namen so bili že vzpo- 
redno z izdelavo zakona izdelani tudi naslednji pravilniki: 

Pravilnik o tehničnih ukrepih na žičnicah, ki obravnava tehnično' in inve- 
sticijsko dokumentacijo, dokumentacijo za gradnjo žičnic, gradnjo in montažo 
žičnic, vzdrževanje in obratovanje, tehnično kontrolo po strokovnih organiza- 
cijah, tehnične pogoje za izjemen prevoz na tovornih žičnicah in določa žičnice, 
za katere se zakonska določila v celoti ne uporabljajo. 

Pravilnik o zavarovanju nevarnih mest ob glavnih žičnicah in opremi za 
prvo pomoč, ki zelo razmejuje žičnice v primerjavi z vlečnicami. 

Pravilnik o strokovni usposobljenosti oseb, ki samostojno delajo na žičnicah 
in .se ne nanašajoi na vlečnice. 

Pravilnik o zdravstvenih pogojih osebja žičnic. 
Vsi ti predpisi so bili predloženi na vpogled organom, ki so razpravljali 

o predloženem zakonu, da bi na ta način lahko- dobili celotno sliko urejevanja 
materije in se opredelili o tem, kaj naj vsebuje zakon, kaj pa vzporedni pred- 
pisi. Dosedanje delo v zvezi z vzporednimi predpisi bo omogočilo, da v primeru 
sprejetja zakona lahko objavimo hkrati zakon im vse izvršilne predpise. Zakon- 
ski predlog vnaša tudi spremembe na področju inšpekcije žičnic. 

Praksa je pokazala, da občine niso razpolagale s potrebnimi kadri niti 
ti niso bili racionalno izkoriščeni, zato predlog zakona predvideva, da nepo- 
sredno inšpekcijo opravlja republiški inšpektorat, in sicer: republiški prometni 
inšpektorat za javne žičnice, republiški rudarski inšpektorat za rudarske žičnice, 
republiški inšpektorat dela za vse druge žičnice. S tako ureditvijo se izločajo 
tudi doslej možne dvoitirnosti v izvajanju kontrole. Vse navedene spremembe, 
ki jih narekuje sam razvoj' žičnic, se dotikajo skoraj vseh določil dosedanjega 
zakona. Zato se je predlagatelj odločil, da predloži v celoti prečiščeno besedilo 
novega zakona. 

Izvršni svet je sprejel .amandma odbora za proizvodnjo in promet Repu- 
bliškega zbora o dopolnitvi 33. člena. 

Prosim tovariše poslance, da predlog zakona sprejmejo. 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli poročevalec Cveto Preiovec besedo? 
(Hvala!) Zeli besedo predstavnik zakonodajno-pravne komisije? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Ce ne, preha- 
jamo 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 Organizacij sko-politični zbor predlog zakona o žičnicah 
soglasno sprejel. 

« 
Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 

sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu adaptacije in dograditve 
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prostorov vzgojnega zavoda Logatec, ki ga je Skupščini SRS predložil Izvršni 
svet. 

Predstavnik predlagatelja' je tovariš France Galič, pomočnik republiškega 
sekretarja za prosveto in kulturo. Vprašam ga ali želi predlog še ustno obraz- 
ložiti? (Ne želi.) Ali želi besedo poročevalec stalnega odbora Ciril Kambič? 
(Hvala.) Ali želi besedo predstavnik zakonodajno-pravne komisije? (Tudi, ne.) 

Zeli kdo- razpravljati? (Ne javi se nihče.) Če ne, dajem predlog odloka na 
glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o finančnem programu adaptacije in do- 
graditve prostorov vzgojnega zavoda Logatec soglasno sprejet. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na razpravo o 
delitvi sredstev, ki se stekajo cd kazni za prekrške. 

To točko dnevnega reda je zahteval poslanec Dušan Barbič v imenu 
skupine poslancev, potem ko ni bil zadovoljen z odgovorom na poslansko vpra- 
šanje v zvezi' z delitvijo sredstev, ki se inatekajo iz denarnih kazni za prekrške. 

Republiški sekretariat za finance je predložil stališče do proračunskega 
dohodka iz denarnih kazni, ki ste ga prejeli. Želi morda predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Ne.) Stališče je obravnaval tudi odbor za proučevanje zakonskih 
in 'drugih predlogov, ki nam. je poslal poročilo. Zeli poročevalec odbora besedo? 
(Hvala.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo o tem razpravljati? (Ne javi se nihče.) S tem 
zaključujem to razpravo. 

Prehajamo na 11. točko- dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona O' odpravi republiške komisije za ugotovitev pokoj- 
ninske dobe. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet. Rado Miklič, pomočnik republi- 
škega sekretarja za delo je njegov predstavnik. Ali želi besedo? (Ne.) Ah želi 
besedo poročevalec odbora? (Tudi ne.) Ali želi besedo predstavnik zakonodajno- 
pravne komisije? (Ne.) 

Začenjam razpravo. Ali želi kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce ne, zaklju- 
čujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog ziakona o od- 
pravi. republiške komisije za ugotovitev pokojninske dobe, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Organizacijsko-politični zbor soglasno sprejel predlog 
zakona o odpravi republiške komisije za ugotovitev pokojninske dobe. 

S tem zaključujem današnjo sejo in vas obveščam, da bo zadnja seja zbora 
za polovico poslancev okoli 18. aprila. Hvala lepa! 

(Seja je bila zaključena ob 14.35.) 
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Poročilo odborov in komisij, ki k temeljnemu aktu ne predlagajo sprememb 
ali dopolnitev in ki v svoji obrazložitvi ne navajajo vsebinsko novih argumen- 
tov, so v prilogah označena samo z navedbo odbora ali komisije, ki je poročilo 
pripravil, ter z datumom in opravilno številko poročila. 

PISMENA VPRAŠANJA POSLANCEV 

Mitja Stupan, 
poslanec Republiškega zbora 

Dne 31. marca 1967 bo nehal veljati zvezni zakon o voznih olajšavah v 
potniškem prometu za mladino in otroke. 

Po priporočilu Zveznega izvršnega sveta in odborov Zvezne skupščine naj 
bi v prihodnje republike urejevale vprašanje popustov za potovanja otrok in 
mladine. 

S tem v zvezi prosim Izvršni svet za odgovor, kako namerava naša republika 
urediti vozne olajšave v potniškem prometu za mladino in otroke. 

Drago Pere, 
poslanec Gospodarskega zbora 

V usnjarsko predelovalni industriji se je izoblikovalo utemeljeno stališče 
o zahtevi za sprostitev cen v tej panogi. To stališče je podprla Gospodarska 
zbornica SR Slovenije. 

O problemu režima cen, ki je življenjskega .pomena za panogo, je pred- 
stavnik IS SRS 12. 1. 1967 dal svoje mnenje na seji odbora za gospodarstvo ZIS. 

Glede na navedeno stavljam Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije 
na podlagi 103. člena začasnega poslovnika Gospodarskega zbora poslansko 
vprašanje: 

1. Kakšno je bilo stališče do zakona o formiranju in kontroli cen v usnjar- 
sko predelovalni in lahki industriji, ki ga je dal in zastopal predstavnik IS Slo- 
venije na seji odbora za gospodarstvo ZIS? 

2. Ali se predstavnik IS zavzema za stališča usnjarsko predelovalne indu- 
strije, ali za kakšno drugo stališče in zakaj? 

Maks Klanšek 
poslanec Organizacij sko-političnega zbora 

V smislu 102., 103. in 104. člena začasnega poslovnika Organizacijsko-po- 
litičnega zbora postavljam Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije naslednje 
poslansko vprašanje: 



Priloge 209 

»Zakaj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, kot ustanovitelj Zavoda SRS 
za zdravstveno in tehnično varstvo, ni uredil financiranja raziskovalno aplika- 
tivne dejavnosti ter preventivne dejavnosti s področja varnosti v cestnem 
prometu.« 

Organizacijsko-politični zbor je na seji, dne 23. 6. 1965 ob razpravi o var- 
nosti prometa na javnih cestah ugotovil, da sektor Zavoda SRS za zdravstveno 
in tehnično varnost v prometu ne more izpolnjevati svojih nalog, ker ni ure- 
jeno financiranje njegove dejavnosti. Zbor je zato naročil ustanovitelju, to je 
Izvršnemu svetu, da prouči in uredi vprašanje financiranja te dejavnosti. 

Iz dopisa, ki ga je poslal Zavod SRS za zdravstveno in tehnično varnost 
republiškemu sekretariatu za notranje zadeve dne 12. 1. 1967, v vednost pa 
tudi Organizacijsko-političnemu zboru, oziroma odboru, je razvidno, da je zavod 
14. 9. 1965 prikazal Izvršnemu svetu položaj, v katerem se nahaja. Zavod na 
svojo vlogo ni dobil odgovora. Iz že citiranega dopisa republiškemu sekretariatu 
za notranje zadeve pa je razvidno, da financiranje preventivne in raziskovalne 
dejavnosti v cestnem prometu še vedno ni rešeno. 

Iz poročila republiškega sekretariata za notranje zadeve za leto 1966 je 
razvidno, da se je število registriranih motornih vozil povečalo za 13 %, tujski 
motorni promet pa 114 %, število prometnih nesreč za 22,3 % nasproti letu 1965. 
Tako je bilo v letu 1966 v Sloveniji 10 384 prometnih nesreč, v katerih je iz- 
gubilo življenje 407 oseb (ali 18,3 % več kot leta 1965), 8162 oseb pa je bilo 
huje ali lažje poškodovanih. Glede na tako hitro naraščanje števila motornih 
vozil na naših cestah in s tem v zvezi tudi prometnih nesreč je nujno, da so 
praktični in represivni prijemi republiškega sekretariata za notranje zadeve 
in drugih institucij, ki skrbijo za varnost prometa, zasnovani na izsledkih psiho- 
loške, fiziološke in tehnične znanosti. Najmodernejša metodologija, ki so jo 
razvile medicinske, psihološke, tehnične in nekatere druge znanstvene panoge, 
dovoljujejo, da se najbolj racionalno ugotavlja in raziskuje pomembnost po- 
sameznih faktorjev in njih medsebojna povezanost, rezultate teh ugotovitev 
in raziskav pa uporabijo za optimalne preventivne, kurativne in sanacijske 
ukrepe. 

Ze ob razpravi o varnosti prometa je bilo nedvoumno ugotovljeno, da je 
potrebno v varnost prometa poseči tudi z znanstveno raziskovalnim delom in 
zato tudi urediti financiranje zavoda, ki to dejavnost opravlja. 

INFORMACIJA 
o nekaterih najvažnejših problemih zaposlovanja v SR Sloveniji 

Informacijo je pripravil odbor za delo in socialno zavaro- 
vanje RZ na osnovi gradiva Zavoda SRS za planiranje, ugotovitev, ki jih 
je skupina poslancev zbrala v razgovorih s predstavniki zavodov za zaposlova- 
nje in stališč ter mnenj delovne skupine poslancev, ki si je zadala nalogo pro- 
učiti problematiko in politiko zaposlovanja v obdobju 1966—1970. 

1. Ocena dosedanjega razvoja zaposlovanja 

Prebivalstvo Slovenije, zaradi upadajoče nizke natalitete ter občutnega mi- 
gracijskega odlivanja že več desetletij napreduje počasneje kot narašča pre- 
bivalstvo Jugoslavije in Evrope. 

14 
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Padanje natalitete se je pri našem prebivalstvu pričelo že proti koncu 
preteklega stoletja ter se nadaljuje, z izjemo kratkega obdobja neposredno po 
vojni tudi še sedaj; to je povzročilo, da se je odstotek prebivalstva v delovnem 
kontingentu starega do 30 let znižal od 41,4 % v letu 1931 na 36,0 % v letu 1965. 

Proces izseljevanja našega prebivalstva, ki se je pričel že pred dobrimi 
100 leti, se nadaljuje tudi v sedanjem obdobju; izselitveni tok se je usmeril 
tako v druge republike kot tudi v inozemstvo, povečalo pa se je doseljevanje 
iz drugih republik, ki je v zadnjih letih celo preseglo izseljevanje našega 
prebivalstva. 

Tako gibanje prebivalstva v Sloveniji se je odrazilo tudi na rasti aktivnega 
prebivalstva tako, da je v razdobju 1953—1964 znašal povprečni letni neto pri- 
rast aktivnega prebivalstva le nekaj čez 7000 oseb; delež aktivnega prebivalstva 
se zato v tem obdobju ni bistveno menjal in je znašal okoli 48 %. 

Zaposlenost v družbenem sektorju se je v razdobju 1956—1964 povečala 
v takem obsegu, da je ta sektor zaposlil, ne samo prirast aktivnega prebival- 
stva, temveč tudi delavce iz privatnega kmetijstva in iz drugih republik. Šte- 
vilo zaposlenih se je v tem razdobju povečalo v povprečju letno za okoli 23 500 
novih delavcev tako, da je bila dosežena povprečna stopnja rasti zaposle- 
nosti 5,6 %• 

V veliki meri je tako rast zaposlenosti omogočalo hitro povečanje proiz- 
vodnih zmogljivosti in pogoji gospodarjenja, ki niso v zadostni meri stimulirali 
produktivnosti in uspešnosti poslovanja v naraščanju proizvodnje. V takih oko- 
liščinah se je na široko vključevala tudi ne dovolj usposobljena delovna sila, 
ki se je v pretežni meri priučevala kar na delovnem mestu samem. Hiter po- 
rast delovnih mest je seveda omogočal tudi nagel vzpon vodilnega kadra na 
vseh nivojih in to ne glede na njegovo zadostno strokovno usposobljenost. V 
takih pogojih se je kadrovska politika zreducirala le na zadovoljitev kvan- 
titativnih potreb in so kvalitativni problemi kadrovanja postajali drugotnega 
pomena. 

Hitro naraščanje vseh vrst potrošnje ter relativno nizek delež osebnih 
dohodkov v strukturi cene niso silili delovnih organizacij k ekonomičnejši 
uporabi delovne sile. 

V vsem tem obdobju ni bilo pojavov in problemov brezposelnosti; iz leta 
v leto je celo naraščal pritok delovne sile iz ostalih predelov države. Za to ob- 
dobje pa je karakteristična visoka stopnja fluktuacije zaposlenih. V obdobju 
1961—1964 je fluktuiralo 19—20% vseh zaposlenih v industriji. Najbolj je 
fluktuiral prav kader z visokošolsko in višješolsko izobrazbo ter nekvalificirani 
delavci. Tekom leta 1964 se je npr. v industriji zamenjalo kar 21 % tega kadra. 

Ob hitrem naraščanju zaposlenosti se je kljub povečanemu prilivu strokov- 
nih kadrov iz šol ustvarila prevelika koncentracija zaposlenih z neustrezno 
strokovno izobrazbo. Analiza kadrovske strukture, ki jo je za družbeni sektor 
gospodarstva izdelal Republiški zavod za zaposlovanje, kaže, da je od vseh 
zaposlenih 61,15% priučenih delavcev, 32,58 % kvalificiranih in visoko kvali- 
ficiranih delavcev in samo 4,58 % delavcev s končano srednješolsko izobrazbo 
ter 1,42 % delavcev z višjo in visoko strokovno izobrazbo.* Glede na doseženi 

* Izobrazbena struktura delavcev pa bi morala biti glede na zahteve delovnih 
mest po oceni Republiškega zavoda za socialno zavarovanje taka, da bi bilo potrebno 
54,88 % priučenih delavcev, 32,11 % kvalificiranih in visoko kvalificiranih delavcev, 
9,31 % delavcev s končano srednješolsko izobrazbo in 3,70 % delavcev z višjo ter 
visoko strokovno izobrazbo. 
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gospodarski potencial primanjkuje v gospodarstvu predvsem kader z visoko, 
višjo in srednjo strokovno izobrazbo, preveč pa je priučenih delavcev. Vse to 
kaže, da je sedanja kvalifikacijska struktura zaposlenih neugodna. 

V ekonomski in socialni strukturi prebivalstva so bili v obdobju 1956—1964 
doseženi nadaljnji veliki premiki. Velika dinamika zaposlenosti je namreč 
pospeševala odliv delovne sile iz kmetijstva in aktivizacijo ženskega prebival- 
stva. Delež kmečkega aktivnega prebivalstva v skupnem aktivnem prebival- 
stvu se je od 45,8 % v letu 1956 hitro znižal na 32,3% v letu 1964. Odstotek 
zaposlenih žena v družbenem sektorju se je povečal od 34,4% v letu 1956 na 
37,8 % v letu 1964 in tako smo se. uvrstili med države z najvišjim odstotkom 
zaposlenih žena. Rezultat navedenih premikov in možnosti za zaposlovanje je 
zmanjšanje deleža zaposlenih v primarnih dejavnosti in to predvsem v korist 
deleža zaposlenih v sekundarnih dejavnostih, nekoliko pa je porastel tudi delež 
zaposlenih v terciarnih dejavnostih. Z ozirom na doseženo stopnjo razvoja iz- 
kazujemo v primerjavi z državami na slični ravni razvoja znatno premalo 
zaposlenih v terciarni dejavnosti in še vedno preveč zaposlenih v primarnih 
in zlasti v sekundarnih dejavnostih. 

Z reformo uveljavljeni gospodarski ukrepi so dosegli pričakovani pozitivni 
učinek v pogledu normaliziranja stopnje rasti zaposlenosti in ostvarili nekatere 
od osnovnih pogojev za racionalnejše gospodarjenje z živim delom ter začeli 
spodbudno vplivati na začetek procesa usklajevanja strukture zaposlenih z 
želeno ekonomsko strukturo gospodarstva. 

Zaposlenost je takoj po uvedbi zaostrenih pogojev gospodarjenja pričela 
najprej stagnirati in nato upadati do konca leta 1965. V prvih devetih mesecih 
letos zaposlenost zelo zmerno narašča tako, da je v septembru le za 1,9 % 
višja kot decembra lani, vendar pa je v povprečju devetih mesecev daleč 
pod nivojem lanskega leta (za 15 909 oseb) in celo pod nivojem leta 1964. Pojavi 
stacionirnosti v zaposlovanju so ugodno vplivali na zmanjšanje fluktuacije. 
Že konec leta 1965 se je ta znižala tako1, da je fluktuiralo samo še 14% 
delavcev. 

Zmanjšanje možnosti za zaposlovanje, težnja po boljšem in hitrejšem 
zaslužku in večja odprtost meja povzročajo, da je zaposlovanje v tujino v 
naglem porastu. V letu 1964 se je zaposlilo v tujini le 4718 oseb, lani 7805 in 
letos v devetih mesecih že 11 812 oseb. V tujini se zaposlujejo predvsem kadri 
brez ali pa z nižjimi kvalifikacijami, vendar pa odhaja v tujino že vedno več 
tudi kvalificiranih kadrov, kar seveda negativno vpliva na kvalifikacijski sestav 
v našem gospodarstvu. Vse več namreč emigrira tisti kader, ki ga primanjkuje 
že doma, zlasti kader iz poklicev t. i. širokega profila (ključavničarji, kalilci, 
varilci, orodjarji, monterji ipd.). Razen v nekaterih delovnih organizacijah, kot 
npr. v Metalni, ti odhodi delovne sile v tujino še ne povzročajo večjih težav 
v proizvodnji. 

Zmanjševanje stopnje rasti zaposlenosti do sedaj ni povzročilo večjih ne- 
gativnih posledic, prav tako ni prišlo do večjih in nenadnih odpustov zaposle- 
nih. Povprečna brezposebnost je v prvih devetih mesecih letos v primerjavi 
z zaposlenimi dosegla stopnjo 2,12 %. V tem obdobju je bilo brezposelnih 
11 727 oseb, kar presega lanskoletno povprečje za 23,8 % oziroma povprečje 
istega obdobja lani celo za 36,3 %. Izdatki za denarna nadomestila med brez- 
poselnostjo skokovito naračajo in so za 3,4-krat večji kot lani, pri tem pa 
ta nadomestila, kljub izboljšanim pogojem (cenzus) prejema zelo majhen del 

14« 
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nezaposlenih (okoli 15 %), vendar pa nekateri zavodi pri teh izdatkih že iz- 
črpavajo rezerve iz prejšnjih let. 

Med brezposelnimi je še vedno največ nekvalificiranih in polkvalificiranih 
delavcev, porastlo pa je tudi število kvalificiranih kadrov brez zaposlitve, ka- 
terih pretežni del pa je le prehodno na spiskih nezaposlenih. Med nezaposlenimi 
je največ žena, prav tako raste delež tistih, ki iščejo prvo zaposlitev. Kljub 
temu, da zelo nizek odstotek brezposelnih prejema denarna nadomestila, pa 
vendar brezposelni ne sprejemajo vsako ponujeno jim delo in zlasti odklanjajo 
težaška dela v gradbeništvu, dela, na katerih obstojajo težji delovni pogoji, 
dela v komunalnem gospodarstvu, ki se štetejo kot neugledna in dela za dolo- 
čen čas. Prav tako se zlasti kvalificirani kadri nočejo zaposlovati v krajih izven 
stalnega prebivališča. 

Največji problem predstavlja zaposlovanje mladine izpod 18 let, ki išče 
prvo zaposlitev. Take mlade delavce podjetja nerada zaposlujejo, ker jih ne 
smejo razporejati na določena dela in v izmene. Število nezaposlene mladine 
stalno narašča in niti ni vsa registrirana pri zavodih kot brezposelna. Predvsem 
je prizadeta mladina, zlasti ženske, ki dokonča osemletko in čeprav nima 
ustrezne poklicne izobrazbe, teži v zaposlitev. Še težji je problem zaposlovanja 
mladine, ki zaradi neuspešnega dokončanja obveznega šolanja (36 % generacije) 
nima niti formalnih pogojev za poklicno šolanje. Raste tudi število nezaposlene 
mladine s končano srednješolsko izobrazbo. Zlasti ni mogoče najti ustreznih 
zaposlitev za absolvente ekonomskih, administrativnih, trgovskih in kmetijskih 
šol, v katere se je sedaj vključeval velik odstotek zlasti ženske mladine. S tem 
v zvezi stopajo v ospredje problemi: struktura našega šolstva in poklicno 
usmerjanje mladine ter poznavanje potreb po posameznih vrstah kvalifikacij. 

Z uveljavitvijo gospodarske reforme se je zelo zaostrilo vprašanje možnosti 
zaposlovanja invalidov in za delo manj zmožnih oseb. Zato na seznamu brez- 
poselnih narašča število takih oseb, ki pravzaprav čakajo na invalidsko upoko- 
jitev, ali pa da bi jih končno prevzeli na svoje breme skladi za socialno skrbstvo. 

2. Možnosti in problemi zaposlovanja v obdobju 
1966—1970 

Naravni priliv v aktivno prebivalstvo bo po ocenah do leta 1970 znašal 
122 000 oseb. Izpad iz aktivnega prebivalstva zaradi umrljivosti (30 000 oseb), 
upokojitev (21 000 oseb) in drugih razlogov prehajanja aktivnega prebivalstva 
v vzdrževano prebivalstvo (11 000 oseb) pa bo znašal 62 000 oseb. Na osnovi 
teh predvidevanj bo v tem obdobju dosežen neto naravni prirast aktivnega 
prebivalstva za okoli 60 000 oseb ali za letno povprečno 12 000 oseb, ki bodo 
težile v zaposlitev. 

Na povečanje števila tistih, ki bodo iskali zaposlitev, bo razen pričakova- 
nega naravnega prirastka aktivnega prebivalstva vplival še nadaljnji odliv pre- 
sežkov delovne sile iz agrarno prenaseljenih področij, predvsem v vzhodnih 
predelih Slovenije. Predvideva se, da bo odliv aktivnega kmečkega prebivalstva 
v nekmetijske dejavnosti v tem obdobju znašal še vedno okoli 16 000 oseb ali 
preko 3000 oseb letno. 

Določeno prerazporeditev ter sprostitev že zaposlenih bodo povzročili tudi 
z reformo uveljavljeni poostreni pogoji gospodarjenja, orientacija na rekon- 
strukcije in modernizacije obstoječih kapacitet in poostrena zahteva po večji 
ekonomičnosti ter učinkovitosti poslovanja gospodarskih organizacij. Razen 
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tega bo lahko poslovna selekcija pripeljala tudi do likvidacije posameznih pod- 
jetij, kar bo zahtevalo preusmeritev večjega števila sedaj že zaposlenih oseb. 
Tudi nadaljnje izgrajevanje sistema delitve dohodka in osebnih dohodkov ter 
povečanje deleža osebnih dohodkov v strukturi cene bo vplivalo na racional- 
nejše odločitve glede števila in razmestitve že zaposlenih. 

Slične zahteve se postavljajo tudi pred družbene službe in državno upravo. 
Tudi tu bo pospešitev procesa širjenja samoupravnosti in debirokratizacije ter 
večanje učinkovitosti poslovanja privedlo do racionalizacije administrativnega 
ter upravnega aparata vseh vrst. 

Navedeni pričakovani premiki v agrarnem prebivalstvu in med že zapo- 
slenimi bodo lahko znatno povečali iz naravnega prirastka izvirajoče število 
oseb, ki jim bo treba omogočiti zaposlitev. Vendar pa je ta dodatni priliv težko 
oceniti, ker je v pretežni meri odvisen od intenzivnosti ukrepov, ki lahko po- 
spošujejo ali pa omejujejo take premike na obseg, ki ga bo možno postopoma 
brez večjih in nenadnih pretresov obvladati. 

Analize strokovne ustreznosti že zaposlenih opozarjajo na velike dispro- 
porce med zahtevano in dejansko kvalifikacijo in na potrebo hitrejšega uskla- 
jevanja med zahtevami delovnih mest in delovno sposobnostjo proizvajalcev. 
Ker gre pri tem za večje deficite strokovnih kadrov, bo potrebno z ustreznejšo 
kadrovsko politiko delovnih organizacij postopno odstranjevati ugotovljena 
nesorazmerja, ki so deloma tudi posledica dinamičnega razvoja našega gospo- 
darstva na eni strani in neustrezne kvalitete in obsega šolanja kadrov na drugi 
strani. Pri tem je zlasti problematično to, da zasedajo delovna mesta z ne- 
ustrezno izobrazbo v pretežni meri mlajši kadri. Iz predvidene kvalifikacijske 
strukture naravnega priliva v aktivno prebivalstvo v obdobju do leta 1970 
je razvidno, da bo delež tistih, ki bodo težili v zaposlitev z nepopolno izobrazbo, 
znašal 29%, s popolno osnovno šolo 7,5%, s šolo druge stopnje; 58,5 % in z 
višjo in visoko šolo 5 %. Tak kvalifikacijski sisteva na novo zaposlenih bo lahko 
vplival na hitrejše usklajevanje kvalifikacijske strukture s potrebami. 

V letih do 1970, tj. v obdobju intenzivnega gospodarskega razvoja, glede 
na dosedanje ugotovitve, verjetno ne bo mogoče zaposliti celotnega kontingenta 
delovne sile. Zlasti se bodo zaostrovali problemi zaposlovanja nekvalificirane 
delovne sile, ženske delovne sile ter mladine. Kljub temu pa je potrebno 
vztrajati na principu zaposlovanja samo na ekonomsko upravičenih delovnih 
mestih ter je zato možnosti za zaposlovanje iskati v okviru odpiranja novih 
zmogljivosti in boljše izrabe obstoječih, širjenju zaposlovanja v terciarnih 
dejavnostih, stabilizaciji prebivalstva v agrarnih dejavnostih in končno tudi 
v zaposlovanju v tujini. Pri tej usmeritvi pa je zlasti opozoriti na naslednje 
probleme: 

Ker imamo posebno v sekundarnih dejavnostih še vedno zelo nizek koefi- 
cient izmenskega dela, se prav z odpiranjem novih delovnih mest v drugi in 
tretji izmeni odpirajo možnosti nadaljnjega širjenja zaposlovanja. Poostreni 
pogoji gospodarjenja in potreba po večji izkoriščenosti tehnične opremljenosti 
bo prisiljevala delovne kolektive, da bodo hitreje odpirali takšna ekonomsko 
opravičena delovna mesta. Kolikšen delež nezaposlene delovne sile se bo lahko 
zaposlil z uvajanjem proizvodnje v dodatnih izmenah, ni možno predvideti. 
Premik v večizmensko delo je namreč povezan z večjim uveljavljanjem naše 
proizvodnje na zunanjem trgu, z večjo in boljšo preskrbo proizvodnje z repro- 
dukcijskimi materiali in energijo, kakor tudi z razpoložljivim obsegom obrat- 
nih sredstev. 
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Z hitrejšim razvojem turizma, gostinstva in obrti so dane precejšnje mož- 
nosti novega zaposlovanja. Razvijanje terciarnih dejavnosti je med ostalim 
tudi tesno povezano z večjo stimulacijo zasebnih naložb v te dejavnosti. Zato 
bo potrebno ponovno proučiti vse predpise in ukrepe, ki danes še zavirajo 
razvoj teh dejavnosti. Tudi glede kadrov ni nobenega zadržka, da ne bi mogli 
čim hitreje razvijati terciarne dejavnosti, predvsem privatne obrti. V primar- 
nih in zlasti sekundarnih dejavnostih se danes nahajajo številni kadri z obrt- 
niškimi poklici, ki so svoječasno zaradi ostrejše davčne politike in nejasnih 
razvojnih perspektiv zapuščali obrt in se vključevali v industrijo. Z večjim 
razvojem teh dejavnosti bi bilo možno zaposliti večji delež nezaposlene delovne 
sile zlasti mladine. Seveda pa je za hitrejši razvoj terciarnih dejavnosti potrebna 
ustrezna raven osebne potrošnje in nadaljnji razvoj inozemskega turizma. 

Kljub temu, da se na določenih področjih zaradi hiperpopulacije kmečkega 
prebivalstva predvideva še nadaljnje spreminjanje ekonomske in socialne struk- 
ture prebivalstva z odlivom delovne sile iz kmetijskih v nekmetijske dejavnosti, 
bo potrebno tistemuu delu prebivalstva, ki ostaja v kmetijski dejavnosti, zago- 
toviti določeno in spodbudejšo ekonomsko perspektivo. Na ta način bo možno 
doseči, da bo mladina ostajala iz ekonomskega interesa v tej dejavnosti in da 
se bo tako znižal neugodno visok starostni sestav kmečkih poizvajalcev. S po- 
litiko kooperacijskega sodelovanja, sproščenejšo tržno politiko in stabilnejšo 
davčno politiko pa bo potrebno stimulirati tudi povečanje individualnih naložb 
v kmetijstvo in tako doseči večjo izkoriščenost zasebnih kmetijskih površin. 

Z ozirom na nadaljnjo liberalizacijo zaposlovanja v tujini in ker zaposlo- 
vanje v tujino zadnja leta naglo raste, lahko računamo, da se bo ta dinamika 
ob zmanjšanju možnosti zaposlovanja doma tudi v naslednjih letih še dvigala. 
Ker se v tujini zaposluje vse več tudi že zaposlene kvalificirane delovne sile 
pa bodo takšni premiki vse bolj negativno vplivali na kadrovsko strukturo v 
gospodarskih organizacijah. S stimulativnejšo politiko nagrajevanja bo potrebno 
tak strokovni kader zadrževati doma, medtem ko naj bi se v tujini zaposlovala 
le dejansko še nezaposlena in nekvalificirana delovna sila. 

Čeprav delež nezaposlenih sedaj ni visok, pa bo njegovi tendenci narašča- 
nja v naslednjih letih posvetiti vso pozornost. V pretežni meri gre še vedno za 
tekoče prehajanje delavcev iz slabše stoječih delovnih organizacij v poslovno 
uspešnejše, torej za krajše obdobje brezposelnosti. Vendar pa že sedaj na- 
naščajo določene kategorije brezposelnih, med njimi zlasti mladina. Posebej 
je tudi problematičen porast brezposelnih invalidov. Kolikor bo ta delež še 
naraščal, bi bilo potrebno delovne organizacije s predpisi obvezati, da zapo- 
slujejo določen delež invalidov. Z zaostritvijo možnosti zaposlovanja se bo 
čakalna doba na delo podaljševala in naraščali bodo stroški za nadomestila. 
Zfito bi kazalo ponovno proučiti ustreznost sedanjega sistema financiranja za- 
poslovanja. 

Glede na spremenjeni značaj in pomen službe za zaposlovanje z uveljavi- 
tvijo temeljnega in republiškega zakona o organizaciji in financiranju zaposlo- 
vanja je ta služba dobila izrazito družbenoekonomsko obeležje, ki obsega 
razreševanje ekonomsko-političnih, socioloških in demografskih problemov s 
programiranjem in izvajanjem politike racionalnega zaposlovanja. Po svoji 
vsebini dela, organizaciji in strokovnosti mora služba za zaposlovanje čimprej 
postati specializirana za pomoč delovnim organizacijam pri formiranju in iz- 
vajanju njihove politike zaposlovanja in skrbeti, da nezaposlene osebe po svojih 
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delovnih sposobnostih čimprej vključijo v delo ali pa potrebam primerno 
preusposobijo. 

Služba za zaposlovanje se bo morala ob pomoči skupščin komunalnih 
skupnosti za zaposlovanje čimprej usposobiti za realnejše ocenjevanje potreb 
in možnosti za zaposlovanje posameznih področij. Le takšno kompleksno po- 
znavanje razmer in pogojev bo namreč omogočilo zavodom za zaposlovanje 
izvajanje njihove dejavnosti v skladu s potrebami gospodarstva in družbenih 
služb. 

Poklicno usmerjanje mladine mora postati sestavni del rednega izobraže- 
vanja in ne samo ena od dejavnosti zavodov za zaposlovanje. Posebej je po- 
trebno proučiti možnosti za poklicno usposabljanje tiste mladine, ki neuspešno 
dokonča obvezno šolanje ter sedaj nima formalnih pogojev za redno poklicno 
izobraževanje. Posebno pozornost bo potrebno posvetiti strokovnemu uspo- 
sabljanju ženske mladine. 

Svojo dejavnost bo morala služba za zaposlovanje razvijati v okviru eko- 
nomske zainteresiranosti gospodarstva in družbenih služb ter si z ustreznimi 
pogodbami zagotoviti za to potrebna finančna sredstva. Le na ta način bo 
namreč možno doseči, da se bodo sredstva, zbrana z rednimi prispevki za za- 
poslovanje, uporabljala v večji meri predvsem za denarna nadomestila neza- 
poslenih in za take raziskave in proučevanje problematike zaposlovanja, ki so 
širšega pomena za posamezno področje oziroma Slovenijo kot celoto. 

Št.: 10-1/66 

POROČILO 

Odbor za delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora in odbor za 
proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora sta na skupni 
seji dne 13. marca 1967 obravnavala informacijo o strukturi strokovne usposob- 
ljenosti zaposlenih v gospodarstvu, ki jo je Skupščini SR Slovenije predložil 
v obravnavo Izvršni svet. Odbor za delo in socialno zavarovanje Republiškega 
zbora je omenjeno informacijo obravnaval tudi na svoji seji dne 25. januarja 
1967, prav tako pa jo je obravnaval dne 26. januarja 1967 tudi odbor za pro- 
sveto in kulturo Republiškega zbora. 

Skupina poslancev odbora za delo in socialno zavarovanje Republiškega 
zbora je med obravnavo te informacije obiskala tudi nekatere večje gospo- 
darske organizacije različnih panog z namenom, da se seznani s stališči delovnih 
kolektivov in s konkretnimi problemi pri prizadevanjih za vključevanje stro- 
kovnih kadrov in izboljšanje kadrovskega sestava. S tem namenom so bili na 
skupno sejo obeh odborov vabljeni tudi predstavniki nekaterih drugih organi- 
zacij, Gospodarske zbornice SR Slovenije, skupščine Republiške skupnosti za 
zaposlovanje in institucij, ki delujejo na področju organizacije dela in zapo- 
slovanja. 

Oba pristojna odbora Republiškega in Gospodarskega zbora sta v raz- 
pravi ugodno ocenila predloženo informacijo kot eno prvih raziskav kvalitetnih 
vidikov zaposlovanja. Informacija opozarja na vrsto problemov, ki zahtevajo 
še nadaljnje poglobljene raziskave o strokovni usposobljenosti zaposlenih in 
o stopnji njene usklajenosti s sedanjimi in perspektivnimi zahtevami gospo- 
darstva v pogojih reforme. 

Po razgovorih v delovnih organizacijah in razpravi na skupni seji sta oba 
odbora sprejela naslednja mnenja in ugotovitve: 
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— Sedanje stanje v kadrovski strukturi delovnih organizacij je rezultat 
zgodovinskega razvoja podjetij na Slovenskem, ki so se pretežno razvila iz 
obrti v srednjo industrijo. Velik razvoj naše industrije po osvoboditvi in mesto, 
ki ga ima slovensko gospodarstvo v okviru celotne Jugoslavije, je nedvomno 
rezultat prizadevanj in delovnih izkušenj kadrov, ki so vodili ta podjetja v tem 
obdobju. Zaradi naglega razvoja, uspehov, specifičnih pogojev gospodarjenja 
v preteklem obdobju in relativnega pomanjkanja strokovnih kadrov pa je v 
podjetjih zaostajala skrb za vzgojo kadrov in se je zanemarjala njihova stro- 
kovnost. Ta pomanjkljivost se odraža tudi v nepopolnem preciziranju zahtev po 
strokovnosti v samoupravnih aktih delovnih organizacij. 

— Poostrene zahteve gospodarjenja v pogojih uveljavljanja reforme, hiter 
razvoj znanosti in tehnike v svetu ter konfrontacija s produktivnostjo in poslov- 
nostjo na svetovnem trgu zahtevajo spremembe v politiki zaposlovanja in ka- 
drovanja, kajti dosedanja ekstenzivna politika gospodarjenja ni pogojevala v 
zadostni meri vloge dela kot enega poglavitnih proizvodnih faktorjev. Novi 
pogoji zahtevajo formiranje novih konceptov politike zaposlovanja in je zato 
potrebno definirati kadrovsko politiko v tem obdobju na vseh nivojih. Precizneje 
je določiti področje kadrovskih funkcij vseh organov, ki se s to politiko ukvar- 
jajo ter verificirati njihovo sposobnost za opravljanje teh funkcij. 

— Uvajanje sodobne organizacije proizvodnje in modernizacija tehnologije, 
kar vse narekujejo poostreni pogoji gospodarjenja, je predvsem odvisno od 
strokovne sposobnosti zaposlenih. Od zaposlenih s pomanjkljivim znanjem 
namreč ni mogoče pričakovati, da bi se zavzemali za sodobnejšo organizacijo 
proizvodnje in uvedbo sodobnih tehnoloških postopkov ter je zato potrebno imeti 
na vodilnih mestih v podjetjih ljudi, ki bodo sposobni in pripravljeni vse to 
storiti. Ne kaže pa pričakovati, da se bodo stvari same reševale v novih pogojih 
gospodarjenja, temveč je predvsem poiskati način, kako tako stanje zavestno 
čimprej izboljšati. 

— Neustrezna izobrazba, zlasti mlajših kadrov, opozarja na to, da v zahte- 
vah po strokovni usposobljenosti za vodilna delovna mesta nismo bili dovolj 
dosledni ter bo zato potrebno z novo razporeditvijo kadrov oziroma perma- 
nentno reelekcijo in s poostritvijo zahtev po naknadnem dopolnilnem izobra- 
ževanju reševati te probleme z večjo odločnostjo v samih delovnih organi- 
zacijah. 

— Neustrezna usposobljenost vodilnih kadrov v gospodarskih organizacijah 
narekuje razen sprememb v politiki kadrovanja tudi ukrepe, ki naj bi zago- 
tovili sicer formalno kvalificiranemu kadru potrebno dopolnilno znanje s pod- 
ročja vodenja in opravljanja vodilnih funkcij. Zato bi bilo potrebno zagotoviti 
in uvajati take dopolnilne oblike izobraževanja. 

— Formiranje strokovnih kadrov je tesno povezano z ustrezno organizacijo 
izobraževalnih ustanov, ki se bo morala čimprej prilagoditi tako v kvantita- 
tivnem kot kvalitativnem pogledu potrebam, ki jih kaže gospodarstvo. Zato 
bi bilo potrebno definirati kadrovske potrebe, izdealti nomenklaturo poklicev 
in s tem ustrezno prilagoditi organizacijo in strukturo rednih šol in raznih oblik 
dopolnilnega izobraževanja. 

— Pri urejanju kadrovske problematike si je treba prizadevati predvsem 
za preciznejšo formuliranje kadrovske politike v statutarnih aktih delovnih 
organizacij. Delovnim organizacijam bo treba zato nuditi ustrezno strokovno 
pomoč, potrebna pa bo tudi ustrezna politična akcija družbenih organizacij. 



Priloge 217 

Odbora sta se sicer v načelu strinjala z zaključki in predlogi ukrepov, ki 
jih nakazuje informacija, vendar pa menita, da bi bilo treba obravnavano 
problematiko reševati kompleksneje in upoštevati še nekatera dejstva in vidike, 
ki v informaciji niso mogli biti zajeti ali pa so premalo obdelani. Tudi predlog 
ukrepov za razrešitev najbolj perečih neskladij v kadrovski strukturi, ki ga 
je predložila skupščina Republiške skupnosti za zaposlovanje, po ugotovitvah 
razprave ne nakazuje v celoti ustrezne in kompleksne rešitve za učinkovito 
odpravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti. V razpravi je bilo v tej zvezi zlasti 
opozorjeno, da je treba pri dokončnem oblikovanju ukrepov upoštevati poleg 
v prejšnjem odstavku navedenih mnenj in ugotovitev, zlasti še naslednje: 

— Glede na zelo kritična mnenja in pripombe gospodarskih organizacij o 
neizvedljivosti dosedanjih predlogov o predpisovanju strokovne usposoblje- 
nosti za posamezna vodilna delovna mesta s strani republike, sta odbora dvo- 
mila o primernosti takega ukrepa in bila mnenja, da ga na celotno gospodarstvo 
ne bi mogli aplicirati. Zato bi bilo treba vsestransko proučiti njegove posledice, 
in v primeru, če bi se zanj odločili, ugotoviti, za katere dejavnosti bi bil pri- 
meren in v kakšnem obsegu bi morda ustrezal. Pristojni upravni organi in 
družbeno-politični činitelji pa morajo poskrbeti, da bodo samoupravni organi 
v delovnih organizacijah v samoupravnih aktih bolj dosledno zahtevali in 
zagotoviti potrebno strokovnost in druge pogoje za vodilna delovna mesta, 
kakor tudi dosledno izvajanje načel in pogojev reelekcije, hkrati pa določiti 
mesto in pomen strokovnega usposabljanja. S tem bodo tudi izvajali v celoti 
obstoječa — sicer le okvirna — določila temeljnega zakona o delovnih raz- 
merjih. 

— Pristojnosti vodilnega in strokovnega kadra v gospodarskih organi- 
zacijah, zlasti direktorjev, bo potrebno oblikovati tako, da bo lahko prišla v 
polni meri do izraza odgovornost za opravljanje teh funkcij. Zato je potrebno 
proučiti in dopolniti veljavne predpise (zlasti temeljni zakon o delovnih raz- 
merjih, temeljni zakon o podjetjih itd.), da bodo vodilnim delavcem dane 
ustrezne pristojnosti za izvajanje nalog, za katere so odgovorni, med drugim 
tudi možnost večjega vpliva na izbiro sodelavcev za vodilna delovna mesta. 

— Sistem nagrajevanja po delu bo treba odločneje izpopolnjevati pred- 
vsem v smeri večjega stimuliranja vodilnih in strokovnih delavcev za dosežene 
uspehe ob istočasni poostritvi osebne odgovornosti za zaupane jim naloge. 

— Organizacijo rednega šolstva je treba prilagoditi prizadevanjem za iz- 
boljšanje strokovne usposobljenosti in jo dopolniti z raznimi oblikami funkcio- 
nalnega izobraževanja za delovno mesto, ki ga je treba razvijati v delovnih 
organizacijah, strokovnih institucijah in šolah. Uveljaviti se mora načelo, da 
je za vodilne kadre potrebna tako šolska izobrazba, kot tudi praksa. Delovne 
organizacije naj si zato z zaposlovanjem mladih izšolanih kadrov zagotovijo 
ustrezen izbor za vodilna in strokovna delovna mesta. 

— Vprašanje ustrezne kadrovske strukture je dolgoročna naloga, ki zahteva 
koordinirano prizadevanje vseh pristojnih činiteljev v republiki, zlasti Gospo- 
darske zbornice in njenih organov, gospodarskih združenj in strokovnih dru- 
štev, znanstveno-raziskovalnih in strokovnih institucij, univerze ter republiških 
upravnih organov in občinskih skupščin. Pri tem bo treba proučiti vprašanje 
enotnega usmerjanja strokovnih služb, ki bi študijsko in organizacijsko delovale 
in koordinirale delo naštetih organov. 

Celotno gradivo, ki sta ga obravnavala oba odbora, razprava na sejah od- 
borov, pa tudi razprave o tej problematiki v širši javnosti in zlasti še nedo- 
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končane razprave v organih Gospodarske zbornice SRS ter razprave na sejah 
Republiškega in Gospodarskega zbora bodo nedvomno opozorile na najrazlič- 
nejše vidike in možnosti za reševanje te tako pomembne problematike, ki po- 
staja ključno vprašanje našega družbenoekonomskega razvoja, in to ne samo 
na področju gospodarstva, ampak tudi na drugih področjih, v družbenih služ- 
bah, javni upravi, denarnih zavodih, šolstvu itd. Zato bo potrebno izdelati tako 
analizo strokovne usposobljenosti tudi za ta področja, da bo zajeta in razvidna 
celotna problematika. 

Odbora zato predlagata, naj bi Izvršni svet zbral in ocenil vse predloge iz 
razprav in gradiv ter nato pripravil in predložil Skupščini SR Slovenije celovit 
program postopnega reševanja problematike neustrezne strukture strokovne 
usposobljenosti zaposlenih v gospodarskih in negospodarskih dejavnostih. 

Št.: 10-3/67 
Ljubljana, 14. 3. 1967 

PREDLOG USTAVNIH AMANDMAJEV 

Ti ustavni amandmaji so sestavni del ustave SR Slovenije in začnejo veljati 
z dnem, ko so razglašeni. 

Amandma I 

Skupščina SR Slovenije voli na skupni seji vseh zborov člane republiške 
delegacije za Zvezni zbor (Zbor narodov); Skupščina voli deset članov, in sicer 
izmed republiških poslancev ter drugih javnih delavcev v republiki.* 

Amandma II 

Predlog za izvolitev ali razrešitev republiških sekretarjev, republiškega 
javnega tožilstva ter drugih republiških funkcionarjev in članov organov uprav- 
ljanja, ki jih po ustavi, po zakonu ali po drugem aktu Skupščine SR Slovenije 
voli Skupščina, daje Republiškemu zboru komisija za volitve in imenovanja 
po predhodnem mnenju Izvršnega sveta. Izvršni svet lahko sproži postopek za 
razrešitev posameznega od teh funkcionarjev oziroma članov organov uprav- 
ljanja. 

Predlog za izvolitev ali razrešitev predsednika in sodnikov Vrhovnega 
sodišča SR Slovenije ter drugih republiških sodišč daje Republiškemu zboru 
komisija za volitve in imenovanja.** 

Amandma III 

Splošne volitve v občinske skupščine razpisuje predsednik Skupščine SR 
Slovenije.*** 

* Z amandmajem I se spreminja določba 2. alinee 152. člena in dopolnjujejo 
določbe 154. člena republiške ustave (RU). 

** Z amandmajem II se spreminjajo določbe pravnega odstavka 196. člena in 
določba 11. alinee 186. člena RU. 

*** Z amandmajem III se spreminja določba 9. alinee 152. člena in 10. alinee 
186. člena RU. 
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OBRAZLOŽITEV 

Iz predloga ustavnih amandmajev k zvezni ustavi izhaja tudi potreba po 
ustreznih korekturah oziroma spremembah nekaterih določb republiške ustave. 
Največji del zveznih amandmajev, ki se tičejo predvsem položaja in vloge Zbora 
narodov, pa tudi drugih amandmajev, ki se tičejo sestave in dela Zveznega 
izvršnega sveta, institucije podpredsednika republike, institucije namestnika 
vrhovnega komandanta JLA ter načela glede uporabe sredstev federacije za 
investicije, nimajo svojega neposrednega vpliva na republiško ustavno ureditev. 
Glede sestave republiške delegacije v Zvezni zbor oziroma v Zbor narodov 
pa predvideva amandma I k zvezni ustavi izrecno dodatno ureditev v republi- 
ških ustavah. Novost je v tem, da republiške delegacije ne bi volil le Re- 
publiški zbor, ampak glede na novo razširjeno vlogo Zbora narodov vsi zbori 
republiške skupščine na skupni seji. Nadaljnja novost je v tem, da so za člane 
republiške delegacije lahko izvoljeni razen republiških poslancev tudi drugi 
občani »U skladu sa uslovima koje odredi republički ustav.« 

Predlog amandmaja I se navezuje na navedeni zvezni tekst in v bistvu 
prevzema njegovo idejo. Nadaljnja precizacija te ideje bo morda potrebna v 
poslovniku Skupščine, v samem tekstu ustave pa po našem mnenju ne bi 
mogli iti v večje podrobnosti. 

V republiški ustavni ureditve imamo v nadaljnjem samo še eno vprašanje, 
ki je sedaj enako urejeno kot v federaciji, pa bo ureditev v federaciji v smislu 
predlogov ustavnih amandmajev spremenjena. To je kompetenca Zveznega 
izvršnega sveta oziroma republiških izvršnih svetov, da predlagajo Zveznemu 
zboru oziroma republiškim zborom imenovanja zveznih oziroma republiških 
sekretarjev ter drugih zveznih oziroma republiških funkcionarjev in članov 
organov upravljanja, ki jih imenuje Zvezna oziroma republiška skupščina. 
Zvezni izvršni svet oziroma republiški izvršni sveti predlagajo tudi imenovanje 
predsednikov in sodnikov zveznih oziroma republiških sodišč. V skladu z idejo 
o določitvi jasnejše linije razmejitve politično-izvršilne in upravne funkcije v 
organskem in funkcionalnem smislu in z idejo o povečani odgovornosti uprave 
pred skupščino prehaja v smislu teh predlogov imenovanje predstojnikov zvez- 
nih oziroma republiških upravnih organov v celoti — to je vključno z iniciativo 
za imenovanje — na samo skupščino; izvršni svet bi dajal v bodoče le mne- 
nje o kandidatih za te funkcionarje, lahko pa bi sprožil tudi postopek za nji- 
hovo razrešitev. 

V republiki pride med navedene funkcionarje tudi republiški javni tožilec, 
ki ga je doslej imenoval zvezni javni tožilec. Iniciativa za imenovanje sodnikov 
se odvzema iz kompetence izvršnih svetov zaradi krepitve neodvisnosti sodišč. 

To je vsebina amandmaja II. 
Vprašanje iniciative za imenovanje sodnikov je v zveznem amandmaju teo- 

retično povsem čisto, medtem ko obstoje lahko glede iniciative za imenovanje 
predstojnikov upravnih organov pomisleki in tudi nasprotna stališča. Izvršni 
svet je po ustavi odgovoren pred skupščino za izvrševanje politike, katere 
osnove je določila skupščina (drugi odstavek 225. člena ZU, drugi odstavek 
183. člena RU). Politiko pa izvaja izvršni svet in zvezna oziroma republiška 
uprava. Izvršni svet odgovarja torej za svoje delo in za delo uprave v celoti. 
Zato je logično, da ima tudi določene ingerence pri imenovanju predstojnikov 
upravnih organov, konkretno, da predsednik izvršnega sveta predlaga skupščini 
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v imenovanje ekipo, s katero pričakuje, da bo lahko izvajal politiko skupščine. 
Pravno ni nujno, da glede tega vprašanja republika povzame zvezno ureditev. 

Vsebina amandmaja III ni v nobeni zvezi s spremembami v zvezni ustavi, 
ampak je posledica mnenja, ki je bilo izraženo ob sprejemanju zakona o volitvah 
odbornikov občinskih skupščin, da bi se poenostavila procedura razpisa teh 
volitev, ker gre v bistvu za čisto tehnični akt. Predsednik Skupščine že po 
dosedanji ureditvi razpisuje volitve v Skupščino SR Slovenije. 

V pravno-tehničnem pogledu se predlagajo spremembe — podobno kot v 
federaciji — v novi obliki ustavnih amandmajev. 

V prilogi je navedeno besedilo tistih členov republiške ustave, na katere 
se nanaša ta predlog ustavnih amandmajev. 

PREDLOG ZAKONA 
o delitvi sredstev za ceste na območju SR Slovenije 

1. člen 

Sredstva na računu pri službi družbenega knjigovodstva, ki se zbirajo na 
podlagi 61. e člena temeljnega zakona o javnih cestah (Uradnif list SFRJ, 
27-478/65 in št. 7-75/67) na območju SR Slovenije, se za čas od 1. januarja 1967 
delijo takole: 

—■ 50 % dohodkov od pristojbin za cestna motorna vozila in 100 % dohodkov 
od pristojbin za cestna vprežna vozila pripada občinam, na katerih območju 
so bile pristojbine pobrane, za vzdrževanje in rekonstrukcijo cest IV. reda in 
ulic v mestih in mestnih naseljih; 

-— vsa druga sredstva pripadajo cestnemu skladu SR Slovenije za vzdrže- 
vanje in rekonstrukcijo cest I., II. in III. reda. 

2. člen 

Ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati določbe 9. člena zakona o 
uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks (Uradni list SRS, 
št. 36-364/65 in št. 6-36/67). 

3. člen 

Ta zakon začne veljati z dnem objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Spremenjeni temeljni zakon o javnih cestah bistveno menja financiranje 
cest s tem, da se vsi fiskalni dohodki za ceste zbirajo na posebnem računu in se 
uporabljajo po predpisu republike. Poleg tega spremenjeni temeljni zakon bi- 
stveno razširja pristojnosti republik, da urejujejo upravljanje in gospodarjenje 
s cestami, zlasti da določijo: 

1. koliko sredstev z zbirnega računa pri službi družbenega knjigovodstva 
pripada občinam za vzdrževanje cest IV. reda in mestnih ulic; 

2. način in pogoje za uporabo sredstev na zbirnem računu; 
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3. višino pristojbine za ceste od cestnih vprežnih vozil; 
4. način za določanje predstavnikov, ki sodelujejo pri upravljanju cest I., 

II. in III. reda; 
5. plačevanje cestnin; 
6. plačilo za mobilizirano delovno silo in za vozila ob naravnih nesrečah; 
7. organizacijo, ki daje soglasje za izdajo avtokart; 
8. način izdajanja dovoljenj za izredne prevoze. 
Kompleksna ureditev vseh vprašanj in odnosov s področja cest bi zahtevala 

temeljito proučitev posameznih vprašanj, širšo konsultacijo in spremembo še 
nekaterih zveznih predpisov, ki se nanašajo na ceste, zato v kratkem času ni 
možna izdelava novega republiškega zakona o javnih cestah, ki bi kompleksno 
uredil vsa vprašanja s področja cest. Nasprotno pa nujnost del na cestah, ki 
so odvisna od financiranja in letnega programa del, zahteva takojšnjo ureditev 
vprašanj, ki so navedena pod 1., 2. in 4. točko, ter uskladitev obstoječih pred- 
pisov s temeljnim zakonom o javnih cestah. Pospešen, sprejem teh predpisov, 
ki bi omogočili takojšen začetek del na cestah, narekuje posebno stanje cest, 
ki je po neugodni zimi zopet izredno slabo, poleg tega pa se nahajamo v pri- 
pravah za leto turizma. 

Iz navedenih razlogov se predlaga sprejetje predpisa za takojšnjo rešitev 
financiranja cest I., II. in III. reda. 

S tem, da se po spremenjenem zakonu o javnih cestah vse fiskalne pristoj- 
bine uporabnikov cest zbirajo na enem računu in da o njihovi delitvi odloča 
republiški predpis, se odpravlja dosedanja dvotirnost, ko so pristojbine za cestna 
vozila pripadala družbenim skupnostim za financiranje cest, pristojbine za ceste 
pri prodaji goriva pa so bile dohodek cestnih podjetij. 

Formiranje sredstev za ceste iz prispevka od goriva po lokaciji črpalk je 
bilo zelo spodbudno za graditev črpalk spričo nizkih prispevkov za ceste iz 
prodaje goriva. S porastom teh prispevkov pa se je pojavilo nasprotje med loka- 
cijo sredstev in lokacijo stroškov na cestah. Združitev vseh pristojbin in njihova 
enotna delitev bo omogočila uskladitev porabe sredstev s stanjem cest ter s 
potrebo po njihovem vzdrževanju in rekonstrukcijah. 

Po dosedanjih predpisih je pripadalo od pristojbin za vsa cestna vozila 
50% republiki za ceste I. in II. reda, 20% okrajem za ceste III. reda, 30% 
občinam za ceste IV. reda. 

Z odpravo okrajev so financirale občine ceste III. reda, zato jim je pripadlo 
tudi 20 % pristojbin na cestna vozila. Pristojbine za ceste od prodaje goriva so 
pripadale cestnim podjetjem, ki so jih morala uporabiti po predpisih republike: 
70 % za ceste I. ih II. reda in 30 % za ceste III. reda. 

Ker skupne pristojbine (na vozila in prodajo goriva) niso bile zadostne 
za vzdrževanje in rekonstrukcijo cest I., II. in III. reda, je morala republika 
dodajati letno od 3 do 4 Md S din za ceste I. in II. reda, občine pa 1,2 do 1,5 Md 
za ceste III. reda. 

S spremenjenim temeljnim zakonom o javnih cestah se III. red cest zdru- 
žuje s cestami I. in II. reda v skupno cestno mrežo, ki se skupno financira. Kljub 
temu se predlaga v predloženem zakonu o delitvi sredstev za ceste, da občine 
obdrže 50 % udeležbe na cestnih pristojbinah na motorna cestna vozila in da se 
pristojbine za cestna vprežna vozila v celoti odstopijo občinam za čas od 
i. 1. 1967 dalje. Upravičeno bi bilo pristojbine za ceste na vprežna vozila celo 
opustiti, ker sO vprežna vozila predvsem lahka delovna kmetska sredstva (npr. 
traktorji do 300 KM), ki se po novih predpisih ne obdavčujejo. Ker pa je pobi- 
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ranje teh pristojbin za leto 1967 že v teku, te spremembe letos ni več mogoče 
uveljaviti. 

Predlagana delitev pomeni torej izboljšanje položaja občin, saj bodo raz- 
bremenjene sofinanciranja vzdrževanja cest III. reda, kar pomeni prihranek 1,2 
do 1,5 Md S din, pri čemer pa bodo prejele sedaj 50 % pristojbin za ceste na 
motorna vozila za ceste IV. reda (prej 30 %), kar pomeni okoli 500 mio S din 
več sredstev, in 100 % pristojbin za vprežna vozila (prej 50 %), kar je za pri- 
bližno 70 mio S din več. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
13. marca 1967 obravnavala predlog zakona o delitvi sredstev za ceste na ob- 
močju SR Slovenije, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil njen Izvršni svet. 

V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno, da se s predlaganim zakonom do- 
sedanja delitev sredstev za ceste na območju republike spreminja glede na 
možnosti, ki jih ustvarja zakon o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona 
o javnih cestah (Ur. 1. SFRJ, št. 7/67). V tej zvezi komisija k zakonskemu pred- 
logu ni imela načelnih pripomb. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je komisija predlagala 
naslednje spremembe: 

K 1. členu: V četrti vrsti besedila se črtajo besede: »za čas od 1. ja- 
nuarja 1967.« 

Po mnenju komisije je treba navedeno besedilo v 1. členu črtati, ker prihaja 
v nasprotje z določbo 12. člena zakona o spremembah in dopolnitvah temeljnega 
zakona o javnih cestah, ki v tej zvezi določa, da se bodo do izdaje ustreznih 
republiških zakonov uporabljali predpisi, ki so veljali do uveljavitve zakona o 
spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona o javnih cestah. Nov režim de- 
litve sredstev za ceste bi torej bilo mogoče z republiškim zakonom predpisati 
le za naprej, ne pa z veljavnostjo za nazaj. 

K 3. členu : Besede »z dnem objave« se nadomestijo z besedilom »na- 
slednji dan po objavi«. 

Sprememba je potrebna zaradi skladnosti z določbo 216. člena ustave SR 
Slovenije, iz katere izhaja, da lahko začne veljati predpis oziroma splošni akt 
osmi dan po objavi oziroma izjemoma v roku, krajšem kot osem dni po objavi, 
torej lahko naslednji dan po objavi, ne pa tudi že z dnem objave. 

Predstavnik Izvršnega sveta si je o amandmaju komisije k 1. členu pridržal 
izjavo, amandma k 3. členu pa je sprejel in je tako postal sestavni del besedila 
zakonskega predloga. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da predlog 
zakona v določbi 1. člena ni v skladu s pravnim sistemom ter da je treba 
sporno določbo navedenega člena spremeniti v skladu z amandmajem, ki ga 
predlaga komisija. 
St.: 402-102/67 
Ljubljana, dne 13. 3. 1967 

Odbor za proizvodnjo in promet Republiškega zbora — poročilo z dne 
13. 3. 1967, št. 402-102/67 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
— poročilo z dne 13. 3. 1967, št. 402-102/67 
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PREDLOG ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o cestnem skladu SR Slovenije 

1. člen 

V 2. členu zakona o cestnem skladu SR Slovenije (Uradni list SRS, 
št. 8-62/65 in št. 30-310/65) se 1. točka spremeni tako, da se glasi: 

»1. sredstva, ki pripadajo skladu po posebnih predpisih za vzdrževanje in 
rekonstrukcijo cest I., II. in III. reda;« 

2. člen 

3. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Sredstva sklada iz 1. točke prejšnjega člena se razdelijo na 

upravljanje in vzdrževanje in na sredstva za amortizacijo cest I., II. 
Druga sredstva iz prejšnjega člena se lahko uporabljajo tudi 

cest I., II. in III. reda.« 

3. člen 

4. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Amortizacijo cest I., II. in III. reda obračunava sklad. Sredstva amorti- 

zacije uporablja sklad samo za plačevanje takih rekonstrukcij, ki so bile oprav- 
ljene na teh cestah na podlagi pogodb, sklenjenih v skladu z letnim progra- 
mom.« 

4. člen 

Za 4. členom se doda nov 4. a člen, ki se glasi: 
»Sredstva za upravljanje in vzdrževanje cest I., II. in III. reda daje sklad 

cestnim podjetjem na podlagi pogodbe v skladu z merili, ki jih določi upravni 
odbor sklada glede na izvedbo, dolžino in obremenitev cest.« 

5. člen 

6. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Sklad upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor sklada sestavljajo predsednik in 19 članov, ki jih imenuje 

Skupščina SR Slovenije za dobo štirih let. Za prvo mandatno dobo se imenuje 
polovica članov za dve leti. Član, ki mu je potekel mandat, je lahko imenovan 
še za eno mandatno dobo. Skupščina SR Slovenije imenuje predsednika in osem 
članov izmed javnih delavcev in strokovnjakov s področja cest in cestnega pro- 
meta, tri člane izmed oseb, ki jih predlagajo občinske skupščine, in tri člane 
izmed oseb, ki jih predlagajo cestna podjetja, po enega člana pa na predlog 
Avto-moto zveze Slovenije, Gospodarske zbornice SR Slovenije, Turistične zveze 
Slovenije, republiškega sekretariata za gospodarstvo in republiškega sekreta- 
riata za notranje zadeve.« 

6. člen 

7. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Upravni odbor sklada sprejme v skladu z družbenim planom SR Slovenije 

in s smernicami Skupščine SR Slovenije srednjeročni in letni program za rekon- 

sredstva za 
in III. reda. 
za graditev 
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strukcijo cest I., II. in III. reda ter letni finančni načrt sklada. Program in 
finančni načrt predloži sklad Skupščini SR Slovenije v soglasje.« 

7. člen 

Ta zakon začne veljati z dnem objave v ^Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

S spremembo temeljnega zakona o javnih cestah in s prenehanjem veljav- 
nosti temeljnega zakona o cestnih podjetjih se vnašajo v predpise tele spre- 
membe, ki zahtevajo prilagoditev zakona o cestnem skladu SR Slovenije: 

— prispevek za ceste iz prodaje goriva ni več dohodek cestnih podjetij, 
ampak postane njihov dohodek šele na osnovi dela na cestah; 

—■ sredstva, ki se formirajo iz prispevkov uporabnikov cest za ceste, se 
lahko uporabljajo le za vzdrževanje in rekonstrukcijo cest; 

— uvaja se amortizacija cest, za katero veljajo posebni predpisi; 
— pri določanju normativov in programa cestnih del morajo sodelovati 

predstavniki družbenih skupnosti in cestnih podjetij, ki se določajo na način, 
ki ga predpiše republiški zakon. 

Dosedanja praksa po ukinitvi administrativnega upravljanja in vzdrže- 
vanja cest in po formiranju cestnih podjetij kot operativnih delovnih organizacij 
je bilo blizu načinu gospodarjenja s cestami, ki je določeno s spremembo temelj- 
nega zakona o javnih cestah. Istočasno s cestnimi podjetji je bil namreč z repu- 
bliškim zakonom ustanovljen cestni sklad SR Slovenije, ki je upravljal sredstva, 
s katerimi je razpolagala republika za vzdrževanje in rekonstrukcijo cest. 

Cestni sklad SRS je upravljal upravni odbor, ki ga je imenovala republiška 
skupščina iz vrst cestnih in prometnih strokovnjakov in predlaganih zastop- 
nikov republiške gospodarske zbornice, Turistične zveze, Avto-moto zveze Slo- 
venije, republiškega sekretariata za gospodarstvo, republiškega sekretariata za 
notranje zadeve in skupnosti cestnih podjetij. 

Skupno s cestnimi podjetji je cestni sklad SRS vsako leto pripravil program 
del in finančni načrt, ki je bil izdelan na podlagi skupnih sredstev sklada in 
cestnih podjetij, ter ga je predložil v soglasje Skupščini SRS. Prav tako je 
predlagal republiški skupščini v potrditev letno bilanco sklada s poročilom o 
realizaciji programa. 

Za delo v zvezi z upravljanjem in vzdrževanjem cest I. in II. reda ter za 
zimsko službo je bil s programom določen možni letni znesek, ki se je razdelil 
na cestna podjetja na osnovi normativov (po točkovnem sistemu), ki so jih 
skupno izdelala cestna podjetja in jih je potrdil upravni odbor sklada. Teh del 
namreč ni mogoče vnaprej določiti niti odrediti po cestah, zato so bili normativi, 
ki so upoštevali obremenitev cest, dolžino in izvedbo ceste, edini možni način 
ugotavljanja potrebnih sredstev. Cestna podjetja so s sredstvi, ki so jih dobila 
na ta način v enem znesku, samostojno razpolagala in jih uporabljala po svo- 
jem preudarku za tisto delo, ki je bilo potrebno, da so bile ceste čimbolje 
vzdrževane. 

Druga dela, ki jih je bilo mogoče določiti po mestu, obsegu in kvaliteti, kot 
je na primer obnova ali ojačitev asfalta, rekonstrukcija cestišča, korekcija ovinka 
ali vzpona, obnova mostov itd., pa so bila določena z letnim programom in pre- 
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cizirana v pogodbi s cestnimi podjetji za vsako delo posebej. Ta dela so se v 
finančnem, načrtu sklada izražala pod investicijskim vzdrževanjem (obnova) in 
rekonstrukcij ami. 

S tem, da se z novimi predpisi prispevek za ceste iz prodaje goriva ne steka 
več na cestna podjetja, ampak se združuje s sredstvi republike za ceste v cestnem 
skladu, se praktično ne menja dosedanji način uporabe sredstev niti odnos do 
podjetij. 

Prav tako je uvedba amortizacije le drug izraz za dosedanja sredstva za 
investicijsko vzdrževanje (obnovo) in rekonstrukcije cest. Delo, ki se bo oprav- 
ljalo iz teh sredstev na cestah, bo ostalo isto. 

Ker se amortizacija cest formira iz dohodka cest, ki priteka na cestni sklad 
SRS, je logično, da jo obračunava cestni sklad. 

Cestni sklad SRS bo torej tako kot do sedaj razpoložljiva sredstva za ceste 
I., II. in III. reda na podlagi programa del, ki ga bo pripravil skupno s cestnimi 
podjetji in v soglasju z republiško skupščino,<.razdelil na sredstva za upravljanje 
in vzdrževanje ter na amortizacijo. Sredstva za upravljanje in vzdrževanje bo 
na osnovi pogodbe po do sedaj veljavnih normativih razdelil na cestna podjetja, 
da jih bodo uporabljala po svojem preudarku skladno s pogodbo. Za druga dela, 
ki se bodo plačevala iz amortizacije, pa bo sklenil za vsako delo posebej pogodbo, 
s katero bo določen obseg in kvaliteta dela. 

V predloženem zakonu 2., 3. in 4. člen torej le uzakonjujejo dosedanjo 
prakso upravljanja cestnega sklada SRS in jo usklajuje s spremembami temelj- 
nega zakona o javnih cestah. 

V dosedanjem upravnem odboru niso bile zastopane občinske skupščine, 
zato se s 5. členom razširja za tri člane, ki jih predlagajo občinske skupščine. 
Ker skupnost cestnih podjetij, ki je zastopala cestna podjetja, po temeljnem 
zakonu preneha s 30. junijem t.-L, se upravni odbor razširi tudi za tri člane, 
ki jih predlagajo cestna podjetja. 

Pristojbine, ki jih plačujejo uporabniki cest in se stekajo v cestnem skladu 
SRS, zagotavljajo vnaprej sredstva tega sklada, medtem ko letne proračunske 
dotacije vnaprej niso mogle biti zagotovljene. To bistveno spreminja položaj 
cestnega sklada SRS, ki more zato programirati rekonstrukcije in obnove cest 
za več let vnaprej in izvajati tako določeno politiko, ki jo nakazuje družbeni 
plan. Zato se s 6. členom predloga ustrezno spreminja 7. člen sedanjega zakona 
o cestnem skladu SRS. 

Srednjeročni program in zagotovljena sredstva cestnega sklada bodo omo- 
gočila, da se s krediti in z udeležbo zainteresiranih družbenih skupnosti in go- 
spodarskih organizacij pospeši modernizacija cestne mreže, ki je sedanji dohodki 
še ne zagotavljajo. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
13. marca 1967 obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o cestnem skladu SR Slovenije, ki ga je Skupščini SRS predložil njen 
Izvršni svet. 

V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno, da se s predlaganim zakonom 
obstoječi zakon o cestnem skladu SR Slovenije spreminja in dopolnjuje glede 
na spremembe in dopolnitve temeljnega zakona o javnih cestah (Ur. 1. SFRJ, 
št. 7/67). Predlagane spremembe in dopolnitve so usklajene tudi z določbami 
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predloga zakona o delitvi sredstev za ceste na območju SR Slovenije in predloga 
zakona o dopolnitvah zakona o javnih cestah. Komisija k predlogu zakoni ni 
imela načelnih pripomb. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je komisija predlagala 
naslednje spremembe in dopolnitve: 

K 3. in 4. členu: a) Spremenjena oziroma dodana vsebina teh dveh 
členov (besedilo za dvopičjem, ki je označeno z narekovaji) se zamenja tako, 
da se vsebina 3. člena prenese v 4. člen, vsebina 4. člena pa v 3. člen. 

b) V besedilu 4. člena (ki po spremembi postane vsebina 3. člena) se v 
tretji vrsti med besedi »podjetjem« in »na podlagi-« vstavi besedilo: »za dela, 
opravljena«. 

Zamenjava vsebine 3. in 4. člena je redakcijskega značaja in je potrebna 
zaradi ustreznejše sistematike zakonske materije glede na pomen in zaradi 
skladnosti z vrstnim redom vsebine v besedilu 2. člena zakonskega predloga, 
kjer so pri delitvi sredstev po namenu najprej navedena sredstva za uprav- 
ljanje in vzdrževanje cest, in za tem sredstva za amortizacijo cest. 

Dopolnitev pod b) je potrebna zaradi skladnosti z določbo 61. i) člena 
temeljnega zakona o javnih cestah, po kateri mora republiški zakon med 
drugim zagotoviti, da se sredstva za vzdrževanje in rekonstrukcijo cest I., II. 
in III. reda uporabljajo samo za plačevanje opravljenih del na omenjenih cestah. 
Tega pa predlagana določba 4. člena ne zagotavlja, temveč dopušča dajanje 
vseh navedenih sredstev cestnim podjetjem na podlagi pogodbe, ne glede na 
to, ali so dela že opravljena. S predlogom amandmaja se v tej zvezi zagotavlja, 
da cestni sklad daje sredstva cestnim podjetjem za dela, opravljena na podlagi 
pogodbe, kar pa seveda ne preprečuje izplačevanje akontacij za dela po 
pogodbi. 

K 5. členu : Vrstni red v besedilu člena, ki je navedeno med narekovaji, 
se spremeni tako, da se glasi: 

»Sklad upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor sklada sestavljajo predsednik in 19 članov, ki jih imenuje 

Skupščina SR Slovenije za dobo štirih let. 
Skupščina SR Slovenije imenuje predsednika in osem članov izmed javnih 

delavcev in strokovnjakov s področja cest in cestnega prometa, tri člane izmed 
oseb, ki jih predlagajo občinske skupščine, in tri člane izmed oseb, ki jih 
predlagajo cestna podjetja, po enega člana pa na predlog Avto-moto zveze Slo- 
venije, Gospodarske zbornice SR Slovenije, Turistične zveze Slovenije, repu- 
bliškega sekretariata za gospodarstvo in republiškega sekretariata za notranje 
zadeve. 

Za prvo mandatno dobo se imenuje polovica članov za dve leti. Član, ki 
mu je potekel mandat, je lahko imenovan še za naslednjo mandatno dobo.« 

Sprememba je redakcijskega značaja. V spremenjenem besedilu se hkrati 
precizira tudi določba o ponovnem imenovanju člana upravnega odbora, ki mu 
je potekel mandat, tako da je povsem jasno, da je lahko imenovan ponovno v 
naslednji mandatni dobi. 

K 7. členu : Besede »z dnem objave« se nadomestijo z besedilom »na- 
slednji dan po objavi«. 

Sprememba je potrebna zaradi skladnosti z določbo 216. člena ustave SR 
Slovenije, iz katere izhaja, da lahko začne veljati predpis oziroma splošni akt 
osmi dan po objavi oziroma izjemoma v roku, krajšem kot osem dni po objavi, 
torej lahko naslednji dan po objavi, ne pa tudi že z dnem objave. 
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Predstavnik Izvršnega sveta, si je izjavo o amandmaju, ki se nanaša na 
dopolnitev besedila 4. člena, pridržal, druge predlagane spremembe pa je sprejel 
in so tako postale sestavni del besedila zakonskega predloga. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona, z izjemo besedila 4. člena, v skladu z ustavo in s pravnim sistemom. 

St.: 022-58/67 
Ljubljana, 13. 3. 1967 

Odbor za proizvodnjo in promet Republiškega zbora — poročilo z dne 
13. 3. 1967, št. 022-58/67 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
— poročilo z dne 13. 3. 1967, št. 022-58/67 

PREDLOG ZAKONA 
o dopolnitvah zakona o javnih cestah 

1. člen 

V zakonu o javnih cestah (Uradni list LRS, št. 39-275/62) se za 1. členom 
doda nov 1. a člen, ki se glasi: 

»-Ceste II. in III. reda določi z odlokom Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Ceste IV. reda določi z odlokom občinska skupščina.« 

2. člen 

Ta zakon začne veljati z dnem objave v »Uradnem listu SRS«, učinkuje pa 
za nazaj od dne 16. februarja 1967. 

OBRAZLOŽITEV 

Na podlagi prvotnega temeljnega zakona o javnih cestah je ceste II. reda 
določal republiški izvršni svet, ceste III. reda pa s svojim odlokom okrajna 
skupščina. Republiški zakon, ki je bil takrat izdan, zato tega določila ni po- 
navljal. Po opustitvi okrajev so ceste III. reda financirale občine, prav tako kot 
ceste IV. reda, zato ni bilo finančnih razlogov za prekategorizacijo, kriteriji za 
uvrščanje cest v III. red pa so itak ostali v temeljnem zakonu neizpremenjeni. 

Tako je bilo v SR Sloveniji uvrščeno: 

v I. red 841,6 km cest z odlokom Zveznega izvršnega sveta; 
v II. red 1692,7 km cest z odlokom Izvršnega sveta; 
v III. red 3877,9 km cest z odloki okrajnih skupščin; 
v IV. red 6212 km cest z odloki občinskih skupščin. 

Spremenjeni temeljni zakon o javnih cestah pa določa, da javnim cestam, 
razen cest I. reda, določijo red organi, določeni z republiškim predpisom. Da ne 
bi bilo zaradi te spremembe nejasnosti, kdo določa uvrstitev cest v III. red, je 
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treba določiti, da se s prenosom cest III. reda v skupno omrežje s cestami 
I. in II. reda prenaša tudi določevanje cest III. reda na Izvršni svet. To določilo 
je nujno, ker se tudi ceste III. reda po novem predpisu financirajo iz istih 
sredstev kot ceste I. in II. reda in nič več iz sredstev občin. 

Predlagana sprememba naj bi učinkovala od 16. februarja 1967, torej od 
dneva, ko je začel veljati spremenjeni temeljni zakon o javnih cestah, da se 
preprečijo v času do začetka veljavnosti predlagane spremembe republiškega 
zakona prekategorizacije cest iz IV. reda v III. red zaradi finančnih interesov. 

AMANDMA IZVRŠNEGA SVETA 

Z dopisom št. 402-139/67 z dne 3. 3, 1967 smo vam poslali v obravnavo 
»predlog zakona o dopolnitvah zakona o javnih cestah«. 

V skladu s sklepom 75. seje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije z dne 
II. 3. 1967 vam sporočamo, da spreminjamo besedilo l.a člena omenjenega 
zakona, ki se po novem predlogu glasi: 

»Ceste II. in III. reda določi z odlokom Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
potem, ko dobi mnenje prizadetih občinskih skupščin. 

Ceste IV. reda določi z odlokom občinska skupščina.« 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
13. marca 1967 obravnavala predlog zakona o dopolnitvah zakona o javnih 
cestah, ki ga je Skupščini SRS predložil njen, Izvršni svet. 

Komisija je obravnavala zakonski predlog vključno z amandmajem Izvrš- 
nega sveta: k 1. členu z dne 11. marca 1963. 

V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno, da se s predlaganim zakonom v 
SR Sloveniji revalizira določba 2. člena zakona o spremembah in dopolnitvah 
temeljnega zakona o javnih cestah (Ur. 1. SFRJ, št. 9/65), po kateri se organi, 
ki so pristojni za določanje kategorije cest II., III. in IV. reda, določijo z 
republiškimi predpisi. Navedeni zvezni predpis je začel veljati 11. marca 1965 
ter je razveljavil poprejšnje določbe temeljnega zakona o javnih cestah, po 
katerih je ceste II. reda določal republiški izvršni svet, ceste III. reda okrajna 
skupščina, ceste IV. reda pa občinska skupščina. Predlagani republiški zakon 
tako odpravlja pravno praznino, ki glede pristojnosti za določanje kategorije 
cest obstaja vse od uveljavitve že navedenega zakona o spremembah in dopol- 
nitvah temeljnega zakona o javnih cestah. 

V zvezi s temi splošnimi ugotovitvami je komisija podrobno obravnavala 
določbo 2. člena zakonskega predloga, po kateri naj bi predlagani zakon učin- 
koval za nazaj od dne 16. februarja 1967 dalje. 

Po drugem odstavku 217. člena ustave SR Slovenije se sicer lahko z za- 
konom določi, da imajo posamezne njegove določbe učinek za- nazaj — vendar 
je bila komisija mnenja, da v tem primeru za tako rešitev ni utemeljenih raz- 
logov in da ne bi bila v skladu z obstoječo pravno ureditvijo. 

Predlagatelj utemeljuje navedeno določbo zakonskega predloga s potrebo, 
da se za preteklo dobo od 16. 2. 1967 dalje odpravijo in do uveljavitve predla- 
ganega republiškega zakona preprečijo odločitve občinskih skupščin, ki so 
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oziroma ki bi v tem času s svojimi odloki zaradi lastnih finančnih interesov 
prekategorizirale nekatere ceste IV. reda v ceste III. reda. V tej zvezi je ko- 
misija ugotovila, da noben občinski odlok v tej smeri ne more biti pravno 
veljaven, ker nima pravne osnove. 

Kot je bilo že uvodoma ugotovljeno, je vse od uveljavitve zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o javnih cestah (11. marec 1965) v SR Sloveniji 
glede pristojnosti za določanje kategorij cest obstojala pravna praznina. Predpis, 
ki naj bi to vprašanje uredil, doslej še ni bil sprejet. 

Občinske skupščine se tudi ne morejo uspešno sklicevati na določbe zakona 
za izvedbo odprave okrajev v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 10/65), po ka- 
terem so bile v njihovo pristojnost prenesene zadeve, ki so bile po zveznih 
in republiških predpisih dotlej v pristojnosti okrajnih skupščin in njihovih 
organov. Ko so bile pristojnosti okrajnih skupščin in njihovih organov z na- 
vedenim zakonom prenesene na občine, okrajne skupčine niso bile več pri- 
stojne za kategorizacijo cest III. reda in tako ta pristojnost ni mogla biti 
prenesena na občinske skupščine. Zakon o izvedbi odprave okrajev v SR Slo- 
veniji je bil namreč sprejet šele potem, ko je bila določba temeljnga zakona 
o javnih cestah o pristojnosti okrajne skupščine za določanje cest III. reda že 
spremenjena z omenjenim zakonom o spremembah in dopolnitvah temeljnega 
zakona o javnih cestah. 

Ker torej odloki občinskih skupščin, s katerimi so bile oziroma utegnejo 
do uveljavitve predlaganega zakona še biti posamezne ceste IV. reda prekate- 
gorizirane v ceste III. reda, nimajo pravne osnove in jih je v obstoječi pravni 
ureditvi mogoče izpodbijati po redni poti ustavnosodne kontrole, po mnenju 
komisije ni utemeljnega razloga za to, da bi se to vprašanje reševalo z režimom 
učinkovanja nove zakonske ureditve za nazaj. Če je na razpolago reden instru- 
ment za varstvo ustavnosti in zakonitosti, je v skladu s pravnim sistemom, da 
se uporabi najprej ta instrument, ne pa da se uveljavi učinkovanje zakona 
za nazaj, kar je sicer po ustavi mogoče, a mora predstavljati le posebno izjemo, 
ker spreminja obstoječo ureditev s tem, da posega v že nastale in priznane 
odnose. 

Učinkovanje zakona za nazaj pa v tem primeru ne prihaja v poštev tudi 
zato, ker zakon ne spreminja nekega Obstoječega pravnega stanja, temveč šele 
ureja vprašanje, ki je bilo nerešeno in tako vsebinsko ne more ničesar urejati 
za nazaj, ko je v tem pogledu obstajala pravna praznina. 

Nadalje je bila komisija mnenja, da je predlagana rešitev o učinkovanju 
zakona za nazaj do 16. februarja 1967 nesprejemljiva tudi zato, ker bi postavila 
v različen položaj občine, ki so sprejele sporne odloke do 16. februarja 1967 
in občine, ki so take odloke sprejele po tem datumu. Odloki občin pred 
16. februarjem 1967 bi namreč ostali nedotaknjeni, torej bili naknadno legali- 
zirani, kasnejši odloki enakega značaja pa bi bili z učinkovanjem zakona od- 
pravljeni. Za tako razlikovanje pa ni logičnega razloga niti kakršnekoli pravne 
osnove. 

Glede na tako svoje stališče je komisija predlagala, da se v besedilu 
2. člena zakonskega predloga črtajo bes ed e : »učinkuje pa 
za nazaj od dne 16. februarja 1967.«. 

Nadalje je komisija predlagala, da se v preostalem besedilu 2. člena zakon- 
skega predloga besede »z dnem objave« nadomestijo z besedami »naslednji dan 
po objavi«. 
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Sprememba je potrebna zaradi skladnosti z določbo 216. člena ustave SR 
Slovenije, iz katere izhaja, da lahko začne veljati predpis oziroma splošni akt 
osmi dan po objavi oziroma izjemoma v roku, krajšem kot osem dni po objavi, 
torej lahko naslednji dan po objavi, ne pa tudi že z dnem objave. 

Predstavnik Izvršnega sveta si je pridržal izjavo glede amandmaja, ki se 
nanaša na učinkovanje zakona za nazaj; z amandmajem glede pričetka veljav- 
nosti zakona pa se je strinjal. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da predlog 
zakona v določbi drugega člena ni v skladu z našim pravnim sistemom ter da 
je treba sporno določbo navedenega člena spremeniti v skladu z amandmajem, 
ki ga predlaga komi j a. 

Št.: 34-49/67 
Ljubljana, 13. 3. 1967 

Odbor za proizvodnjo in promet Republiškega zbora — poročilo z dne 
13. 3. 1967, št. 34-49/67 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
— poročilo z dne 13. 3. 1967, št. 34-49/67 

PREDLOG ODLOKA 
o potrditvi zaključnega računa cestnega sklada SR Slovenije za leto 1966 

Na podlagi 148. člena ustave SRS in 2. člena zakona o spremembah zakona 
o cestnem skladu SR Slovenije (Uradni list SRS št. 30-310/65) je Skupščina SR 
Slovenije na seji Republiškega zbora in na seji Gospodarskega zbora dne 
22. marca 1967 sprejela 

o potrditvi zaključnega računa cestnega sklada SR Slovenije za leto 1966 

Potrdi se zaključni račun cestnega sklada SR Slovenije za leto 1966, ki 
ga je sprejel upravni odbor cestnega sklada SR Slovenije na seji dne 6. 2. 1967 
in ki izkazuje 

Ostanek sredstev v znesku 3 659 724 se prenese kot dohodek sklada v leto 

ODLOK 

I. 

dohodkov   
izdatkov  
Saldo dne 31. 12. 1966 

ND 51 946 767 
ND 48 287 043 
ND 3 659 724 

II. 

1967. 
III. 

Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu. 
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OBRAZLOŽITEV 

Odbor za proizvodnjo in promet Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije 
je na seji dne 13. 3. 1967 obravnaval zaključni račun cestnega sklada SR Slo- 
venije za leto 1966, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 
cestni sklad SR Slovenije. 

Odbor je v razpravi ugotovil, da je cestni sklad posloval v skladu s smer- 
nicami družbenega plana in da je bil v preteklem letu kljub omejenim sred- 
stvom dosežen znaten napredek pri vzdrževanju in rekonstrukciji cestne mreže 
v SR Sloveniji. Izpolnjen je bil letni program fizičnega obsega del, kakor tudi 
finančni program. 

Odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme odlok o potrditvi zaključ- 
nega računa cestnega sklada SR Slovenije za leto 1966. 

Kot svojega predstavnika je odbor določil poslanca ing. Veljka Križnika. 

POROČILA 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
— poročilo z dne 9. 3. 1967, št. 400-21/67. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
13. marca 1967 obravnavala zaključne račune za leto 1966 naslednjih republiških 
skladov: 

— cestnega sklada SR Slovenije, 
— vodnega sklada SR Slovenije, 
— sklada SR Slovenije za šolstvo, 
— Prešernovega sklada in 
— sklada Borisa Kidriča; 
finančna načrta za leto 1967 cestnega sklada SR Slovenije in vodnega sklada 

SR Slovenije ter 
program vodnega sklada SR Slovenije za obdobje od leta 1966—1970. 
V skladu s svojo vlogo se komisija ni ukvarjala z vsebinskimi vprašanji 

porabe sredstev skladov za posamezne namene po zaključnih računih, niti z 
materialnimi vprašanji razdelitve oziroma namembnosti sredstev skladov po 
finančnih načrtih oziroma po programu. 

Pri obravnavi besedila predlaganih odlokov z vidika njihove pravne sklad- 
nosti in redakcijske pravilnosti komisija ni imela pripomb niti predlogov za 
spremembe oziroma dopolnitve. 

Komisija je ugotovila, da so upravni odbori navedenih republiških skladov 
v skladu z določbo 87. člena zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti 
v SR Sloveniji (Ur. 1. SRS, št. 36/64) ter določbo 9. člena pravilnika o sestavitvi 
zaključnih računov skladov in sredstev za gospodarske investicije družbeno- 
političnih skupnosti za leto 1966 (Ur. 1. SFRJ, št. 51/66) sicer predložili zaključne 
račune skladov v pregled službi družbenega knjigovodstva, vendar ta služba 
doslej teh zaključnih računov še ni pregledala. Komisija meni, da bi pred 
potrditvijo zaključnih računov republiških skladov za leto 1966 Skupščina SR 
Slovenije morala biti obveščena o tem, da je služba družbenega knjigovodstva 
pregledala navedene zaključne račune. 
St.: 400-21/67 
Ljubljana, 13. 3. 1967 
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PREDLOG ODLOKA 
o soglasju k finančnemu načrtu cestnega sklada SR Slovenije za leto 1967 

Na podlagi 148. člena ustave SR Slovenije in 1. člena zakona o spremembah 
zakona o cestnem skladu SR Slovenije (Uradni list SR Slovenije št. 30-310/65) 
je Skupščina SR Slovenije na seji Republiškega zbora in na seji Gospodarskega 
zbora dne 22. marca 1967 sprejela 

ODLOK 
o soglasju k finančnemu načrtu cestnega sklada SR Slovenije za leto 1967 

I. 

K finančnemu načrtu cestnega sklada SR Slovenije za leto 1967, ki ga je 
sprejel upravni odbor sklada na seji dne 6. 2. 1967, se daje soglasje. 

II. 

Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu. 

OBRAZLOŽITEV 

Odbor za proizvodnjo in promet Republiškega zbora Skupščine SR Slo- 
venije je na seji dne 13. 3. 1967 obravnaval finančni načrt cestnega sklada SR 
Slovenije za leto 1967, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 
cestni sklad SR Slovenije. 

Odbor je pri obravnavi finančnega načrta za leto 1967 ugotovil, da je ta 
v skladu z intencijami in priporočili, ki so jih za poslovanje na področju cestnega 
gospodarstva sprejeli skupščinski organi. Sam finančni načrt je sicer začasen, 
ker ureja financiranje cest preko cestnega sklada le za dobo do sprejetja zakona 
o delitvi sredstev za ceste na območju SR Slovenije, ki bo vnesel med dohodke 
cestnega sklada SR Slovenije tudi dohodke od goriva. 

Odbor za proizvodnjo in promet predlaga Republiškemu zboru, da predlog 
odloka o soglasju k finančnemu načrtu cestnega sklada SR Slovenije za leto 
1967 sprejme. 

Kot svojega predstavnika je odbor določil poslanca inž. Veljka Križnika. 

POROČILO 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega 
zbora Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 8. marca 1967 obravnaval 
finančni načrt cestnega sklada SRS za leto -1967, ki ga je Skupščini SR Slove- 
nije predložil upravni odbor cestnega sklada SRS. 

V razpravi je bilo poudarjeno, da ima predloženi finančni načrt povsem 
začasni značaj. Spremenjen in dopolnjen temeljni zakon o javnih cestah 
določa, da se vsi dohodki za ceste zbirajo enotno na posebnem računu v repu- 
bliki. Trošenje in upravljanje teh sredstev pa določajo republiški predpisi. 
Ker republiški predpisi še niso sprejeti, veljajo sedanji predpisi, kjer pa je 
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glavni vir dohodkov za ceste (prispevek od pogonskega goriva) neposredni 
dohodek cestnih podjetij. V taki situaciji ni mogoče enotno usmerjati sredstev 
za ceste ter se tako s predloženim finančnim načrtom predvsem urejajo ob- 
veznosti sklada iz leta 1966, ostala sredstva pa so namenjena za projektiranje 
novih cestnih odsekov in projektiranje predvidenih cestnih del. Zaradi pravno 
neurejene finančne situacije cestni sklad SRS tudi ne more še predložiti kon- 
kretnega programa izvajanja cestnih del v letošnjem letu. Zato tudi pred- 
stavnik cestnega sklada SRS ni mogel odgovoriti na vprašanje članov odbora 
glede izgradnje posameznih cestnih odsekov. Vendar je pa opozoril, da cestni 
sklad skupaj s cestnimi podjetji pripravlja na podlagi predvidenih republiških 
predpisov štiriletni program financiranja gradnje in rekonstrukcije cest v Slo- 
veniji, ki upošteva tudi vse odseke, ki so jih omenili člani odbora. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov se je soglasno stri- 
njal s finančnim načrtom cestnega sklada SRS za leto 1967 in je sklenil pred- 
lagati Gospodarskemu zboru, da sprejme predlog odloka o soglasju k finanč- 
nemu načrtu cestnega sklada SRS za leto 1967. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanko Elko Grilc. 

Št.: 400-21/67 
Ljubljana, 9. 3. 1967 

PREDLOG ZAKONA 
o notranjih zadevah 

I. Splošne določbe 

1. člen 

V SR Sloveniji opravljajo notranje zadeve upravni organi občine in 
republiški sekretariat za notranje zadeve, če ni posamezna zadeva z zakonom 
dana v pristojnost drugih upravnih organov, delovnih ali drugih organizacij. 

2. člen 

Notranje zadeve iz občinske pristojnosti, razen zadev javne varnosti, 
opravlja občinski upravni organ, ki ga določi občinska skupščina. 

Zadeve s področja službe javne varnosti opravljajo v občini postaje 
milice. 

3. člen 

Notranje zadeve iz republiške pristojnosti opravlja republiški sekretariat 
za notranje zadeve neposredno ali po svojih področnih organih. 

4. člen 

Splošnega pomena za republiko so: 
1. varovanje osebne varnosti ljudi in premoženja; 
2. javni red in mir, varnost prometa na javnih cestah in požarno varstvo; 
3. zatiranje kriminalitete, kriminalistična raziskovanja in dajanje stro- 

kovnih mnenj s tega področja; 
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4. obmejne zadeve; 
5. potne listine za prehod čez državno mejo; 
6. prebivanje tujcev; 
7. sodelovanje s tujimi in mednarodnimi organizacijami na področju 

notranjh zadev; 
8. varovanje osebne varnosti določenih osebnosti in objektov; 
9. pomoč pri naravnih in drugih nesrečah; 

10. organizacija organov javne in državne varnosti v republiki; 
11. republiško državljanstvo; 
12. druge zadeve, ki so kot take določene z zakonom. 

5. člen 

Predpisi o organizaciji, o samoupravljanju delovnih ljudi, o delovnih raz- 
merjih in o sredstvih za delo v upravnih organih veljajo tudi za upravne 
organe, ki opravljajo po tem zakonu notranje zadeve, in za delavce v teh 
organih, če ni s temeljnim zakonom o notranjih zadevah ali s tem zakonom 
drugače določeno. 

II. Organizacija notranjih zadev v občini 

6. člen 

Občinski upravni organ iz prvega odstavka 2. člena tega zakona opravlja 
zadeve, ki se tičejo izvrševanja predpisov o državljanstvu, o društvih, zboro- 
vanjih in drugih javnih shodih, o matičnih knjigah, o osebnih imenih, 
o osebni izkaznici, o prijavljanju stalnega in začasnega prebivališča, o posesti 
in nošenju orožja in streliva, o potnih listinah za prehod čez državno mejo, 
o prebivanju tujcev, o varnosti pred požarom in o upravnih zadevah s pod- 
ročja varnosti prometa na javnih cestah. 

7. člen 

Postaja milice je samostojen organ občine za neposredno opravljanje zadev 
s področja službe javne varnosti. 

8. člen 

Postaja milice opravlja tele zadeve: 
1. varuje življenje in osebno varnost ljudi in premoženja; 
2. vzdržuje javni red in mir; 
3. preprečuje kazniva dejanja, odkriva kazniva dejanja ter odkriva in 

prejema storilce kaznivih dejanj; 
4. ureja in nadzoruje promet na javnih cestah v občini; 
5. daje nujno pomoč, da se odpravijo posledice, nastale zaradi splošne 

nevarnosti, ki jo povzročijo naravne nesreče in epidemije; 
6. zagotavlja državnim organom ter delovnim in drugim organizacijam 

z javnim pooblastilom izvršitev nalog, ki spadajo v njihovo pristojnost, če 
naletijo pri njihovi izvršitvi na fizično upiranje ali če to upravičeno pričakujejo; 

7. opravlja druge zadeve s področja službe javne varnosti. 
Postaje milice v obmejnih občinah kontrolirajo tudi potniški promet čez 

državno mejo. 
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9. člen 

Postaja milice, ki opravlja vse zadeve iz prejšnjega člena, je postaja milice 
s splošnim delovnim področjem. Postaja milice, ki opravlja le posamezne zadeve 
iz prejšnjega člena, je postaja milice s posebnim delovnim področjem. 

10. člen 

V občini je postaja milice s splošnim delovnim področjem, ki lahko ima 
oddelke za opravljanje nalog iz delovnega področja postaje milice na dolo- 
čenem območju občine. 

11. člen 

Za območje dveh ali več občin je lahko skupna postaja milice s splošnim 
delovnim področjem. 

12. člen 

Postajo milice s splošnim ali s posebnim delovnim področjem v občini 
ustanovi in odpravi občinska skupščina v soglasju z republiškim sekretarjem 
za notranje zadeve. 

Skupno postajo milice ustanovijo skupščine prizadetih občin v soglasju 
z republiškim sekretarjem za notranje zadeve. 

Z odločbo o ustanovitvi postaje milice se določijo njeno delovno področje 
in območje, kraj, kjer ima postaja milice sedež, ter število delavcev na postaji 
milice in njeni oddelki. 

13. člen 

Komandirja postaje milice in komandirje oddelkov postaje milice imenuje 
in razreši občinska skupščina v soglasju z republiškim sekretarjem za notranje 
zadeve. 

Pomočnika komandirja postaje milice imenuje in razreši svet občinske 
skupščine, ki je pristojen za notranje zadeve, v soglasju z republiškim sekre- 
tarjem za notranje zadeve. 

14. člen 

Komandir postaje milice je odgovoren za delo postaje milice občinski 
skupščini oziroma svetu, ki je pristojen za notranje zadeve. 

III. Organizacija notranjih zadev v republiki 

a) Služba javne varnosti 

15. člen 

Republiški sekretariat za notranje zadeve opravlja tele zadeve z delov- 
nega področja javne varnosti: 

1. opravlja naloge s področja javnega reda in miru v republiki; 
2. ukrepa na področju zatiranja kriminalitete v zapletenih primerih in 

v primerih, ki imajo pomen za republiko ali za vso državo; opravlja krimina- 
listična raziskovanja ter daje strokovna mnenja; 
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3. opravlja upravne in strokovne zadeve na področju zavarovanja in 
kontrole državne meje; 

4. ureja in kontrolira promet na cestah I. reda in na pomembnejših cestah 
II. reda; 

5. organizira in vodi varovanje osebne varnosti določenih osebnosti in 
objektov; 

6. upravlja tehnična sredstva in sredstva za zveze med organi za notranje 
zadeve v republiki ter skrbi za njihovo izpopolnjevanje; 

7. skrbi za disciplino in preskrbo postaj milice z uniformo, orožjem in 
z drugo opremo ter nadzoruje delo teh postaj; 

8. vodi „.statistiko in evidenco s področja javne varnosti; 
9. opravlja druge zadeve, ki so določene z zakonom. 

16. člen 

Za trajno opravljanje notranjih zadev s področja službe javne varnosti 
v republiki lahko republiški sekretar za notranje zadeve ustanovi posebno 
enoto milice ali postajo milice s posebnim delovnim področjem, ki sta organi- 
zacijski enoti republiškega sekretariata za notranje zadeve. 

Za postajo milice s posebnim delovnim področjem iz prejšnjega odstavka 
se šteje postaja milice za kontrolo potniškega prometa čez državno mejo 
na mejnih prehodih za mednarodni promet, postaja milice za urejanje in kon- 
trolo prometa na cestah I. reda in na pomembnejših cestah II. reda ter druge 
podobne postaje milice, katerih dejavnost se razteza na območje več občin ah 
na območje republike. 

17. člen 

Ce je to v interesu javnega reda ali vzdrževanje javnega reda in miru 
v republiki, lahko republiški sekretar za notranje zadeve sestavi iz delavcev 
milice na postajah milice v občini posebno enoto milice za izvršitev določenih 
nalog. 

18. člen 

V republiškem sekretariatu za notranje zadeve in v njegovih področnih 
organih so lahko uniformirani in oboroženi delavci milice na delovnih mestih, 
ki so kot taka določena v splošnem aktu tega sekretariata. 

19. člen 

Področni organ republiškega sekretariata za notranje zadeve ustanovi 
republiški sekretar za notranje zadeve v soglasju z Izvršnim svetom Skupščine 
SR Slovenije. 

b) Služba državne varnosti 

20. člen 

Služba državne varnosti je samostojna strokovna služba pri republiškem 
sekretariatu za notranje zadeve. 

Republiški sekretar za notranje zadeve določi organizacijo službe državne 
varnosti v republiki. 
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21. člen 

Republiški sekretar za notranje zadeve je odgovoren Skupščini SR Slo- 
venije in Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije za delo službe državne var- 
nosti v republiki; na njuno zahtevo jima mora poročati o delu te službe in 
o stanju varnosti na območju republike. 

22. člen 

Republiški sekretar za notranje zadeve lahko zahteva, da se poročilo 
o posameznih vprašanjih iz prejšnjega člena odloži za določen čas ali da se 
poročilo o posameznem vprašanju; obravnava brez navzočnosti javnosti. 

Republiški sekretar za notranje zadeve mora seznaniti z zahtevo in razlogi 
za odložitev poročila predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

23. člen 

Načelnik službe državne varnosti v republiki samostojno organizira oprav- 
ljanje zadev s področja državne varnosti in je odgovoren za delo službe državne 
varnosti v republiki republiškemu sekretarju za notranje zadeve. 

c) Odločanje na drugi stopnji 

24. člen 

Republiški sekretariat za notranje zadeve odloča o pritožbah zoper odločbe, 
izdane v upravnem postopku v zadevah iz 6. člena tega zakona. 

IV. Medsebojna razmerja 

25. člen 

V notranjih zadevah, ki so splošnega pomena za republiko, ima republiški 
sekretariat za notranje zadeve poleg pravic in dolžnosti, ki mu jih dajejo 
splošni predpisi, pravico dajati obvezne instrukcije postaji milice in občin- 
skemu organu, ki opravlja notranje zadeve iz 6. člena tega zakona. 

26. člen 

V zadevah izdajanja potnih listin za prehod čez državno mejo in v zadevah 
prebivanja tujcev ima republiški sekretariat za notranje zadeve pravico, da 
naroči organu, ki je pristojen za te zadeve v občini, naj opravi posamezno 
nalogo, ki ima poseben pomen za javno ali državno varnost, in tudi pravico, 
da lahko neposredno opravi posamezno zadevo, če je ne opravi pristojni 
občinski organ. 

27. člen 

V obmejnih zadevah ima republiški sekretariat za notranje zadeve pravico, 
da naroči postaji milice s splošnim delovnim področjem, naj opravi posa- 
mezno nalogo, ki ima pomen za javno ali državno varnost, in tudi pravico, da 
sam neposredno opravi posamezno zadevo, če je ne opravi ta organ. 
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Republiški sekretariat za notranje zadeve ima pravice iz prejšnjega od- 
stavka tudi v zadevah zatiranja kriminalitete, če gre za zadevo, ki jo je treba 
opraviti na območju dveh ali več občin. 

28. člen 

Kadar to terjajo koristi javnega reda ali vzdrževanja javnega reda in 
miru, ki imajo pomen za vso državo ah republiko, ima republiški sekretar 
za notranje zadeve pravico ukazati komandirju postaje milice v občini in 
delavcu take postaje, naj opravi določeno nalogo iz svoje pristojnosti oziroma 
iz svojega delovnega področja. 

29. člen 

Občinski organ, ki je pristojen za opravljanje notranjih zadev iz občinske 
pristojnosti, mora voditi predpisano statistiko in evidenco, poročati republi- 
škemu sekretariatu za notranje zadeve o izvrševanju zakonov ter drugih zveznih 
in republiških predpisov s področja notranjih zadev ter mu pošiljati na nje- 
govo zahtevo podatke in obvestila, ki jih potrebuje za svoje delo. 

30. člen 

Ce je to v interesu javnega reda in miru ali vzdrževanja javnega reda in 
miru, ki ima pomen za vso državo ali republiko, sme republiški sekretar za 
notranje zadeve ukazati postaji milice v občini, da začasno odstopi republi- 
škemu sekretariatu za notranje zadeve v uporabo določeno opremo, dokler je 
to potrebno. 

V. Samoupravljanje in delovna razmerja 

31. člen 

Delavci postaje milice v občini tvorijo posebno delovno skupnost. 

32. člen 

Notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest službe državne var- 
nosti določa republiški sekretar za notranje zadeve, ki mora poprej zahtevati 
mnenje sveta njene delovne skupnosti. 

33. člen 

Poleg splošnih pogojev, ki se zahtevajo za ustanovitev delovnega razmerja 
po splošnih predpisih, in poleg pogojev iz 31. člena temeljnega zakona o notra- 
njih zadevah mora izpolnjevati tisti, ki naj se sprejme v milico, še tele pogoje: 
da zoper njega ne teče kazenski postopek; da je uredil vojško dolžnost in 
da je dosegel pri situacijskem testiranju pozitivno oceno. 

Kdor je sprejet v milico, pa nima strokovne usposobljenosti, ki je pred- 
pisana za delovno mesto miličnika, se sprejme na delo v milici kot pripravnik 
za miličnika. 

34. člen 

Za urejanje varnosti prometa na javnih cestah in za opravljanje določenih 
nalog na mejnih prehodih za mednarodni promet se lahko sprejme na delo 
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pod pogoji iz 138. člena temeljnega zakona o delovnih razmerjih tisti, ki je 
dopolnil 18 let starosti, je zdravstveno sposoben in izpolnjuje pogoje, ki so 
predpisani v pravilniku organa. 

35. člen 

Kadar tako terja služba, je lahko delavec javne varnosti premeščen iz 
republiškega sekretariata za notranje zadeve v področni organ ali nasprotno, 
iz teh organov v postajo milice oziroma oddelek postaje milice in nasprotno, 
ali iz enega področnega organa v drug področni organ ali iz ene postaje 
oziroma oddelka postaje milice v drugo postajo milice oziroma oddelek po- 
staje milice. 

O premestitvi po prejšnjem odstavku odloča predstojnik delavca, ki se 
premešča, v soglasju s predstojnikom organa, h kateremu naj bo delavec 
premeščen. 

36. člen 

Delavec, ki je premeščen po službeni potrebi, ima pravico do potnih in 
selitvenih stroškov, povračila osebnega dohodka, ki ustreza najmanj eno- 
mesečni akontaciji njegovega osebnega dohodka, do nadomestila za ločeno 
življenje in pravico, da mu organ, h kateremu je premeščen, v dveh letih od 
zglasitve v službo preskrbi stanovanje. 

Pravice iz prejšnjega odstavka se natančneje določijo s pravilnikom repu- 
bliškega sekretariata za notranje zadeve oziroma s pravilnikom postaje milice. 

37. člen 

Delavec, ki je premeščen po službeni potrebi, se mora zglasiti na delo 
v roku, ki je določen v odločbi o premestitvi, najpozneje pa v treh dneh po 
razrešitvi dolžnosti na prejšnjem delovnem mestu. 

38. člen 

Določbe 35. do 37. člena tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za 
delavce službe državne varnosti. 

39. člen 

Republiški sekretar za notranje zadeve izda predpise o splošnih osnovah 
in merilih za določanje osebnega dohodka delavcev milice. 

40. člen 

Pri postaji milice je disciplinsko sodišče. Predsednika in člane disciplin- 
skega sodišča imenuje komandir postaje v soglasju z delovno skupnostjo. 

Za dve ali več postaj milice je lahko skupno disciplinsko sodišče. 

VI. Strokovno izobraževanje 

41. člen 

Za pripravo in vzgojo delavcev milice se ustanovi v strokovni šoli za notra- 
nje zadeve oddelek za šolanje miličnikov-kadetov (v nadaljnjem besedilu: 
oddelek). 

Šolanje v oddelku traja tri leta. 
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42. člen 

V oddelek se sprejmejo na šolanje tisti, ki so z uspehom končali osem- 
letno osnovno šolo, niso starejši kot 17 let, so telesno in duševno zdravi ter so 
bili pri situacijskem testiranju pozitivno ocenjeni. 

43. člen 

Po končanem šolanju v oddelku se prizna absolventu strokovna izobrazba 
šole druge stopnje. 

44. člen 

Absolvent oddelka mora po končanem .šolanju delati v organih za notranje 
zadeve najmanj šest let. 

Obveznost iz prejšnjega odstavka se določi s pogodbo. 

45. člen 

Med šolanjem v oddelku je gojencu zagotovljena pravica do brezplačnega 
stanovanja in hrane v šolskem internatu, obleke, obutve, perila, učnih pri- 
pomočkov, mesečne nagrade in do dajatev iz zdravstvenega in invalidskega 
zavarovanja. 

Višino mesečne nagrade, ki pripada gojencem, določi republiški sekretar 
za notranje zadeve. 

46. člen 

Absolventi oddelka se sprejmejo na delo brez razpisa. 
Na nezasedena delovna mesta v organih za notranje zadeve v republiki 

razporeja absolvente oddelka republiški sekretar za notranje zadeve v soglasju 
s predstojnikom prizadetega organa. 

47. člen 

Republiški sekretariat za notranje zadeve mora skrbeti za strokovno 
usposabljanje in izpopolnjevanje delavcev službe javne in državne varnosti. 
V ta namen ustanavlja strokovne tečaje, seminarje in druge oblike strokov- 
nega izpopolnjevanja. 

48. člen 

Delavec javne ali državne varnosti, ki se strokovno izobražuje in iz- 
popolnjuje v strokovni šoli za notranje zadeve, mora po končanem šolanju 
delati v organih za notranje zadeve dvakrat toliko časa, kolikor je trajalo 
šolanje. Ta obveznost se določi s pogodbo. 

49. člen 

Učni načrt in program za predmete s področja javne in državne varnosti, 
ki se predavajo v strokovni šoli za notranje zadeve ali na tečajih in seminar- 
jih, potrjuje republiški sekretar za notranje zadeve. 
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VII. Sredstva za delo 

50. člen 

V proračunu SR Slovenije se zagotovijo v okviru predračuna republiškega 
sekretariata za notranje zadeve sredstva za potrebe postaj milice v občini 
in sicer: 

1. za osebne dohodke in za druge oblike osebnih izdatkov, za potne in 
selitvene stroške, terenski dodatek, nadomestilo za ločeno življenje in za 
stroške zdravstvenih pregledov delavcev milice; 

2. za nabavo obleke, obutve, oborožitve ter opreme delavcev milice; 
3. za teleprinterske, posebne in druge zveze, ki jih uvede ali vzdržuje 

republiški sekretariat za notranje zadeve; 
4. za tehnično opremo, ki je potrebna za opravljanje nalog na področju 

zatiranja kriminalitete; 
5. za nabavo in vzdrževanje prevoznih sredstev in drugih tehničnih sred- 

stev za kontrolo prometa na javnih cestah in na drugih komunikacijah, na 
katerih opravljajo kontrolo postaje milice v občini; 

6. za kontrolo potniškega prometa čez državno mejo. 

51. člen 

V občinskem proračunu so za potrebe postaje milice in njenih oddelkov 
zagotovljena sredstva: 

1. za graditev in vzdrževanje poslovnih prostorov; 
2. za nabavo inventarskih predmetov, drobnega inventarja in potrošnega 

materiala; 
3. za kurivo, razsvetljavo in snaženje poslovnih prostorov; 
4. za poštne, telegrafske in telefonske stroške; 
5. za stroške za zavarovanje in vzdrževanje sredstev in opreme; 
6. za druge podobne materialne stroške. 
Občina sodeluje s svojimi sredstvi pri nabavljanju in vzdrževanju pre- 

voznih in tehničnih sredstev iz 5. točke 50. člena tega zakona. 

52. člen 

V proračunu SR Slovenije in občine se zagotovijo sredstva za zidanje sta- 
novanj za delavce javne varnosti. 

VIII. Prehodne in končne določbe 

53. člen 

Republiški sekretar za notranje zadeve je pooblaščen, da predpiše na- 
tančnejše določbe: 

1. o vodenju statistike in evidence o izvrševanju republiških zakonov in 
drugih republiških predpisov s področja notranjih zadev; 

2. o poskusnem delu, strokovnem pouku, pripravniški dobi, o načinu in 
programu strokovne vzgoje pripravnikov ter o strokovnih izpitih za pri- 
pravnike, ki se sprejmejo na delo v službi javne in državne varnosti; 

3. o načrtu in programu strokovnega pouka delavcev na postajah milice; 
16 
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4. o notranjem poslovanju postaj milice; 
5. o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za komandirja in po- 

močnika komandirja postaje milice ter komandirja oddelka; 
6. o ceniku predmetov oborožitve in opreme delavcev službe javne in 

državne varnosti; 
7. o določitvi tipizacije in minimuma sredstev tehnične opreme in opravr 

ljanje službe javne in državne varnosti v republiki; 
8. o materialnem poslovanju s predmeti oborožitve in opreme; 
9. o ureditvi in vzdrževanju sredstev za zveze med organi, ki so pristojni 

za notranje zadeve v republiki, in o načinu vzdrževanja teh sredstev. 

54. člen 

Republiški sekretariat za notranje zadeve in občinske skupščine morajo 
uskladiti organizacijo in delo organov za notranje zadeve z določbami tega 
zakona najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

55. člen 

Godba milice je posebna enota milice republiškega sekretariata za no- 
tranje zadeve. 

56. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati določba 6. člena zakona 
o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji (Uradni 
list S RS, št. 20-218/65). 

57. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

I. Po pooblastilih v temeljnem zakonu o notranjih zadevah (v nadaljnjem 
besedilu: zvezni zakon) mora republiški zakon predpisati organizacijo oprav- 
ljanja notranjih zadev v republiki in v občini. Delovno področje organov za 
notranje zadeve sestavljajo upravne in operativne pristojnosti, razen postaj 
milice, ki opravljajo izključno le operativne naloge. 

Dosedanji razvoj opravljanja notranjih zadev v občini gre v smeri ločitve 
upravnih pristojnosti od operativnih. Zvezni zakon ta proces izločitve upravnih 
pristojnosti zakonsko potrjuje. Republika je pooblaščena, da uredi to vpra- 
šanje. Gre za notranje zadeve, ki se nanašajo na izvrševanje predpisov o 
državljanstvu, društvih, zborovanjih in drugih javnih shodih, matičnih knji- 
gah, posesti in nošenju orožja, potnih listinah itd. Te zadeve se opravljajo 
v občini že danes zunaj operativnih organov, tj. postaj milice. Občina tudi 
financira opravljanje teh zadev. Taka ureditev omogoča opravljanje zadev, 
v katerih se odloča v upravnem postopku, v upravnem organu, ki ga določi 
občinska skupščina. 

Po zveznem zakonu sta temeljni službi organov za notranje zadeve službe 
javne varnosti in služba državne varnosti. 

Republika ima pravico organizirati službo javne in državne varnosti. 
Tako je poleg organizacije opravljanja upravnih pristojnosti še organizacija 
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teh dveh operativnih služb osnovno vprašanje, ki ga mora urediti republi- 
ški zakon. 

V zvezi z ureditvijo teh osnovnih vprašanj so še vprašanja samoupravlja- 
nja, delovnih razmerij in financiranja obeh služb. Ta vprašanja se morajo 
primarno presojati po splošnih predpisih, zaradi česar republiški zakon lahko 
ureja le določene izjeme od ustreznih republiških predpisov, izjeme od zveznih 
predpisov pa ureja zvezni zakon. 

Republiški zakon se lahko giblje v mejah izrecnih pooblastil zveznega 
zakona, splošnega ustavnega pooblastila, po katerem se lahko uredijo vpra- 
šanja, ki jih zvezni zakon ne ureja, in v mejah določb splošnih (zveznih in 
republiških) predpisov. V pogojih samoupravljanja morajo biti določena 
vprašanja samoupravljanja delovnih ljudi urejena še s samoupravnimi akti. 

V mejah nakazanega obsega je izdelan predlog zakona o notranjih zadevah. 
II. Značilnosti predloga so: 
1. Notranje zadeve iz 1. člena zveznega zakona opravljata v občini upravni 

organ, ki ga določi občinska skupščina, in postaja milice, ki je z zakonom 
določena kot samostojen organ občine. Določene upravne naloge iz pristoj- 
nosti občine lahko opravljajo delovne ali druge organizacije, če so s posebnim 
zakonom (materialnim predpisom) za to pooblaščene. 

V republiki ima republiški sekretarialt za notranje zadeve na področju 
upravnih nalog občine pristojnosti, ki jih imajo sicer samostojni republiški 
upravni organi v mejah svojega delovnega področja nasproti ustreznim uprav- 
nim organom v občini (normativna in nadzorstvena funkcija, strokovna po- 
moč in druga stopnja v upravnem postopku). 

Republiški sekretariat za notranje zadeve opravlja poleg teh nalog vse 
zadeve s področja držayne varnosti in določene operativne naloge s področja 
javne varnosti. Za opravljanje nalog državne varnosti in javne varnosti lahko 
republiški sekretar za notranje zadeve ustanovi področni organ, ki je sestavni 
del republiškega sekretariata za notranje zadeve. 

V 19. členu predloga zakona so predvideni področni organi, po katerih 
opravlja republiški sekretariat za notranje zadeve naloge javne varnosti iz 
republiške pristojnosti. Področni organi se lahko ustanovijo po potrebi v kra- 
jih, kjer so najbolj pogoste kršitve javnega reda in miru ter je največ kazni- 
vih dejanj. V takih krajih je potrebna kriminalistična služba kot civilna 
specializirana strokovna služba. Potrebna pa je tudi inšpekcija milice, ki skrbi 
za razvijanje služb na postajah milice v občini; neposredno opravlja opera- 
tivne naloge s področja javnega reda in miru (zavarovanje večjih prireditev) 
in organizira preventivne ukrepe na ogroženih območjih. Poleg teh služb je 
potrebno organizirati tudi mejno službo, ki opravlja upravne in strokovne 
zadeve na področju zavarovanja in kontrole državne meje. 

Ustanovitev področnih organov z nakazanimi pristojnostmi narekujejo 
tudi razlog racionalne razmestitve obstoječih strokovnih kadrov in tehničnih 
sredstev. 

Kraji, v katerih naj bi bih področni organi, so lahko tudi sedež republi- 
ških postaj milice s posebnim delovnim področjem (drugi odstavek 16. člena). 
Take republiške postaje milice s posebnim delovnim področjem so lahko v 
sestavi področnega organa. 

Predlog uveljavlja v občini ožji koncept, v republiki pa širši koncept 
organizacije opravljanja notranjih zadev. 

16» 
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2. Postaja milice je samostojen organ občine za neposredno opravljanje 
zadev s področja službe javne varnosti. Naloge občinske službe javne varnosti 
so opredeljene z delovnim področjem postaje milice (8. člen). 

Delovno področje postaje milice se izraža v glavnih obrisih v nalogi, 
da nadzoruje, ali občani in organizacije spoštujejo kazenskopravne norme ter 
izpolnjujejo predpise, ki varujejo družbeno disciplino ter pravice občanov 
(vzdrževanje javnega reda, vzdrževanje javnega reda in miru). Za zagotovitev 
teh nalog bo potrebno okrepiti postaje milice s specializiranimi delavci. Na 
ta način bodo zagotovljeni boljši uspehi in preciznejše ter zakonito delo na 
področju javne varnosti v občini. Za tak razvoj postaje milice v občini govori 
njena samostojnost in dejstvo, da opravlja poleg lokalnih nalog tudi naloge 
splošnega pomena za republiko in vso državo. 

V namenu, da je odgovoren občinski skupščini le komandir postaje milice, 
ki je na sedežu občine, je po predlogu zakona v občini le ena postaja milice 
(10. in 14. člen). Druge obstoječe postaje milice v občini postanejo oddelki 
postaje milice, ki je na sedežu občine. Tako sestavljajo vodilno osebje milice 
komandir postaje milice, pomočnik komandirja in komandirji oddelkov. 

Postajo milice ustanovi občinska skupščina v soglasju z republiškim 
sekretarjem za notranje zadeve (12. člen). Komandirja postaje milice in ko- 
mandirja oddelka imenuje in razreši občinska skupščina v soglasju z re- 
publiškim sekretarjem, pomočnika komandirja postaje milice pa za notranje 
zadeve pristojni svet občinske skupščine v soglasju z republiškim sekretarjem 
za notranje zadeve (13. člen). 

3. Naloge s področja javne varnosti, ki jih ne opravlja postaja milice 
v občini, opravlja republiški sekretariat za notranje zadeve sam ali po področ- 
nem organu (javna varnost iz pristojnosti republike — 3. in 15. člen). 

Področni organ ustanovi republiški sekretar za notranje zadeve v soglasju 
z izvršnim svetom. V ustanovitvenem aktu se določi stvarna pristojnost tega 
organa, območje občin, na katero se razteza njegova dejavnost, ter se uredijo 
druga organizacijska vprašanja (19. člen). 

Republiški sekretariat za notranje zadeve pa ima možnost, da ustanovi 
za opravljanje posameznih nalog s področja republiške javne varnosti posebne 
enote milice (za trajno opravljanje določenih nalog ah za izvršitev konkretnih 
nalog s pomočjo mobilizacije delavcev s postaj milice v občini — 16. in 17. člen) 
in postaje milice s posebnim delovnim področjem (ki so republiške postaje 
milice — 16. člen). Take postaje milice se ustanovijo za kontrolo potniškega 
prometa čez državno mejo na mejnih prehodih za mednarodni promet in za 
urejanje in kontrolo prometa na cestah I. reda in na pomembnejših cestah 
II. reda. Tako je javna varnost iz republiške pristojnosti koncentrirana v re- 
publiškem sekretariatu za notranje zadeve. 

4. Naloge javne varnosti so take narave, da zahteva njihovo izvrševanje 
določeno stopnjo funkcionalne enotnosti. Zato predvideva predlog zakona 
vrsto instrumentov za pravilno in zakonito opravljanje nalog s področja ob- 
činske javne varnosti. Taki instrumenti, ki zagotavljajo enotnost in skladnost 
organizacije opravljanja nalog in dela, so soglasje republiškega sekretarja za 
notranje zadeve, ki je potrebno za ustanovitev postaje milice, imenovanje 
komandirja in drugih vodilnih delavcev postaje milice, pravica republiškega 
sekretarja za notranje zadeve dajati obvezne instrukcije in naloge, prevzem 
mati v izvršitev določeno nalogo iz občinske pristojnosti, pravica razporejati 
na delo miličnike-kadete in pravica premeščati po službeni potrebi delavce 
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republiškega sekretariata ali področnega organa v postaje milice v občini. 
Instrument za zagotovitev enotnosti nagrajevanja delavcev milice v občini 

"je tudi pravica republiškega sekretarja za notranje zadeve predpisati splošna 
načela in merila za nagrajevanje teh delavcev. Končno pomenijo zagotovitev 
funkcionalne enotnosti vseh notranjih zadev v občini pooblastila za pod- 
zakonske predpise, ki jih bo izdal republiški sekretar za notranje zadeve na 
podlagi 53. člena predloga zakona. Instrumenti za zagotovitev zakonitosti 
dela v upravnem organu, ki ga določi občinska skupščina, so obvezne instruk- 
cije in drugi ukrepi, povzeti iz splošnih predpisov (25. in 26. člen). 

5. Delovno področje in položaj službe državne varnosti opredeljuje te- 
meljni zakon o notranjih zadevah. Služba državne varnosti kot strokovna 
služba pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve odkriva in preprečuje 
organizirano in tajno dejavnost, usmerjeno v izpodkopavanje ali rešenje ustav- 
nega reda. Služba državne varnosti v republiki opravlja posle s svojega de- 
lovnega področja v skladu s splošno politiko zaščite ustavnega reda, določeno 
od zvezne skupščine in v skladu s politiko republiške skupščine. To še moč- 
neje poudarja vlogo republike na tem področju, hkrati pa tudi njeno odgo- 
vornost za opravljanje teh zadev. Na ta način se vključuje služba državne 
varnosti v družbeni mehanizem republike kot njen integralni del. 

Tako opredeljeno delovno področje službe državne varnosti narekuje, 
da jo opravlja republiški organ za notranje zadeve in da določi republiški 
sekretar za notranje zadeve njeno organizacijo na podlagi ustreznega zakon- 
skega pooblastila (drugi odstavek 20. člena). 

6. Predlog zakona določa v 31. členu, da tvorijo delavci postaje milice 
posebno delovno skupnost. Tako določbo narekuje okoliščina, da so postaje 
milice v občini pretežno financirane iz republiških sredstev. V nasprotnem 
primeru so delavci postaje milice in njenih oddelkov po splošnih predpisih 
vključeni v samoupravni mehanizem delavcev občinske uprave. Menimo, da 
načelo funkcionalne enotnost javne varnosti v republiki in financiranje postaj 
milice v občini iz republiških sredstev narekuje posebno delovno skupnost. 

7. Zaradi posebne narave dela v službi javne varnosti se morajo zahte- 
vati za sprejem v milico nekateri dodatni pogoji, razen tistih, ki so že predr- 
pisani z zveznim zakonom oziroma v splošnem predpisu (33. člen predloga). 

8. Posebnost v sistemu strokovnega izobraževanja delavcev javne var- 
nosti je šolanje pripravnikov (kadetov) milice. Z ustreznimi določbami v re- 
publiškem zakonu, ki dopolnjujejo republiški zakon o strokovni šoli za no- 
tranje zadeve, se zagotovi sistematični dotok novih kadrov v vrste delavcev 
milice (41. do 46. člena). 

9. Predlog izhaja s stališča, da nosi republika vse osebne izdatke in pre- 
težno materialne izdatke za postaje milice v občini. S tem se bistveno ne 
spremeni dosedanji način financiranja postaj milice v občini. Republika naj 
bi financirala osebne izdatke delavcev na postajah milice in vrsto namenskih 
potreb teh postaj (50. člen). Ta sredstva naj bi bila zagotovljena v republiškem 
proračunu v okviru predračuna republiškega sekretariata za notranje zadeve 
zato, ker postaje milice v občini ne opravljajo samo nalog, ki so izključno 
lokalnega značaja, marveč pretežno naloge, ki so splošnega pomena za re- 
publiko in za vso državo. Za izvršitev teh nalog naj republika zagotovi po 
določbah predloga neposredno sama sredstva za skladno in pravilno izvrše- 
vanje teh nalog v vsaki občini. 
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Menimo, da je predlagani način financiranja samo logična posledica dej- 
stva, da narekuje zakon ustanovitev postaje milice v občini in določa, da je 
postaja samostojen organ občine. Zato mora tudi republiški zakon zagotoviti 
vire financiranja potreb postaje milice. Odstopanje od splošnih načel finan- 
ciranja občinskih organov je pravno opravičljivo s pooblastilom v temeljnem 
zakonu o notranjih zadevah, po katerem ima republika pravico organizirati 
milico. 

Seveda pa moraj a tudi občine prispevati k stroškom za vzdrževanje po- 
staj milice v občini s tem, da zagotovijo sredstva za graditev in vzdrževanje 
poslovnih prostorov, za opremo teh prostorov ter za materialne stroške, ki 
so združeni s tekočim vzdrževanjem teh prostorov (51. člen). 

Občina naj tudi sofinancira skupaj z republiko (5. točka 50. člena) na- 
bavljanje in vzdrževanje prevoznih in tehničnih sredstev, ki jih potrebujejo 
postaje milice v občini za urejanje in kontrolo prometa na javnih cestah. 

Za izboljšanje težkega stanovanjskega problema delavcev milice bi bilo 
potrebno v proračunih republike in občin zagotoviti sredstva za zidanje sta- 
novanja za delavce milice (52. člen). 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija 'Skupščine SR Slovenije je na svoji seji 
dne 13. marca 1967 obravnavala predlog zakona o notranjih zadevah, ki ga 
je Skupščini SRS predložil njen Izvršni svet. 

V splošni obravnavi je komisija ugotovila, da je novi temeljni zakon o 
notranjih zadevah (Ur. 1. SFRJ, št. 49/66) glede normativnega urejanja službe 
za notranje zadeve uresničil načelo decentralizacije, s čimer je podana možnost, 
da republike v lastni pristojnosti uredijo znaten del materije, ki so jo doslej 
urejali zvezni predpisi. Tako temeljni zakon zadržuje pristojnost zveznega 
sekretariata za notranje zadeve samo v izjemnih primerih — kadar gre za 
zadeve, ki imajo pomen za vso federacijo, v vseh drugih primerih pa je 
opravljanje notranjih zadev prepuščeno organom za notranje zadeve v re- 
publiki. Pri tem temeljni zakon izhaja iz načela, da je občinski organ pristojen 
za vse notranje zadeve, razen za tiste, ki so z zakonom dane v pristojnost 
drugih organov za notranje zadeve. Zakonska ureditev organizacije službe 
za notranje zadeve je v celoti prepuščena republiki. Predlog zakona po mne- 
nju komisije pravilno na okviren in primerno elastičen način ureja vprašanja, 
ki morajo biti z republiškim zakonom urejena, in sicer v skladu s splošnimi 
določbami temeljnega zakona. 

Pri podrobni obravnavi posameznih določb zakonskega predloga oziroma 
ureditve posameznih vprašanj (določitev pristojnosti organov občin oziroma 
republiškega sekretariata za notranje zadeve, medsebojna razmerja, funkcio- 
nalna enotnost službe javne varnosti, financiranje nalog itd.), je bilo mnenje 
komisije, da so predlagane rešitve v osnovi pravilne, ter se je strinjala z raz- 
logi, navedenimi v pismeni in ustni obrazložitvi zakonskega predloga. 

V podrobni obravnavi so bili sprejeti naslednji amandmaji: 
K 2. členu: Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Zadeve javne varnosti iz občinske pristojnosti (8. člen) opravljajo v občini 

postaje milice.« 
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S spremembo, ki je redakcijskega značaja, se jasneje opredeli razmerje 
določbe drugega odstavka do določbe prvega odstavka 2. člena iin do 3. člena, 
ter se pove, da postaje milice opravljajo zadeve javne varnosti iz občinske 
pristojnosti, ne glede na to, ali so lokalnega pomena ali pa splošnega pomena 
za republiko. 

K 4. členu: Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Splošnega pomena za republiko so zadeve: 

1. varovanje osebne varnosti ljudi in premoženja; 
2. javnega reda in miru, varnosti prometa na javnih cestah in požarnega 

varstva; 
3. zatiranje kriminalitete, kriminalističnega raziskovanja in dajanja 

strokovnih mnenj s tega področja; 
4. potnih listin za prehod čez državno mejo; 
5. prebivanja tujcev; 
6. sodelovanja s tujimi in mednarodnimi organizacijami na področju 

notranjih zadev; 
7. varovanja osebne varnosti določenih osebnosti in objektov; 
8. pomoči pri naravnih in drugih nesrečah; 
9. organizacije organov javne in državne varnosti v republiki; 

10. republiškega državljanstva; 
11. obmejne zadeve; 
12. druge zadeve, ki so kot zadeve splošnega pomena za republiko do- 

ločene z zakonom.« 
Sprememba, ki je v osnovi redakcijske narave, je potrebna zaradi uskla- 

ditve besedila tega člena z določbo 131. člena ustave SR Slovenije. 
K 6. členu: V predzadnji vrsti se besede »o upravnih zadevah« nado- 

meste z besedama »upravne zadeve«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 8. členu: V prvi vrsti se za besedo »milice« vstavi podpičje in črta 

besedilo »opravlja tele zadeve«. 
V 3. točki se beseda »prejema« nadomesti z besedo »prijema«. 
V drugem odstavku se začetni besedi spremenita tako, da se glasita: 

»Postaje milice«. 
Spremembe so redakcijskega značaja. 
K 13. členu: Predstavnik predlagatelja je k temu členu predlagal na- 

slednji amandma: 
»Določba prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
Komandirja postaje milice, njegovega pomočnika in komandirja oddelka 

postaje milice imenuje brez razpisa in razreši občinska skupščina v soglasju 
z republiškim sekretarjem za notranje zadeve.« 

Po določbi drugega odstavka 22. člena temeljnega zakona o delovnih raz- 
merjih (Uradni list SFRJ, št. 43/66) se vodilna delovna mesta morajo zasedati 
po razpisu. Delovno mesto komandirja postaje milice je nedvomno vodilno 
delovno mesto. Kljub temu komisija k amandmaju ni imela pripomb, ker se 
po določbi prvega odstavka 17. člena temeljnega zakona o delovnih razmerjih 
načela, dolžnosti in pravice, ki jih temeljni zakon določa, z zakonom lahko 
uredijo tudi drugače. Tudi določba 6. člena temeljnega zakona o notranjih 
zadevah dopušča možnost, da se delovna razmerja v organih za notranje zadeve 
z zakonom lahko uredijo drugače, kakor je določeno s splošnimi predpisi. 
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K 14. č 1 e n u : V drugi vrsti se beseda »oziroma« nadomesti z besedo »in«. 
Komandir postaje milice je odgovoren tako občinski skupščini kakor tudi 

njenemu ustreznemu politično-izvršilnemu organu, to je svetu za notranje 
zadeve, kar je z amandmajem pravilno izraženo. 

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»V zadevah, ki so splošnega pomena za republiko, je komandir postaje 

milice dolžan upoštevati obvezna navodila (instrukcije) republiškega sekre- 
tarja za notranje zadeve.« 

Ne glede na načelo, določeno v prvem odstavku, je položaj komandirja 
milice specifičen v tem, da mora v zadevah, ki so splošnega pomena za repu- 
bliko, upoštevati obvezna navodila (smernice) republiškega sekretarja za no- 
tranje zadeve. Ker tu ne gre samo za neke izjemne primere, ampak je krog 
zadev, ki so na področju notranje uprave splošnega pomena za republiko, 
širok (4. člen), je šele z navedenim dopolnilom 14. člena položaj komandirja 
milice celovito, horizontalno in vertikalno pravilno opredeljen. Vertikalno raz- 
merje med komandirjem milice in republiškim sekretariatom za notranje za- 
deve je posebej in konkretno izdelano v poglavju o medsebojnih razmer- 
jih (IV.). 

K 15. členu : VI. točki se besede »v republiki« nadomestijo z besedami: 
»iz republiške pristojnosti«. 

Javni red in mir vzdržuje po določbi 2. točke 8. člena zakonskega pred- 
loga postaja milice; republiškemu sekretariatu so iz tega področja pridržane 
le tiste naloge, ki spadajo v republiško pristojnost. Ta ideja je z amandmajem 
določno izražena. 

4. točka se spremeni tako, da se glasi: 
»ureja in kontrolira, promet na cestah I. reda in na drugih pomembnejših 

cestah, ki jih določi republiški sekretar za notranje zadeve;«. 
Sprememba je potrebna zato, da se določno opredelijo ceste, na katerih 

spada urejanje in kontroliranje prometa v republiško pristojnost. 
7. točka se spremeni tako, da se glasi: 
»nadzoruje delo postaje milice;«. 
Doda se nova 7. a točka, ki se glasi: 
»oskrbuje postajo milice z uniformo, orožjem in drugo opremo;«. 
Delavci postaje milice so podvrženi disciplinskemu režimu, določenem 

v 40. členu zakonskega predloga, zaradi česar je bila potrebna ustrezna spre- 
memba besedila 7. točke 15. člena. Druge spremembe so redakcijskega značaja. 

K 16. členu: V prvi vrsti prvega odstavka se med besedi »opravljanje« 
in »notranjih« vstavi beseda »določenih«. 

Z besedo »določenih« se omejujejo zadeve s področja javne varnosti, za 
katere lahko republiški sekretar ustanovi posebno enoto milice ali postajo 
milice s posebnim delovnim področjem, na zadeve iz drugega odstavka 
16. člena. 

V drugi vrsti se črtajo besede »v republiki«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
V tretji vrsti se beseda »ali« nadomesti z besedo »in«. 
Ta sprememba je potrebna, da se omogoči republiškemu sekretarju, da 

ustanovi eno ali drugo organizacijsko enoto ali pa obe, če je potrebno. Po 
prvotnem besedilu bi lahko ustanovil samo eno izmed navedenih enot. 
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V drugem odstavku se v peti vrsti med besedo »na« in »pomembnejših« 
vstavi beseda »drugih«, namesto besedila »II. reda«, ki se črta, pa se vstavi 
besedilo »(4. točka 15. člena)«. 

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z amandmajem k 4. točki 
15. člena. 

Doda se nov tretji odstavek, ki Se glasi: 
»Godba milice je posebna enota milice republiškega sekretariata za no- 

tranje zadeve.« 
Ta določba je bila doslej poseben člen (55. člen) v VIII. poglavju (Pre- 

hodne in končne določbe). Ker določba o godbi ni prehodnega značaja in tudi 
nima značaja končne določbe, ne spada v VIII. poglavje, ampak v III. poglavje 
in sicer v razdelek, ki ureja službo javne varnosti. 

K 17. členu : V prvi vrsti se beseda »vzdrževanje« nadomesti z besedo 
»vzdrževanj a«. 

Z amandmajem se odpravlja očitna tiskovna pomota. 
K 21. členu: V tretji vrsti se beseda »nujno« nadomesti z besedo 

»njuno«. 
Z amandmajem se odpravlja tiskovna napaka. 
K 25. členu : V tretji vrsti se besedi »obvezne instrukcije« nadomestita 

z besedami »obvezna navodila (instrukcije)«. 
Z amandmajem se terminologija usklajuje s terminologijo amandmaja 

k 14. členu zakonskega predloga. 
K 28. č 1 e n u : V tretji vrsti se beseda »ukazati« nadomesti z besedo 

»naročiti «. 
Sprememba je potrebna zaradi uskladitve terminologije s 26. členom za- 

konskega predloga. , 
K 30. členu: V tretji vrsti se beseda »ukazati« nadomesti z besedo 

»naročiti«. 
Sprememba je potrebna zaradi uskladitve terminologije s 26. členom za- 

konskega predloga. 
K 34. členu: V prvi vrsti se popravi tiskovna pomota tako, da se 

začetek člena glasi »Za urejanje«. 
Na koncu člena se črta pika in dodajo besede »za notranje zadeve«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 45. členu: Predstavnik predlagatelja je predlagal amandma, po ka- 

terem se v tretji vrsti prvega odstavka besede »do dajatev iz« nadomeste z be- 
sedama »pravica do«. 

Komisija k amadmaju, ki je terminološko in vsebinsko utemeljen, ni imela 
pripomb. 

K 51. členu : V 5. točki se med besedi »in« in »opreme« doda beseda 
»tehnične«. 

Po pojasnilu predlagatelja je tu mišljena tehnična oprema, kar je po- 
trebno posebej izraziti, da ne bi prišlo do zamenjave z osebno opremo, o kateri 
je govora v 2. točki 50. člena. 

V 6. točki se na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo: »ki niso 
obseženi v 50. členu«. 

Sprememba je potrebna zaradi določene razmejitve obveznosti med obči- 
nami in republiko-. 

K 52. členu : Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
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»V proračunu SR Slovenije in občine se zagotovijo sredstva za stanovanja 
za delavce službe javne varnosti.« 

Sprememba je potrebna zato, da se da možnost zagotoviti sredstva tudi 
za nakup in ne le za zidanje stanovanj. 

K 53. členu: V 7. točki se med besedi »in« in »opravljanje« doda 
beseda »za«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 54. č 1 e n u : Besede »po uveljavitvi tega zakona« na koncu člena se 

nadomestijo z besedami: »po njegovi uveljavitvi«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 55. členu : Določba tega člena se črta. Besedilo tega člena je sprejeto 

kot tretji odstavek 16. člena. 
Predstavnik Izvršnega sveta si je pridržal izjavo glede amadmajev k 

2. členu in k 7. točki 15. člena, z drugimi amadmaji pa se je strinjal in so 
tako slednji postali sestavni del zakonskega besedila. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in 
s pravnim sistemom. 

Št.: 021-70/67 
Ljubljana, 13. 3. 1967 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora je na seji 
dne 15. marca 1967, ki je bila skupno z odborom za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov Organizacijskor-političnega zbora, obravnaval predlog zakona 
o notranjih zadevah, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi so člani odbora ugotovili, da predlog republiškega 
zakona o notranjih zadevah smotrno,. dovolj okvirno ter primerno elastično 
ureja vsa tista vprašanje notranjih zadev, ki morajo biti v skladu s splošnimi 
določbami temeljnega zakona urejene z republiškim zakonom. Pri tem uve- 
ljavlja predloženi zakon za območje občin ožji koncept, za območje republike 
pa širši koncept organizacije opravljanja notranjih zadev. Skladno s temi 
načeli so urejena tudi vprašanja pristojnosti, funkcionalne enotnosti, odgo- 
vornosti in financiranja organov za notranje zadeve v občini in republiki. 

Odbor je ocenil, da so omenjene rešitve smotrne, pri tem pa poudaril, 
da ustvarja določilo, da je postaja milice samostojen organ občine za nepo- 
sredno opravljanje zadev s področja službe javne varnosti, novo stanje v orga- 
nizaciji notranjih zadev, ki je v skladu z našim splošnim družbenim razvojem. 
To stanje pa bo treba v nadaljnji praksi razvijati in za njegovo skladno uve- 
ljavitev sprejeti še nekatere izvršilne predpise in druge ukrepe. 

Zakonski predlog uvaja tudi nov kadetski sistem kadrovskega dopolnje- 
vanja milice, ki je po mnenju odbora nujen za izboljšanje stanja na tem pod- 
ročju v republiki Sloveniji. 

Na podlagi naštetih stališč in ob upoštevanju pismene ter ustnih obraz- 
ložitev se je odbor s predlogom zakona v načelu strinjal. 

V podrobni obravnavi se je v celoti strinjal z amandmaji, ki jih je dala 
k zakonskemu predlogu zakonodajno-pravna komisija na seji dne 13. marca 
1967 k 2., 4, 6, 8, 14., 16, 17, 21, 25, 28, 30, 34, 52, 53, 54. in 55. členu, 
k amandmajem zakonodajno-pravne komisije k 13, 15, 45. in 51. členu pa je 
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sprejel odbor še spreminjevalne in dopolnilne predloge. Ti in drugi amandmaji 
se glase: 

K 10. č 1 e n u : 
V drugi vrsti se vrstni red besed »lahko ima« spremeni tako, da se glasi 

»ima lahko«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 13. č 1 e n u : 
Amandma, ki ga je k temu členu predlagal predstavnik predlagatelja na 

seji zakonodajno-pravne komisije, se dopolni tako, da se doda na koncu spre- 
menjenega besedila nov odstavek, ki se glasi: 

»Drugi odstavek tega člena se črta.« 
Dopolnitev je nujna, ker zahteva spremenjeno besedilo prvega odstavka, 

ki uvaja enak postopek za imenovanje komandirja postaje milice, njegovega 
pomočnika in komandirja oddelka postaje milice, črtanje prvotnega drugega 
odstavka tega člena. 

K 15. čl e n u : 
Amandma zakonodajno-pravne komisije k temu členu se spremeni tako, 

da se v četrti točki beseda »kontrolira« nadomesti z besedo »nadzoruje«. 
Sprememba je redakcijskega značaja in uvaja za isti pojem kot je v sedmi 

točki tega člena enak izraz. 
K 45. č 1 e n u : 
Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Med šolanjem v oddelku je gojencu zagotovljena pravica do brezplačnega 

stanovanja in hrane v šolskem internatu, do obleke, obutve, jJerila, učnih pri- 
pomočkov, zdravstvenega in invalidskega zavarovanja ter pravica do dolo- 
čenega denarnega zneska za osebne potrebe. 

Višino denarnega zneska za osebne potrebe, ki pripada gojencem, določi 
republiški sekretar za notranje zadeve.« 

Namen spremembe je, da jasneje določi, da gojenci niso v delovnem raz- 
merju in jim ne pripada nagrada za njihovo delo, pač pa imajo pravico do 
določenega denarnega zneska za kritje osebnih potreb, ki skupno z Oistalimi 
Stroški šolanja, oskrbe ter zdravstvenega in invalidskega zavarovanja, pred- 
stavlja v bistvu štipendijo. 

K 51. č 1 e n u : 
Amandma zakonodajno-pravne komisije se dopolni tako, da se na koncu 

doda nov odstavek, ki se glasi: 
»Zadnji odstavek tega člena se črta.« 
Sprememba je utemeljena s tem, da v zakonu o notranjih zadevah ni po- 

trebno pooblastilo občinam, da sodelujejo s svojimi sredstvi pri nabavljanju 
in vzdrževanju prevoznih in tehničnih sredstev za postaje milice. Kolikor 
pa se to določilo tolmači kot obveznost za občine, pa ni sprejemljivo, ker ne 
daje nobenih meril, kako naj se sodelovanje uresničuje, oziroma vnaša v sistem 
financiranja organov za notranje zadeve škodljivo nejasnost. 

K 57. č 1 e n u : 
Na koncu tega člena se črta pika in doda naslednje besedilo: 
»razen določb 51. člena, ki začno veljati 1. 1. 1968.« 
Odbor je sodil, da je takšna dopolnitev določb tega člena potrebna kljub 

tolmačenju, da je na podlagi določil zakona o financiranju družbeno-političnih 
skupnosti možno finančno obremenjevati občine za izvrševanje nalog iz tega 
zakona šele v naslednjem proračunskem letu. 
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Predstavnik predlagatelja si je pridržal pravico izjave o spremembah 
k 51. členu, z ostalimi spremembami in dopolnitvami zakonskega predloga pa 
se je strinjal. Predstavnik predlagatelja ,se je na seji odbora strinjal tudi 
z amadmaji k 2. členu in 7. točki 15. člena, za katere si je na seji zakonodajno- 
pravne komisije dne 13. marca 1967 izjavo pridržal. Tako so te spremembe 
postale sestavni del zakonskega besedila. 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja predlaga Republiškemu zboru, 
da zakon o notranjih zadevah sprejme skupno z naštetimi spreminjevalnimi 
in dopolnilnimi predlogi. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Ivana Rosa. 

Št.: 021-70/67 
Ljubljana, 16. 3. 1967 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko- 
političnega zbora je na seji dne 15. 3. 1967 obravnaval in sklepal o predlogu 
zakona o notranjih zadevah, ki ga je' Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni 
svet. 

Odbor je v načelni obravnavi ugotovil, da ureja predlagani zakon vsa 
tista vprašanja, ki jih mora republika urediti glede na pooblastilo temeljnega 
zakona o notranjih zadevah. Predvsem gre za izločitev upravnih pristojnosti 
iz področja notranjih zadev ter jih tako ločuje od operativnih. Predloženi zakon 
uvaja nekatere povsem nove elemente v sistem organizacije notranjih zadev, 
pri čemer uveljavlja za območje občin ožji koncept, za območje republike pa 
širši koncept organizacije opravljanja notranjih zadev. Skladno s temi načeli 
so urejena tudi vprašanja pristojnosti, funkcionalne enotnosti, odgovornosti 
in financiranja organov za notranje zadeve, tako v občini kot v republiki. 

Rešitve, kot jih nakazuje predloženi zakon, so po mnenju odbora pravilne 
in smotrne ter v skladu z našim splošnim družbenim razvojem. Kot pomembno 
novost, ki predstavlja nadaljnjo stopnjo v razvoju organizacije služb s pod- 
ročja notranjih zadev, je odbor ocenil določilo, po katerem je postaja milice 
samostojen občinski organ za neposredno opravljanje zadev s področja službe 
javne varnosti. 

Za izboljšavo kadrovske in strokovne strukture delavcev, ki so zaposleni 
v milici, uvaja zakonski predlog nov, kadetski sistem kadrovskega dopol- 
njevanja. 

Vse cilje, ki jih zasleduje predlagani zakon, je odbor ocenil kot pomembne 
in pozitivne, pri čemer je posebej poudaril, da bo treba ta sistem tudi v bodoče 
še nadalje razvijati in dopolnjevati. Glede na to je odbor zakonski predlog 
v načelu sprejel. 

Pri obravnavanju v podrobnostih je odbor sprejel spremembe in dopolnitve, 
ki jih je že predlagala zakonodajno-pravna komisija na seji dne 13. marca 1967 
k 2., 4, 6., 8., 13., 14., 16., 17., 21., 25., 28., 30., 34., 51, 52, 53, 54. in 55. členu. 
Odbor je obravnaval tudi amandmaje zakonodajno-pravne komisije k 15. in 
45. členu, kjer pa je sprejel še nekatere spremembe ali dopolnitve. 

Odbor je predlagal in sprejel tele spremembe in dopolnitve: 
K 10. členu: V drugi vrsti se vrstni red besed »lahko ima« spremeni 

tako, da se glasi: »ima lahko«. 
Sprememba je redakcijskega pomena. 
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K 13. členu : Besedilo drugega odstavka se črta. 
Odbor je sprejel amandma zakonodajno-pravne komisije, ki je predlagala 

spremenjeno besedilo prvega odstavka, po katerem se uvaja enak postopek 
za imenovanje komandirja postaje milice, njegovega pomočnika, kot tudi za 
komandirja oddelka postaje milice. Spričo tega je drugi odstavek tega člena 
odveč ter je predlagani amandma v bistvu redakcijskega pomena. 

K 15. členu : Odbor je v celoti sprejel amandma zakonodajno-pravne 
komisije k temu členu s tem, da je predlagal spremembo besedila četrte točke, 
kjer se v prvi vrsti beseda »kontrolira« nadomesti z besedo »nadzoruje«. 

Sprememba je redakcijskega pomena, gre za uporabo istih izrazov v tej 
in v sedmi točki tega člena. 

K 45. členu : Besedilo tega člena se spremeni tako, da se v celoti glasi: 
»Med šolanjem v oddelku je gojencu zagotovljena pravica do brezplačnega 

stanovaja in hrane v šolskem internatu, do obleke, obutve, perila, učnih pri- 
pomočkov, zdravstvenega in invalidskega zavarovanja ter pravica do določenega 
denarnega zneska za osebne potreba. 

Višino denarnega zneska za, osebne potrebe, ki pripada gojencem, določi 
republiški sekretar za notranje zadeve.« 

S predlagano spremembo je jasneje določeno, da gojenci niso v delovnem 
razmerju in jim tedaj ne pripada nagrada za njihovo delo, temveč imajo le 
pravico do določenega denarnega zneska za kritje stroškov za osebne potrebe, 
ki predstavljajo skupno z ostalimi stroški šolanja, oskrbe in zavarovanja, 
v bistvu štipendijo. 

K 51. členu: Besedilo drugega odstavka se črta. 
Odbor je sprejel amandma zakonodajno-pravne komisije k peti in šesti 

točki prvega odstavka. 
Crtanje besedila drugega odstavka pa je predlagal odbor zaradi tega, ker 

bi tako določilo vnašalo težave v sistem financiranja potreb postaj milic. 
Navedeno določilo namreč ne vsebuje nobenih meril, po katerih naj bi se 
sodelovanje med občino in republiko uresničevalo. Glede na tolmačenje pred- 
lagatelja, da je to le podlaga, na kateri bi občina lahko sodelovala pri finan- 
ciranju navedenih potreb, pa je bil odbor mnenja, da predstavlja v zakonskem 
predlogu predlagano besedilo tega odstavka dejansko obveznost za občine, da 
sodelujejo s svojimi sredstvi pri zadovoljevanju navedenih potreb. 

K 57. členu : Na koncu tega člena se pika nadomesti z vejico in doda 
besedilo: »razen določb 51. člena, ki začne veljati 1. 1. 1968.« 

Odbor je menil, da je potrebno dodati navedeno besedilo zaradi jasnosti, 
da v letošnjem letu občinske skupščine niso zavezane zagotavljati sredstva 
za potrebe, ki so navedene v 51. členu, kljub temu, da izhaja to tudi iz 
10. člena zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji 
(Ur. 1. SRS št. 36/64). 

Predstavnik predlagatelja je amandmaje zakonodajno-pravne komisije 
razen k 2. členu in k sedmi točki 15. člena, sprejel že na seji te komisije dne 
13. marca 1967 in so tako že postali sestavni del zakonskega predloga. Na seji 
odbora je sprejel tudi amandma k 2. členu in sedmi točki 15. člena, prav tako 
pa tudi v tem poročilu navedene amandmaje odbora, razen amandmaja k dru- 
gemu odstavku 51. člena, katerega ni sprejel. 

Sprejeti amandmaji so tako postali sestavni del zakonskega predloga. 
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Odbor predlaga Organizacij sko-političnemu zboru, da predlagani zakonski 
predlog sprejme skupno s predloženimi amandmaji. 

Za poročevalca je odbor določil podpredsednika odbora Mira Heglerja. 

Št.: 021-70/67 
Ljubljana, 16. 3. 1967 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je obravnavala 
amandmaje, ki sta jih k predlogu zakona o notranjih zadevah sprejela na 
skupni seji odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora ter 
odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Orgamizacijsko-političnega 
zbora. 

Komisija glede amandmajev k 10., 13., 15., 45. in 51. členu ni imela pri- 
pomb. 

Tudi glede vsebine amandmaja k 57. členu zakonskega predloga komisija 
ni imela pomislekov, vendar pa meni, da je treba amandma ustrezneje formu- 
lirati. Smiselno gre namreč za to, da bi se uporaba določb 51. člena zakonskega 
predloga odložila do 1. januarja 1968, zakon pa naj se uveljavi s celotnim 
besedilom, kot je to običaj v zakonodajni praksi. Glede na to komisija pred- 
laga, da ostane določba 57. člena zakonskega predloga nespremenjena, v pre- 
hodnih določbah pa naj se za 56. členom uvrsti nov 56. a člen z be- 
sedilom : 

»Določbe 51. člena tega zakona se bodo začele uporabljati 1. januarja 1968.« 

St.: 021-70/67 
Ljubljana, 20. 3. 1967 

POROČILO 
k stališču do proračunskega dohodka iz denarnih kazni 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko- 
političnega zbora je na seji dne 17. 3. 1967 obravnaval stališče do proračun- 
skega dohodka iz denarnih kazni, ki ga je predložil Skupščini SR Slovenije 
republiški sekretariat za finance. 

Odbor je ugotovil, da predstavlja predloženo stališče do proračunskega 
dohodka iz denarnih kazni zadovoljitev zahteve skupine poslancev zbora, ki so 
zahtevali, da se to vprašanje postavi kot posebno vprašanje na dnevni red 
seje Organizacijsko-političnega zbora. 

Pri obravnavanju stališča republiškega sekretariata za finance glede usode 
proračunskega dohodka, izvirajočega iz denarnih kazni, je odbor ugotovil, da 
je stališče primerno in v sedanjem sistemu financiranja družbeno-političnih 
skupnosti edino možno. Odbor je posebej opozoril težnjo vseh služb ali pod- 
ročij, ki imajo možnosti dohodkov iz lastnih virov, da bi te dohodke uporabile 
zase, vendar bi bilo s tem kršeno načelo, po katerem so republiški dohodki 
združeni. Kakor hitro bi se dohodki iz denarnih kazni prepustili občinam, bi 
bilo potrebno povečati bodisi stopnjo prispevka od osebnega dohodka ali pa 
prometni davek. Odbor je bil mnenja, da bi vsakršno spreminjanje sedanjega 
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sistema imelo za posledico spreminjanje celotnega sistema financiranja druž- 
beno-političnih skupnosti, oziroma spremenilo dosedanji sistem zajemanja po- 
sameznih vrst prispevkov in davkov. Prepuščanje tega dohodka, to je sredstev, 
ki se natekajo iz denarnih kazni, občinam, bi postavljalo v očitno boljši položaj 
nekatere, posebno mestne in turistično pomembnejše občine, ker so prav ti 
dohodki med najbolj neenakomernimi glede na posamezne občin. Zaradi tega 
je odbor sprejel stališče republiškega sekretariata za finance in predlaga Orga- 
nizacij sko-političnemu zboru, da sprejme stališče republiškega sekretariata za 
finance. 

Za poročevalca je odbor določil poslanca Toneta Delaka. 

St.: 0206-6/67 
Ljubljana, 17. 3. 1967 

POROČILO 
k informaciji o nalogah, kadrih in opremi milice v Sloveniji 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov OPZ je na seji dne 
22. 3. 1967 obravnaval informacije o nalogah, kadrih in opremi milice v Slo- 
veniji, ki jo je Skupčini SR Slovenije predložil Republiški sekretariat za 
notranje zadeve. 

Pri obravnavanju predložene informacije je odbor ugotovil, da le-ta pri- 
kazuje celotno področje, ki ga ima na skrbi milica, kot del službe javne var- 
nosti in to, vzdrževanje javnega reda in miru, prometne varnosti, odkrivanje 
kaznivih dejanj in storilcev ter kontrolo potniškega prometa čez državno 
mejo. Temeljno vprašanje, ki se pojavlja v zvezi z obravnavanimi vprašanji, 
je v tem ali gre služba milice v korak s potrebami in razvojem posameznih 
področij, kjer je prisotnost te službe potrebna. Dejstvo je, da obseg dela milice 
na vseh področjih narašča, medtem ko število zaposlenih pada. Spričo tega 
je odbor mnenja, da bi bilo treba pod vzeti ukrepe, ki bi stanje v službi milice 
izboljšali in to ne samo v materialnem smislu, temveč tudi v smislu vredno- 
tenja njenega dela. Zato je tudi namen informacije v tem, da objektivno pri- 
kaže javnosti sedanje stanje v milici, ki ni zadovoljujoče in da pritegne k reše- 
vanju teh vprašanj vse pristojne činitelje. Odbor je predvsem opozoril na 
dejstvo, da so občinske skupščine tiste, ki so po ustavi dolžne zagotoviti zako- 
nitost in varnost ljudi in premoženja ter javni red in mir. Tako zagotavljanje 
pa se ne more očitovati zgolj v represiji, temveč je prav tako pomembna pre- 
ventivna dejavnost, ki pa še močno zaostaja za potrebami. 

Dalje je odbor opozoril na pomembnost vrednotenja dela milice s strani 
občanov. Prav to vprašanje je zelo pereče, čeprav je za uspešno delo organov 
milice ta faktor mnogokrat pomembnejši od materialnega. S tem v zvezi je 
odbor omenil vlogo sredstev javnega obveščanja, kot so tisk, radio in televizija, 
katerih naloga mora biti objektivno prikazovanje dogodkov in dejstev. 

Končno je bil odbor mnenja, da bi bilo potrebno upravno kazenski po- 
stopek, kot tudi kazenski postopek, kadar gre za hude žalitve ali fizične napade 
na miličnike, pospešiti, kajti prav dolžina teh postopkov zmanjšuje aktualnost 
in preventivni pomen 'kaznovanja. 
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Ob navedenih ugotovitvah odbor predlaga zboru, da sprejme predloženo 
informacijo o nalogah, kadrih in opremi milice v Sloveniji in da podpre napore 
za izboljšanje stanja na tem področju. 

Za poročevalca je odbor določil predsednika odbora Maksa Klanska. 

Št.: 021-65/67 
Ljubljana, 22. 3. 1967 

PREDLOG ZAKONA 
o poravnalnih svetih 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Poravnalni sveti so samostojni in neodvisni družbeni organi za posredo- 
vanje v izvensodnem poravnavanju sporov med občani, občani in organizaci- 
jami ali sporov med organizacijami. 

2. člen 

Poravnalni sveti lahko obravnavajo vse spore o pravicah in obveznostih, 
s katerimi lahko stranke razpolagajo, ne glede na vrsto, vrednost in pomemb- 
nost spora. 

3. člen 

Sodelovanje pri delu poravnalnih svetov je prostovoljno. 

4. člen 

Posredovanje poravnalnega sveta ne vpliva na tek zastaralnih in pre- 
kluzivnih rokov. 

5. člen 

Poravnave, sklenjene pred poravnalnimi sveti, niso izvršilni naslov. 

II. Organizacija 

6. člen 

Poravnalni sveti se lahko ustanavljajo za območje ene ali več krajevnih 
skupnosti oziroma se več poravnalnih svetov lahko ustanovi v eni krajevni 
skupnosti, ter v delovnih in drugih organizacijah. 

7. člen 

Poravnalni svet ima predsednika ter dva člana ter njihove namestnike. 
Predsednik in člani poravnalnega sveta ter njihovi namestniki se volijo za dve 
leti na zborih volivcev oziroma zborih delovnih skupnosti organizacij ter so 
lahko ponovno izvoljeni. 
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8. člen 

Pogoje za delo poravnalnih svetov zagotavljajo zainteresirane krajevne 
skupnosti in organizacije. 

Poravnalni svet lahko obvešča ustrezne organe o problematiki, ki jo opaža 
pri svojem delu, in o obsegu svojega dela. 

9. člen 

Funkcija članov poravnalnega sveta je častna in brezplačna. 

III. Postopek pred poravnalnim svetom 

10. člen 

Postopek pred poravnalnim svetom se začne samo na predlog prizadete 
stranke. 

11. člen 

Postopek pred poravnalnim svetom je neposreden, hiter in brezplačen. 

12. člen 

Obravnavanje pred poravnlnim svetom je javno, če Stranke zoper to ne 
ugovarjajo. 

13. člen 

Poravnalni svet napravi zapis o sklenjeni poravnavi. 

IV. Končni določbi 

14. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo na območju SR Slovenije 
veljati tiste določbe splošnega zakona o stanovanjskih skupnostih (Uradni 
list FLRJ, št. 16-278/59), ki se nanašajo na delo in organizacijo poravnalnih 
svetov. 

15. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Zvezni sekretariat za pravosodje je že pred časom (1964 in tudi 1065) 
zbiral pripombe k tezam in osnutkom za splošni zakon o poravnalnih svetih 
in je bil ob koncu leta 1965 že predložen osnutek zakona v obravnavo organom 
zveznega izvršnega sveta, ki je predlog tega zakona v letu 1966 poslal v obrav- 
navanje zvezni skupščini. Bilten ZIS z dne 24. 2. 1967 poroča, da bo zvezni 
sekretariat za pravosodje v teku tega leta posredoval zvezni skupščini even- 
tualne spremembe in dopolnitve predloga splošnega zakona o poravnalnih 
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svetih, če bo zvezna skupščina take spremembe in dopolnitve zahtevala. Iz 
povedanega je razvidno, da v letu 1967 splošnega zakona o poravnalnih svetih 
najbrž še ne moremo pričakovati. 

V SR Sloveniji so dozoreli pogoji za sprejetje zakona o poravnalnih svetih, 
ker je pomanjkanje zakonske ureditve ovira za uspešnejše delo poravnalnih 
svetov, zlasti še, ker so bila že v letu 1964 sprejeta v organizacijsko politič- 
nem zboru skupščine SRS stališča o problematiki poravnalnih svetov (28. 4. 
1964) in se je takrat glede koncepta in smernic za zakon razvila razprava 
v dovolj širokem obsegu. 

Na podlagi razprave o tezah za republiški zakon o poravnalnih svetih 
v nekaterih odborih skupščine SRS (2. 12. 1966) in v odboru za splošna in 
upravna vprašanja izvršnega sveta skupčine SRS (19. 2. 1966) je republiški 
sekretariat za pravosodje in občo upravo izdelal osnutek republiškega zakona 
o poravnalnih svetih. Pri tem je upošteval nekatere pripombe in stališča za- 
časne komisije za reformo pravosodnega sistema in sekretariata za zakonodajo. 

Tako pri sestavi tez kot pri tem predlogu je sestavljalec upošteval poleg 
omenjenih stališč skupščine SRS tudi načela in sistematiko, ki jih vsebuje do 
sedaj znani zadnji osnutek splošnega zakona o poravnalnih svetih. 

Zvezna ustava določa v 2. odstavku 133. člena: »Na podlagi zakona se 
lahko ustanavljajo poravnalni sveti in druge ustanove za obravnavanje sporov 
med občani ali organizacijami.« Ta ustavna določba torej dopušča ureditev 
tega področja z republiškim zakonom. 

Na območju SR Slovenije delujejo poravnalni sveti v sedanji obliki že od 
leta 1959. Po podatkih za leto 1966 deluje v SR Sloveniji v okviru krajevnih 
skupnosti 612 poravnalnih svetov (v letu 1965 — 625), ki so v tem letu prejeli 
na novo okoli 7000 zadev v obravnavanje (v letu 1965 pa 7874), od katerih so 
dosegli poravnavo v dveh tretjinah primerov. Število poravnalnih svetov se 
v zadnjih letih ni bistveno spremenilo, kaže pa rahlo tendenco upadanja. Šte- 
vilo obravnavanih zadev je iz leta v leto manjše. Vzrok za tako stanje je po 
ugotovitvah v tem, da niti občine niti krajevne skupnosti, posebej pa še SZDL, 
ne kažejo pravega zanimanja za delo poravnalnih svetov. Da je stanje neza- 
dovoljivo, je vzrok tudi v tem, da področje poravnalnih svetov ni z zakonom 
urejeno. 

Praksa, ki se je utrdila, je že formirala določeno fiziognomijo poravnalnih 
svetov, ki jo mora republiški zakon obdržati. Zato naj bo besedilo zakona 
čim krajše in jasno ter naj se ne spušča v take podrobnosti, ki bi lahko za- 
meglile osnovno usmeritev na voljo strank in družbeno funkcijo poravnalnih 
svetov. 

Poravnalni sveti imajo pomembno družbeno in vzgojno funkcijo1 utrje- 
vanja in poglabljanja sožitja med občani. Niso del sodnega sistema in nimajo 
obeležja oblasti, zato ne morejo odločati, ampak so le družbeni organ, pred 
katerim in s pomočjo katerega zainteresirane stranke lahko rešujejo svoje 
spore in sklepajo poravnave. Stranke pred poravnalnim svetom so lahko tako 
fizične kot pravne osebe, zato morejo pred poravnalnim svetom urejati spore 
občani med seboj, občani in organizacije ter organizacije med seboj. Na ve- 
činsko stališče, ki se je izoblikovalo ob obravnavanju tez v skupščinskih odborih 
(2. 12. 1966), je bila sprejeta dopolnitev prvotno predlaganega besedila 1. člena, 
tako da morejo poravnalni sveti obravnavati in poravnavati tudi spore med 
občani in organizacijami. 
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Področje delovanja poravnalnih svetov naj bi bilo omejeno le na tiste 
zahtevke, s katerimi stranke po pozitivnih predpisih lahko razpolagajo, sicer 
pa bi poravnalni sveti sodelovati pri poravnavanju strank glede vseh zahtevkov 
ne glede na vrsto in višino (vrednost) spornega predmeta (3. člen zakona o 
pravdnem postopku). Posebej je treba opozoriti, da obstajajo različna stališča 
glede zastopanja strank v postopku pred poravnalnimi sveti. Predlog ne ureja 
zastopanja strank pred poravnalnimi sveti in prepušča to volji strank in 
praksi. Tako stališče se zdi predlagatelju najsprejemljivejše in se je tudi večina 
zanj opredelila. 

Ni mogoče predpisati obvezne predhodne obravnave pred poravnalnim sve- 
tom (pred sprožitvijo postopka pri sodišču) niti predpisovati sankcij za od- 
klanjanje intervencije poravnalnega sveta. Glede na funkcijo in način dela 
poravnalnih svetov ni mogoče omejevati teka zastaralnih in prekluzivnih rokov, 
ki jih glede uveljavljanja zahtevkov v postopku pred sodišči in drugimi organi 
določajo veljavni predpisi. Vsebina sklenjene poravnave sicer velja, ne more 
pa biti izvršilni naslov, ima lahko le značaj izvensodne poravnave, ki. pa je 
seveda iztožljiva. 

Širše kot zvezni osnutek predvideva ta predlog možnost ustanavljanja po- 
ravnalnih svetov ne samo v okviru krajevnih skupnosti in delovnih organi- 
zacij, ampak tudi v okviru drugih organizacij. Materialne pogoje za delo 
poravnalnih svetov nalaga predlog ustanovitelju. Sestava poravnalnega sveta 
je predvidena v skladu z dosedanjo prakso, in sicer tako glede števila članov 
kot tudi glede mandatne dobe. Funkcija člana poravnalnega sveta je častna 
in brezplačna. S tem ni rečeno, da članom poravnalnih svetov ni dovoljeno 
povrniti dejanskih stroškov. 

Predlagatelj stoji na stališču, da v tem zakonu ne bi bilo primerno podrob- 
neje predpisati postopka pred poravnalnim svetom, čeprav bi bilo priporoč- 
ljivo, da poravnalni svet glede načina svojega dela sprejme interni predpis, 
t. j. poslovnik. Samo po sebi je umevno, da je možno postopek pred porav- 
nalnim svetom izvesti le v navzočnosti obeh strank, začeti pa na predlog ■— 
ustni ali pismen — ene ali obeh zainteresiranih strank. 

Glede zapisa poravnave, sklenjene pred poravnalnim svetom, obstojita 
dve stališči, in sicer prvo o obveznem in drugo o neobveznem zapisu porav- 
nave. Izvršni svet sprejema rešitev, ki predvideva obvezen zapis poravnave. 
Zapisana poravnava naj vnese v poslovanje poravnalnih svetov jasnost in naj 
obenem prepreči nepotrebno zasliševanje prič o vsebini sklenjene poravnave 
v morebitnem postopku pred sodiščem. Republiški sekretariat za pravosodje in 
občo upravo pa meni, naj se poravnava zapiše samo pa zahtevo prizadetih 
strank, pri tem pa načina zapisa ni treba predpisati. Takšno rešitev predvideva 
tudi zadnji znani osnutek splošnega zakona o poravnalnih svetih, ki ga je 
izdelal zvezni sekretariat za pravosodje v oktobru 1965. Za neobvezen zapis 
poravnave se je opredelila tudi začasna strokovna komisija za reformo pravo- 
sodnega sistema. Obvezni zapis poravnave bi zahteval določeno obličnost, zlasti 
pa preciznost formulacije, kar bi postopek pred poravnalnim svetom zelo 
verjetno obremenilo posredno še z drugimi obličnostmi. 

Spričo delikatnosti posameznih sporov je potrebno prepustiti strankam 
možnost, da zahtevajo izključitev javnosti pri obravnavanju pred poravnalnim 
svetom, sicer pa je delo poravnalnih svetov načeloma javno. 

5. člen zakona o prenehanju veljavnosti splošnega zakona o stanovanjskih 
skupnostih (Uradni list SFRJ, št. 31/64) določa, da dokler ne bo izdan zakon, 
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ki bo urejal organizacijo in delo poravnalnih svetov, bodo zanje veljale do- 
ločbe splošnega zakona o stanovanjskih skupnostih (Uradni list FLRJ, št. 16/59), 
ki se nanje nanašajo. Zato je treba v tem zakonu izrečno predpisati, da na 
območju SR Slovenije z njegovo uveljavitvijo prenehajo veljati določbe na- 
vedenega zakona. 

Republiški zakon o poravnalnih svetih ne pomeni za občine oziroma kra- 
jevne skupnosti novih obveznosti glede na dosedanji način zagotavljanja ma- 
terialnih pogojev za delo poravnalnih svetov. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji 
dne 24. 3. 1967 obravnavala predlog zakona o poravnalnih svetih, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil njen Izvršni svet. 

Komisija je zakonski predlog obravnavala vključno z amandmaji, ki so 
bili sprejeti na seji začasnega odbora za proučitev pravosodnega sistema 
Organizacij sko-političnega zbora dne 17. marca 1967. 

V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno, da zakonsko ureditev poravnalnih 
svetov določa že zvezna ustava, ki v drugem odstavku 133. člena omenja, da 
se na podlagi zakona lahko_ ustanavljajo poravnalni sveti in druge ustanove 
za obravnavanje sporov med občani ah organizacijami. Zakon o poravnalnih 
svetih se predvideva tudi v zakonu o prenehanju veljavnosti splošnega zakona 
o stanovanjskih skupnostih (Ur. 1. SFRJ, 31/64), ki v 5. členu določa, da bodo 
za poravnalne svete, dokler ne bo izdan zakon, ki bo urejal njihovo organizacijo 
in delo, veljale določbe splošnega zakona o stanovanjskih skupnostih, ki se 
nanje nanašajo. Zakon o stanovanjskih skupnostih (Ur. 1. FLRJ, št. 16/56) 
je namreč vseboval nekaj najosnovnejših določb o poravnalnih svetih (54. do 
58. člen), katerih delo je bilo tedaj usmerjeno predvsem v poravnavanje sta- 
novanjskih sporov. 

Po navedenih ustavnih in zakonskih določbah ter v zvezi z ustavnimi 
določbami o zakonodajni pristojnosti federacije je neposredno zakonsko ure- 
janje področja poravnalnih svetov v pristojnosti republike. Potreba, da se izda 
ustrezen republiški zakon, ki naj bi uredil vprašanja organizacije in dela 
poravnalnih svetov v SR Sloveniji, je bila ugotovljena že v stališčih o proble- 
matiki poravnalnih svetov, katere je sprejel v aprilu 1964 Organizacijsko- 
politični zbor Skupščine SR Slovenije. 

Po navedenih ugotovitvah komisija k predlogu zakona ni imela načelnih 
pripomb. 

V podrobni obravnavi posameznih določb zakonskega predloga je komisija 
predlagala naslednje spremembe in dopolnitve: 

K 2. členu: V drugi vrsti se črta beseda »lahko«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. Beseda »lahko« je v tej zvezi odveč, 

ker je tudi brez nje dovolj jasno, da gre le za pravice in obveznosti, s ka- 
terimi stranke razpolagajo. 

K 5. členu : Besedilo se spremeni tako, da se glasi: 
»Poravnava, sklenjena pred poravnalnim svetom, ni izvršilni naslov.« 
Sprememba je redakcijskega značaja. Glede na vprašanje, ki se v tej 

določbi ureja, bolj ustreza besedilo, ki obravnava poravnavo kot pravni in- 
stitut, torej v ednini. 
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V zvezi s stališčem, ki ga v zvezi s to določbo navaja v svojem poročilu 
z dne 17. marca 1967 začasni odbor za proučitev pravosodnega sistema Organi- 
zacijsko-političnega zbora, je bila komisija mnenja, da v tem primeru ne gre 
za urejanje vprašanja/ ki bi sodilo v zvezno zakonodajno pristojnost. Ne gre 
namreč za pozitivno urejanje vprašanja iz področja izvršilnega postopka, tem- 
več za negativno opredelitev, s katero se obravnava izključuje iz izvršilnega 
postopka, s to negativno določbo pa se republiški zakon izogiba poseganju 
v zvezno zakonodajno materijo. 

K 6. členu : Besedilo člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Poravnalne svete lahko ustanavljajo krajevne skupnosti in delovne ter 

druge organizacije. Več krajevnih skupnosti lahko ustanovi skupen poravnalni 
svet; v eni krajevni skupnosti se lahko ustanovi več poravnalnih svetov.« 

Po mnenju komisije je treba besedilo člena preurediti tako, da po svoji 
vsebini resnično predstavlja določbo' o ustanavljanju poravnalnih svetov, pri 
čemer mora postati jasno predvsem vprašanje, kdo lahko ustanavlja porav- 
nalne svete. Prvotno besedilo pa se je v tej zvezi omejevalo na opisovanje 
območij, za katera se lahko ustanavljajo poravnalni sveti. 

K 8. členu: Besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Pogoje za delo poravnalnega sveta zagotavlja ustanovitelj.« 
Sprememba je potrebna zaradi jasnosti določbe in je tudi v zvezi s spre- 

membo 6. člena, ki precizira vprašanje ustanoviteljstva. Tako naj pogoje za 
delo poravnalnega sveta zagotavlja tisti, ki ga ustanovi, ne pa na splošno 
»krajevne skupnosti in organizacije«. 

K amandmaju začasnega odbora za proučitev pravosodnega sistema 
Organizacijsko-političnega zbora v zvezi z določbo drugega odstavka 8. člena, 
glede katerega si je predstavnik Izvršnega sveta na seji odbora pridržal izjavo 
in tako še ni postala sestavni del zakonskega predloga, komisija ni imela 
pripomb. 

K 12. členu: Besedilo člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Obravnavanje pred poravnalnim svetom je javno, razen če katera od 

strank temu ne ugovarja.« 
Sprememba je potrebna zaradi jasnosti. Prvotno besedilo bi bilo sicer 

mogoče razlagati tudi tako, da bi bila za izključitev javnosti obravnave po- 
trebna soglasna zahteva vseh strank. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je z vsemi predlaganimi spremembami 
strinjal in so tako postale sestavni del zakonskega predloga. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je pred- 
log zakona s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo 
in s pravnim sistemom. 

Št.: 732-3/67 
Ljubljana, 24. 3. 1967 

Začasni odbor za proučitev pravosodnega sistema OPZ je na seji, dne 
17. 3. 1967 obravnaval in sklepal o predlogu zakona o poravnalnih svetih, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi je odbor zakonski predlog pozitivno ocenil, ker pred- 
stavlja realizacijo zborovih zahtev, ki jih je postavil ob obravnavanju proble- 
matike poravnalnih svetov, pa tudi ob obravnavanju nekaterih vprašanj v 
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zvezi s krajevnimi skupnostmi. Dejstvo je, da je bilo v zadnjem času opaziti 
stagnacijo in malodušnost pri delu poravnalnih svetov, ki je v določeni meri 
posledica prav neurejenega statusa poravnalnih svetov. Predlagani zakonski 
predlog ureja področje, ki z zveznim zakonom ni urejeno, ker tak zakon še 
ni sprejet, čeprav so načela za zvezni zakon znana in jih je predlagatelj za- 
konskega predloga tudi upošteval. Zaradi tega ni bojazni, da bi se s sprejetjem 
zveznega zakona spremenilo obravnavanje bistvenih in temeljnih vprašanj 
glede pravne ureditve poravnalnih svetov. 

V predhodnih razpravah je odbor obravnaval že teze za zakon o porav- 
nalnih svetih. Pripombe, ki so bile tedaj dane, je predlagatelj zakonskega 
predloga v celoti upošteval. Predvsem gre za bistveno spremembo od dose- 
danje prakse pri delu poravnalnih svetov v tem smislu, da daje predlagani 
zakon možnost poravnavanja pred poravnalnimi sveti tudi gospodarskim in 
drugim organizacijam. Odbor se je posebej zavzel za to, da se vzporedno s 
sprejemom zakonskega predloga da tudi spodbuda delovnim in drugim 
organizacijam za ustanovitev ustreznih poravnalnih svetov, kajti po mnenju 
odbora je potrebna za poživitev dela poravnalnih svetov, poleg zakona, še 
širša akcija. 

Glede na to je odbor zakonski predlog v načelu sprejel. 
Pri obravnavi v podrobnostih pa je odbor sprejel tele spremembe in 

dopolnitve zakonskega predloga: 
K 2. členu: V zadnji vrstici se za besedo »vrsto« črta vejica in vstavi 

veznik »in«, črtata pa se besedici »in pomembnost«. 
Odbor je bil mnenja, da je pomembnost spora zelo težko oceniti ne glede 

na to, da je z vrsto in vrednostjo spola v določeni meri vsebovana tudi po- 
membnost. 

K 3. členu : Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Sodelovanje pri obravnavanju sporov pred poravnalnim svetom je 

prostovoljno.« 
Sprememba besedila je bila potrebna zaradi jasnosti, ker bi se po prvot- 

nem besedilu moglo sklepati, da velja prostovoljnost sodelovanja tudi za po- 
ravnalne svete same, dejansko pa je smisel tega člena v tem, da se zagotovi 
prostovoljnost strank in drugih udeležencev, ki se pojavijo pri delu porav- 
nalnega sveta. 

K 5. členu : Obravnavano je bilo vprašanje ali ta člen glede na vsebino 
spada v ta zakon. Urejuje namreč vprašanje, ki sodi v izključno pristojnost 
zveze, poleg tega pa tudi formulacija po mnenju odbora ni najboljša. Odbor je 
bil mnenja, da bi bilo ustrezneje, če bi se določalo, da ima pismena poravnava 
značaj izvensodne poravnave, vendar amandmaja k temu členu ni predlagal, 
pač pa je vzel predstavnik predlagatelja opozorilo na znanje. 

K 7. členu: V prvi in zadnji vrsti se črta besedica »ter« in se jo nar 
domesti z veznikom »in«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 8. členu: V prvem odstavku se črta beseda »zainteresirane«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
Besedilo drugega odstavka tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Poravnalni svet lahko obvešča občane in organizacije o problematiki, 

ki jo opaža pri svojem delu, in o obsegu svojega dela.« 
Sprememba je bila potrebna zaradi tega, da se jasneje opredeli, komu 

lahko poravnalni svet poroča o svojem delu. »Ustrezni organi« pa tega ne za- 
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gotavljajo. Spremenjeno besedilo tudi ustreza praksi, ker poravnalni sveti 
v mnogih primerih že poročajo zborom volivcev. 

K 10. členu : V prvi vrsti se črta beseda »samo«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 11. členu: V prvi vrsti se za besedo neposreden vstavi beseda 

»usten,«. 
Po mnenju odbora je usten postopek ena od bistvenih sestavin postopka 

pred poravnalnim svetom, poleg neposrednosti, hitrosti in brezplačnosti. 
K 12. členu : V drugi vrsti se besedi »zoper to« nadomestita z besedo 

»temu«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami strinjal 

in so postale -sestavni del zakonskega predloga, razen amandmaja k drugemu 
odstavku 8. člena, glede katerega si je predstavnik Izvršnega sveta izjavo 
pridržal. 

Odbor predlaga Organizacijsko-političnemu zboru, da sprejme predloženi 
zakon z navedenimi spremembami in dopolnitvami. 

Za poročevalca je odbor določil poslanca Dušana Rihtaršiča. 

St.: 732-3/67 
Ljubljana, 17. 3. 1967 

PREDLOG ZAKONA O ZlCNICAH 

1. Splošne določbe 

1. člen 

Žičnice in vlečnice (v nadaljnjem besedilu: žičnice) morajo biti zgrajene, 
opremljene in vzdrževane ter morajo obratovati tako, da sta zagotovljeni 
varnost prevoza in obratovanja žičnice ter varnost ljudi in premoženja v 
vplivnem območju žičnice. 

Vplivno območje obsega prostor pod žičnico in določen pas na obeh stra- 
neh tega prostora. 

2. člen 

Določbe tega zakona veljajo za vse žičnice, če ni izrecno določeno, da 
veljajo samo za javne žičnice. 

Za javne žičnice se štejejo tiste žičnice, ki so pod enakimi pogoji vsako- 
mur dostopne za prevoz ljudi in blaga. 

Določbe tega zakona ne veljajo za manjše žičnice, ki jih uporabljajo 
imetniki za svoje potrebe. Natančnejše določbe o tem predpiše republiški se- 
kretar za gospodarstvo. 

3. člen 

Investitor oziroma upravljavec žičnice ima pri graditvi, vzdrževanju in 
obratovanju žičnice pravico storiti na tujem zemljišču vse, kar je potrebno 
za zavarovanje stebrov, vrvi in drugih naprav žičnice. 

Investitor oziroma upravljavec žičnice je dolžan povrniti škodo, ki jo 
napravi z dejanji iz prejšnjega odstavka. 



264 Priloge 

4. člen 

Ce je zaradi žičnice treba zavarovati obstoječe stavbe, prometne zveze in 
druge naprave v vplivnem območju žičnice, gredo stroški v zvezi z zavarova- 
njem v breme investitorja oziroma upravljavca žičnice. 

Stroški za zavarovanje stavbe, prometne zveze oziroma druge naprave, 
ki se zgradi potem, ko je žičnica že zgrajena, gredo v breme investitorja tega 
objekta. 

5. člen 

Upravljavec javne žičnice mora skrbeti za red in varnost potnikov v 
objektih žičnice. 

6. člen 

Investitor oziroma upravljavec javne osebne žičnice mora prepade in 
druga nevarna mesta v najbližji okolici žičniške postaje primerno zavarovati 
in ta zavarovanja vzdrževati. 

Na postajah javne osebne žičnice in na njenih vozilih morajo biti potrebni 
opozorilni napisi glede obnašanja potnikov. Na žičniških postajah morajo biti 
tudi svarilni in drugi opozorilni napisi za gibanje v okolici postaje ter turistična 
obvestila o vremenskih in padavinskih razmerah in podobno. 

Investitor oziroma upravljavec javne osebne žičnice, ki prevaža smučarje 
po smučarskem terenu, mora smučišča in smučarske proge na takem terenu 
opremiti z markacijami, s svarilnimi znaki in z drugimi opozorilnimi napisi 
ter te znake in napise vzdrževati. Meje tega terena določita sporazumno in- 
vestitor oziroma upravljavec žičnice in krajevna turistična organizacija. 

7. člen 

Upravljavec javne osebne žičnice mora brez odlašanja organizirati reše- 
vanje ljudi, ki se ponesrečijo ali obvisijo na žičnici, in ljudi, ki se ponesrečijo 
na smučarskem terenu iz tretjega odstavka prejšnjega člena, ter jim dati prvo 
pomoč. Če misli, da jih ne bo mogel rešiti sam, mora brez odlašanja obvestiti 
najbližjo postajo milice in gorsko reševalno postajo. 

Upravljavec javne osebne žičnice mora brez odlašanja obvestiti najbližjo 
postajo milice in gorsko reševalno postajo tudi o vsaki drugi nesreči ali 
dogodku, kakor hitro izve, da je treba reševati ljudi. Upravljavec žičnice mora 
določiti svoje delavce, ki so zavezani za to obveščanje. 

Upravljavec javne osebne žičnice mora imeti na žičniški postaji opremo 
za reševanje ljudi, sredstva za prvo pomoč ter prostor za reševalce in po- 
nesrečence. To opremo, sredstva in prostore mora dati na razpolago za rešer 
vanje tudi pri nesrečah in drugih dogodkih, ki niso v zvezi z obratovanjem 
žičnice. 

8. člen 

Na tovornih žičnicah se ne smejo prevažati ljudje. 
Izjemoma se smejo prevažati na tovornih žičnicah ljudje samo, če je to 

potrebno za vzdrževanje žičnice, za reševanje ponesrečencev, za gašenje po- 
žarov ter v drugih podobnih nujnih primerih. 

Prevoz ljudi po prejšnjem odstavku pa se lahko opravi samo, če je za- 
gotovljena varnost njihovega prevoza. 
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9. člen 

Upravljavec žičnice mora predpisati obratovalni red za žičnico. 
Obratovalni red javne žičnice potrdi republiški prometni inšpektorat. 
V obratovalnem redu se predpišejo zlasti način vzdrževanja in obrato- 

vanja žičnice, v kakšnih primerih žičnica ne sme obratovati, ukrepi za varnost 
obratovanja, določbe o tem, ali se smejo prevažati ljudje, kdo se sme pre- 
važati in ob kakšnih pogojih, določbe o dnevniku vzdrževanja in obratovanja 
žičnice ter o notranjem nadzorstvu nad stanjem in obratovanjem žičnice. 

Upravljavec žičnice mora stalno voditi dnevnik vzdrževanja in obratovanja. 
Upravljavec žičnice mora organizirati in opravljati stalno nadzorstvo z 

občasnimi pregledi nad tem, ali se izvršujejo predpisani ukrepi in ali so 
izpolnjeni pogoji, od katerih je odvisna varnost prometa na žičnici. 

Določbe tega člena ne veljajo za žičnice, pri katerih se ne uporablja 
motorna sila. 

10. člen 

Javne žičnice opravljajo prevoze na podlagi splošnih prevoznih pogojev, 
ki jih predpiše upravljavec žičnice. 

Upravljavec javne žičnice določi obratovalni čas in predpiše cenik. 
Splošni prevozni pogoji, obratovalni čas in cenik morajo biti objavljeni 

na vseh postajah žičnice. 
11. člen 

Splošni prevozni pogoji morajo obsegati zlasti določbe o tem: 
1. kdo oziroma, kakšno blago se lahko prevaža z žičnico; 
2. kdo oziroma kakšno blago in pod kakšnimi pogoji je od prevoza iz- 

ključeno; 
3. kako se morajo potniki obnašati na postajah in pri prevozu; 
4. v kakšnih primerih in pod kakšnimi pogoji žičnica ne obratuje. 

12. člen 

Na delovnih mestih v strojnem obratu žičnice sme samostojno delati 
samo tisti, ki ima ustrezno strokovno usposobljenost in izpolnjuje določene 
zdravstvene pogoje. 

13. člen 

V bližini žičnice je prepovedano graditi objekte in naprave, ki bi lahko 
ogrožali varnost prometa na žičnici. Prav tako je prepovedano vsako drugo 
dejanje ali opustitev, ki bi lahko ogrožala varnost prometa na žičnici. 

14. člen 

Upravljavec žičnice, ki je speljana nad javno cesto, oziroma upravljavec 
javne osebne žičnice mora brez odlašanja obvestiti pristojni republiški in- 
špektorat (22. člen) o vsaki nesreči in o vsakem drugem izrednem dogodku 
na žičnici ter o vsakem dejanju iz 13. člena tega zakona. 

Upravljavec žičnice iz prejšnjega odstavka mora v primeru nesreče ali 
drugega izrednega dogodka na žičnici napraviti takoj zapisnik o dejanskem 
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stanju in ga brez odlašanja poslati pristojnemu republiškemu inšpektoratu 
(22. člen). 

Upravljavci žičnic morajo nesrečo in nevarnost nesreče, ki nastane v 
zvezi z obratovanjem žičnice, naznaniti tudi v primerih, določenih s posebnimi 
predpisi. 

II. Tehnična kontrola žičnic 

15. člen 

Žičnico v obratovanju je treba po določbah tega zakona občasno stro- 
kovno tehnično pregledati, da se ugotovi, ali je sposobna za varno obratovanje. 

S strokovnimi tehničnimi pregledi (v nadaljnjem besedilu: pregledi) se 
ugotavlja, ali je žičnica opremljena in vzdrževana v skladu s predpisi in s 
tehničnimi pravili, ki se nanašajo na konstrukcijo, opremo, vzdrževanje in 
oskrbljenost žičnice z določenimi napravami. 

Sposobnost žičnice za obratovanje ugotavljajo strokovne delovne organi- 
zacije, ki jih določi republiški sekretar za gospodarstvo. 

16. člen 

Ce organizacija iz tretjega odstavka prejšnjega člena pri pregledu ugotovi, 
da je žičnica sposobna za obratovanje, izda potrdilo o sposobnosti žičnice za 
obratovanje. Veljavnost potrdila ugasne s potekom roka oziroma v primerih 
iz 17. člena tega zakona. 

Potrdilo o sposobnosti žičnice za obratovanje mora biti stalno na žičnici. 
Ce žičnica nima potrdila o sposobnosti za obratovanje ali če je veljav- 

nost potrdila ugasnila, ne sme obratovati. 

17. člen 

Redni pregled žičnice obsega vse obratne naprave in obratovanje. Redni 
pregled žičnice se opravi vsakih dvanajst mesecev. Ta rok se računa od zad- 
njega rednega pregleda žičnice. 

Ce žičnica več kot šest mesecev ni obratovala, mora biti pregledana, pre- 
den začne ponovno obratovati. 

Ce je žičnica pretrpela poškodbo, ki lahko kvarno vpliva na varnost 
obratovanja, mora biti pregledana takoj po poškodbi, da se ugotovi, ah in 
kakšna popravila so potrebna. 

18. člen 

Upravljavec žičnice mora v primerih iz prejšnjega člena zahtevati pre- 
gled žičnice. Upravljavec žičnice lahko zahteva pregled žičnice tudi sicer, če 
sodi, da je tak pregled potreben. 

Stroški pregleda gredo v breme upravljavca žičnice. 

19. člen 

Ce organizacija iz tretjega odstavka 15. člena tega zakona pri pregledu 
žičnice ugotovi pomanjkljivosti, ki ogrožajo varno obratovanje žičnice, obvesti 
o tem upravljavca žičnice in pristojni republiški inšpektorat (22. člen). 
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Ce organizacija iz tretjega odstavka 15. člena tega zakona pri pregledu 
ugotovi, da žičnica ne ustreza več dosedanjemu namenu ali kapaciteti, lahko 
izda potrdilo o sposobnosti žičnice za obratovanje za drug namen ali za 
manjšo kapaciteto. V takem primeru mora upravljavec žičnice omejiti obra- 
tovanje v skladu z novim potrdilom. 

20. člen 

Žičnica mora imeti knjigo pregledov. 
V knjigo pregledov vpisujejo inšpektorji za žičnice, strokovnjaki organi- 

zacij iz tretjega odstavka 15. člena tega zakona in delavci žičnice, ki oprav- 
ljajo notranje nadzorstvo nad žičnico, podatke o bistvenih ugotovitvah, zlasti 
kakšne pomanjkljivosti so ugotovili in kakšne naloge so izdali, da se pomanj- 
kljivosti odpravijo. 

Knjigo pregledov mora hraniti upravljavec žičnice deset let po zad- 
njem vpisu. 

III. Inšpekcija žičnic 

21. člen 

Izvrševanje določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov 
nadzorujejo občinski upravni organi, ki so pristojni za promet, ter republiški 
inšpektorati iz 22. člena tega zakona (organi za inšpekcijo žičnic). 

22. člen 

Republiški prometni inšpektorat neposredno nadzoruje javne žičnice 
glede njihove tehnične sposobnosti za varno obratovanje (6. člen, tretji od- 
stavek 7. člena, tretji odstavek 8. člena, 13. člen, 15. do 17. člen in 19. člen) 
ter skrbi za pravilno delovanje in napredek inšpekcije žičnic, za katero so 
pristojni občinski organi. 

Republiški inšpektorat dela neposredno nadzoruje druge žičnice, razen 
rudniških žičnic. 

Republiški rudarski inšpektorat neposredno nadzoruje rudniške žičnice. 
Druge inšpekcijske naloge po tem zakonu opravljajo občinski upravni 

organi, ki so pristojni za promet. 
23. člen 

Občinski upravni organ, ki je pristojen za promet, mora opraviti inšpek- 
cijsko nalogo iz pristojnosti republiškega prometnega inšpektorata, občinski 
upravni organ, ki je pristojen za inšpekcijo dela, nalogo iz pristojnosti re- 
publiškega inšpektorata dela, za rudarstvo pristojni občinski upravni organ 
pa nalogo iz pristojnosti republiškega rudarskega inšpektorata, če le-ta to 
zahteva. Za izvršitev take inšpekcijske naloge zagotovi sredstva organ, ki je 
zahteval izvršitev naloge. 

Republiški prometni inšpektorat ima pravico, da naroči občinskemu uprav- 
nemu organu, ki je pristojen za promet, da izvrši določeno inšpekcijsko 
opravilo iz svoje pristojnosti, in mu določi rok za izvršitev. 

Ce občinski organ v primeru iz prejšnjega odstavka ne izvrši naročenega 
inšpekcijskega opravila, lahko izvrši to opravilo na stroške občine republiški 
prometni inšpektorat. 
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24. člen 

Zadeve inšpekcije žičnic opravljajo za to posebej določeni strokovni de- 
lavci za inšpekcijo žičnic (inšpektorji za žičnice). 

Za inšpektorja za žičnice je lahko postavljen diplomirani gradbeni ali 
strojni inženir z delovnimi izkušnjami, potrebnimi za opravljanje inšpekcije 
žičnic, in s strokovnim izpitom za inšpektorja. 

Za izvršitev posamezne inšpekcijske zadeve ali za opravljanje posamezne 
vrste zadev inšpekcije žičnic lahko organ za inšpekcijo žičnic pooblasti tudi 
posamezne druge svoje strokovne delavce. 

Ce je za izvršitev posamezne inšpekcijske naloge potrebna posebna stro- 
kovnost, ki je nimajo delavci organa za inšpekcijo žičnic, lahko pooblasti ta 
organ za izvršitev take naloge določenega strokovnjaka. 

Delavci in strokovnjaki iz tretjega in četrtega odstavka tega člena imajo 
pri opravljanju inšpekcijskih zadev pravice in dolžnosti inšpektorjev za 
žičnice. 

25. člen 

Inšpektor za žičnice mora imeti posebno izkaznico, drug delavec ali stro- 
kovnjak, ki opravlja inšpekcijske zadeve po tretjem in četrtem odstavku 
prejšnjega člena, pa posebno pooblastilo; na zahtevo organov oziroma delav- 
cev žičnice mora pokazati inšpektorsko izkaznico oziroma pooblastilo. 

Izkaznico oziroma pooblastilo izda predstojnik organa za inšpekcijo žičnic. 

26. člen 

Inšpektorji za žičnice opravljajo zadeve inšpekcije samostojno in izdajajo 
odločbe v okviru pooblastil, določenih s tem zakonom in z drugimi predpisi. 

27. člen 

Inšpektor za žičnice ima pravico vsak čas opraviti pregled v okviru svoje 
pristojnosti. 

Inšpektor za žičnice lahko odredi, da opravi pregled žičnice organizacija 
iz tretjega odstavka 15. člena tega zakona, če utemeljeno dvomi o sposobnosti 
žičnice za obratovanje. Ce se s pregledom ugotovi, da žičnica ni sposobna 
za varno obratovanje, trpi stroške pregleda upravljavec žičnice, sicer pa organ 
za inšpekcijo žičnic. 

28. člen 

Organi in delavci žičnice morajo inšpektorju za žičnice omogočiti inšpek- 
cijo, mu dati potrebna obvestila in mu dovoliti pregled vseh objektov in na- 
prav žičnice ter vseh listin, ki jih potrebuje za izvršitev inšpekcije. 

29. člen 

Ce inšpektor za žičnice ugotovi, da določbe tega zakona in na njegovi 
podlagi izdanih predpisov niso bile upoštevane ali niso bile pravilno upo- 
rabljene, naloži s pismeno odločbo organu žičnice, naj v danem roku odpravi 
ugotovljene pomanjkljivosti. 

Ce ugotovljena pomanjkljivost v danem roku ni odpravljena, je inšpektor 
upravičen izdati odločbo, s katero začasno, dokler se nepravilnosti ne odpravijo: 
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1. prepove ali omeji promet na žičnici, če bi bila sicer varnost prometa 
ogrožena; 

2. prepove ali omeji uporabo najbližje okolice postaje javne osebne žič- 
nice, če bi bila sicer varnost ljudi ogrožena; 

3. odredi druge ukrepe, ki so potrebni, da se zagotovi varnost prevoza ter 
varnost ljudi in premoženja. 

Če je ugotovljena nepravilnost take narave, da pomeni neposredno ne- 
varnost za ljudi ali premoženje, odredi inšpektor ukrepe iz prejšnjega od- 
stavka, ne da bi poprej izdal odločbo o odpravi nepravilnosti. 

Inšpektor za žičnice odredi z odločbo, da se odstrani z dela delavec v 
strojnem obratu žičnice, če nima predpisane strokovne usposobljenosti, če ne 
izpolnjuje predpisanih zdravstvenih pogojev, če je vinjen ali že zaradi drugih 
osebnih lastnosti ogroža varnost obratovanja žičnice. 

IV. Kazenske odločbe 

30. člen 

Z denarno kaznijo do 50 000 dinarjev se kaznuje za gospodarski prestopek: 
a) delovna organizacija ali druga pravna oseba, ki upravlja žičnico: 
1. če ne opremi ali ne vzdržuje žičnice ali če ne obratuje na žičnici 

tako, da sta zagotovljena varnost prevoza in obratovanje žičnice ter varnost 
ljudi in premoženja v vplivnem območju žičnice (1. člen); 

2. če ne zavaruje nevarnih mest v najbližji okolici postaje javne osebne 
žičnice tako, kot je predpisano (prvi odstavek 6. člena); 

3. če ne organizira reševanje ljudi v primerih iz prvega odstavka 7. člena 
tega zakona ali če jim ne da prve pomoči; 

4. če prevaža na tovorni žičnici ljudi v nasprotju z določbami 8. člena 
tega zakona; 

5. če obratuje z žičnico, ki nima veljavnega potrdila o sposobnosti za 
obratovanje (tretji odstavek 16. člena), ali če obratuje v nasprotju s takim 
potrdilom (drugi odstavek 19. člena); 

b) organizacija iz tretjega odstavka 15. člena tega zakona, če izda potrdilo 
o sposobnosti žičnice za obratovanje, čeprav obstajajo takšne pomanjkljivosti, 
ki lahko ogrožajo varnost prometa na žičnici, ki pa bi jih pri vestnem pregledu 
mogla ugotoviti. 

Za gospodarski prestopek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno 
kaznijo do 10 000 dinarjev tudi odgovorna oseba delovne organizacije ali 
druge pravne osebe. 

31. člen 

Z denarno kaznijo do'3000 dinarjev se kaznuje za prekršek: 
a) delovna organizacija ali druga pravna oseba, ki upravlja žičnico: 

1. če ne opremi postaj ah vozil javne osebne žičnice oziroma smučarskega 
terena s predpisanimi napisi in obvestili (drugi in tretji odstavek 6. člena); 

2. če nima opreme za reševanje ljudi, sredstev za prvo pomoč ali prostora 
za reševalce in ponesrečence ali če teh sredstev in prostorov ne da na raz- 
polago za reševanje (tretji odstavek 7. člena); 

3. če ne obvesti o nesreči ali o drugem izrednem dogodku postaje milice 
in gorske reševalne postaje (prvi in drugi odstavek 7. člena); 
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4. če obratuje z žičnico na motorni pogon, preden je potrjen obratovalni 
red, ali če ravna v nasprotju z določbami obratovalnega reda (9. člen); 

5. če ne predpiše ali ne objavi splošnih prevoznih pogojev, obratovalnega 
časa ali cenika (10. člen); 

6. če zaposluje na delovnih mestih v strojnem obratu žičnice delavce, 
ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev (12. člen); 

7. če ne obvesti pristojnega republiškega inšpektorata o nesreči ah o 
drugem izrednem dogodku na žičnici ah o dejanjih iz 13. člena tega zakona 
(prvi odstavek 14. člena); 

8. če ne napravi zapisnika o dejanskem stanju v primeru nesreče ali 
drugega izrednega dogodka na žičnici ah če zapisnika ne pošlje pristojnemu 
republiškemu inšpektoratu (drugi odstavek 14. člena); 

9. če nima na žičnici knjige pregledov, če ne vpisuje vanjo podatkov o 
notranjem nadzorstvu ali če knjige pregledov ne hrani predpisano dobo 
(20. člen); 

10. če ne omogoči ali če ovira opravljanje zadev iz delovnega področja 
inšpekcije žičnic (28. člen); 

11. če ne izvrši v določenem roku ukrepa, ki ga je odredil inšpektor za 
žičnice (29. člen); 

b) delovna organizacija ali druga pravna oseba, če v bližini žičnice gradi 
objekt ah napravo ah če stori oziroma opusti kaj, kar bi lahko ogrožalo var- 
nost prometa na žičnici (13. člen). 

Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno kaznijo do 
500 dinarjev tudi odgovorna oseba delovne organizacije ali druge pravne osebe. 

32. člen 

Z denarno kaznijo do 500 dinarjev se kaznuje za prekršek: 
1. občan, ki kot imetnik žičnice stori katero izmed dejanj iz 1., 4. in 5. 

podtočke v točki a) prvega odstavka 30. člena ter iz 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10. in 
11. podtočke, v točki a) in iz točke b) prvega odstavka 31. člena tega zakona; 

2. potnik, ki s svojim obnašanjem ogroža varnost prevoza na žičnici. 

V. Prehodne in končne določbe 

33. člen 

Republiški sekretar za gospodarstvo predpiše natančnejše določbe: 
1. o načinu graditve, opreme, vzdrževanja in obratovanja žičnic ter za- 

varovanja njihovega vplivnega območja (prvi odstavek 1. člena); 
2. o načinu zavarovanja nevarnih mest v najbližji okolici postaj javnih 

osebnih žičnic (prvi odstavek 6. člen); 
3. o opozorilnih napisih glede obnašanja potnikov ter o svarilnih in 

drugih opozorilnih napisih za gibanje v okolici postaj in o turističnih obvesti- 
lih, ki morajo biti na vozilih oziroma postajah osebnih žičnic (drugi odstavek 
6. člena); 

4. o markacijah, svarilnih znakih in napisih na smučarskem terenu (tretji 
odstavek 6. člena); 
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5. o minimalni opremi za reševanje ljudi, o sredstvih za prvo pomoč in 
o prostorih za reševalce in ponesrečence, ki jih mora imeti javna osebna 
žičnica na postaji (tretji odstavek 7. člena); 

6. o tem, kako se zagotovi varen prevoz ljudi s tovorno žičnico (tretji 
odstavek 8. člena); 

7. o strokovni usposobljenosti oseb, ki samostojno delajo na delovnih 
mestih v strojnem obratu žičnic (12. člen); 

8. o načinu in postopku za ugotavljanje sposobnosti žičnic za obratovanje 
(15. člen); 

9. o podatkih, ki jih mora obsegati potrdilo o sposobnosti žičnice za 
obratovanje, in o obrazcu potrdila (16. člen). 

Republiški sekretar za gospodarstvo izda v soglasju z republiškim sekre- 
tarjem za zdravstvo in socialno varstvo natančnejše predpise o zdravstvenih 
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe, ki samostojno delajo na delovnih 
mestih v strojnem obratu žičnic (12. člen). 

34. člen 

Upravljavci obstoječih žičnic so dolžni prilagoditi svoje poslovanje do- 
ločbam tega zakona v šestih mesecih od dneva, ko začne veljati ta zakon. 

35. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o žičnicah 
(Uradni list LRS, št. 18i-157/61). 

36. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan od dneva objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

I 

Z zakonom o žičnicah (Uradni list LRS, št. 18/61) so bila urejena osnovna 
vprašanja varnosti prevoza in obratovanja žičnic ter varnosti ljudi in pre- 
moženja v vplivnem območju žičnic. Poleg tega je zakon uredil posamezna 
druga vprašanja glede žičnic. 

V zvezi z našim splošnim družbenim in gospodarskim razvojem se po- 
večuje število žičnic v naši republiki. Posebno razvoj turizma je narekoval 
in pospeševal gradnjo javnih osebnih (turističnih) žičnic, ki so bile zgrajene 
v glavnem šele v zadnjih nekaj letih. Danes imamo 3 gondolske žičnice, 
7 sedežnic in 16 vlečnic, odprtih za javni promet. Poleg tega obstaja več vleč- 
nic za potrebe članov posameznih telovadnih in planinskih društev. Skupno 
imamo okoli 50 vlečnic. Tovorne žičnice služijo predvsem za potrebe industrije, 
rudarstva in gozdarstva. 

Na turističnih žičnicah in vlečnicah je po podatkih statistične službe 
v letu 1964 število potnikov znašalo 989 634, v letu 1965 pa 2 083 093, to je 
za 110 % več kot v letu 1964. Dohodek od prevoza potnikov se je povečal od 
1 152 030 N din v letu 1964 na 2 483 520 N din v letu 1965, to je za 115%. 
V prvem četrtletju 1966 znaša nasproti istemu razdobju v letu 1965 povečanje 
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števila potnikov na navedenih žičnicah 32 %, na vlečnicah 1 %, povečanje 
dohodka pa na žičnicah in vlečnicah 34 %. 

V bodočnosti se predvideva gradnja večjega števila žičnic in vlečnic. 
Ceni se, da bi bilo treba zgraditi do leta 1968 okoli 100 novih smučarskih 
vlečnic ter okoli 20 sedežnic, kot izhaja iz analize Turistične zveze Slovenije. 

V letih 1964 in 1965 so se na turističnih žičnicah pripetile po razpolož- 
ljivih podatkih 4 nesreče, od tega 2 s telesnimi poškodbami, pri 2 nesrečah pa 
je bila povzročena le materialna škoda. 

Informacija o stanju prometne varnosti v SRS, ki jo je izdelal republiški 
sekretariat za notranje zadeve, in razprava o njej na seji Organizacijsko- 
političnega zbora Skupščine SRS dne 23. 6. 1965 sta ugotovili, da so sedanji 
predpisi o žičnicah pomanjkljivi in da naj Izvršni svet zato pripravi predlog 
dopolnitve zakona, ki bo ustrezal zahtevam in potrebam razvoja na tem pod- 
ročju. 

Tako stanje in perspektive razvoja žičnic narekujejo povečano Skrb za 
varnost potnikov na žičnicah. Iz teh razlogov, pa tudi z ozirom na druge 
zahteve, ki jih narekujejo izkušnje pri izvajanju veljavnega zakona, je bil 
pripravljen predlog zakona o žičnicah, na podlagi katerega bi veljavni zakon 
nehal veljati. 

II 

Osnovne spremembe in dopolnitve glede na veljavni zakon so: 
1. Turistične žičnice in vlečnice odpirajo planinska območja množičnemu 

naraščajočemu obisku smučarjev in drugih turistov. Po opravljenih ugoto- 
vitvah se vzporedno s tem povečuje število nesreč obiskovalcev žičnic v okolici 
žičnic, posebno smučarjev, ki se ponesrečijo na smučiščih, na katere žičnice in 
vlečnice prevažajo smučarje. 

Predlog zakona (6. in 7. člen) nalagata s tem v zvezi investitorjem ozi- 
roma upravljalcem turističnih žičnic, da morajo nevarna mesta v najbližji 
okolici postaj zavarovati in ta zavarovanja vzdrževati. Na postajah oziroma 
vozilih žičnice morajo biti potrebni svarilni in drugi opozorilni napisi za 
gibanje potnikov v okolici postaje ter turistična obvestila o vremenskih in 
padavinskih razmerah in podobno. Smučišča in smučarske terene, na katere 
žičnica prevaža smučarje, je treba opremiti z markacijami, svarilnimi znaki 
ter napisi in drugimi opozorilnimi napisi ter te napise in znake vzdrževati. 
Meje tega terena določita sporazumno krajevna turistična organizacija in 
žičnica. Žičnica mora brez odlašanja organizirati reševanje ljudi, ki se pone- 
srečijo na navedenih terenih, ter jim nuditi prvo pomoč; če misli, da jih ne 
bo mogla rešiti sama, mora brez odlašanja obvestiti najbližjo postajo milice 
in gorsko reševalno službo. Iste organe mora žičnica obvestiti o vsaki drugi 
nesreči ali dogodku, čim izve, da je treba reševati ljudi, in mora določiti 
delavce, ki so zadolženi za to obveščanje. Žičnica mora imeti na postaji 
opremo za reševanje ljudi, sredstva za prvo pomoč ter prostor za reševalce 
in ponesrečence, ki jih mora dati na razpolago za reševanje ljudi tudi v pri- 
merih nesreč, ki niso v zvezi z njenim obratovanjem. Priložen je predosnutek 
pravilnika o zavarovanju nevarnih mest ob javnih osebnih žičnicah ter o 
napisih in drugih znakih, opremi in sredstvih za reševanje in prvo pomoč na 
takih žičnicah oziroma na smučarskem terenu; pravilnik izda na podlagi 
predloga zakona republiški sekretar za gospodarstvo. 
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Predlog zakona ne nalaga žičnicam obveznosti v tako širokem obsegu, 
kot to predlaga gorska reševalna služba. Obveznosti omejuje na smučišča, 
na katera žičnica prevaža smučarje, tako da žičnica nima obveznosti postav- 
ljati znake in reševati ponesrečence na vseh smučiščih v območju žičnice, ker 
bi take obveznosti bile preširoke. Smučišča, na katera žičnica, predvsem vleč- 
nica, prevaža smučarje, pa so integralen del žičnice. 

Žičnice so sprožile takšen množičen obisk smučišč, kakršnega doslej nismo 
poznali, in imajo žičnice od tega dohodke. Po drugi strani pa narašča število 
nezgod na teh smučiščih. Posamezne žičnice so iz teh razlogov prostovoljno 
in na svoje stroške organizirale službo reševanja ponesrečenih smučarjev na 
smučiščih ob žičnici. 

Na podlagi približnih kalkulacij stroškov, ki bi jih imele žičnice v zvezi 
z navedenimi obveznostmi, je ugotovljeno, da bi izdelava 20 znakov na smu- 
čišču ob vlečnici Križ na Voglu stala 2812 N din, brez stroškov postavljanja in 
vzdrževanja. Nabava potrebne reševalne opreme in sredstev za prvo pomoč 
bi stala na gondolski žičnici 8300 N din, na sedežnici ah vlečnici 3000 N din. 
Nabava dodatne reševalne opreme za žičnice na območjih, ki so ogrožena po 
snežnih plazovih, bi stala 5500 N din. Glede stroškov reševanja ponesrečencev 
lahko služi v orientacijo znesek 160 N din, kolikor plačujejo na podlagi po- 
sebnih pogodb posamezni komunalni zavodi za socialno zavarovanje reševal- 
nim ekipam gorske reševalne službe za reševanje ponesrečencev v planinah 
za en dan reševanja. Po splošnih pravnih načelih lahko žičnica zahteva od 
ponesrečenca povračilo stroškov reševanja. S prevzemom navedenih obveznosti 
glede znakov in reševanja ponesrečencev na smučiščih žičnice ne bodo glede 
na navedene kalkulacije imele bistvenejših dodatnih stroškov. 

2. Reševanja ljudi, ki se ponesrečijo ali obvisijo na žičnici; veljavni zakon 
ne ureja, temveč prepušča žičnicam, da vprašanje uredijo v obratovalnem 
redu. Varnost potnikov pa zahteva, da se to vprašanje uredi v zakonu. Zato 
se s tem v zvezi nalagajo (7. člen) žičnicam določene obveznosti. 

3. Na podlagi veljavnega zakona morajo biti javne žičnice in druge osebne 
žičnice strokovno-tehnično pregledane vsakih 6 mesecev in po vsakem večjem 
popravilu. Pregled opravljajo občinski upravni organi, ki so pristojni za nad- 
zorstvo nad vzdrževanjem in obratovanjem žičnic. Pri tem se poslužujejo stro- 
kovnjakov in seznama, določenega po Republiškem sekretariatu za promet 
(Uradni list LRS, št. 29/62). 

Opravljanje strokovno-tehničnih pregledov žičnic je strokovno-tehnična 
zadeva, ne pa upravna zadeva v ožjem pomenu. Zato in skladno s stališčem, 
sprejetim v Organizacijsko-političnem zboru Skupščine SRS ob razpravi o 
prometni varnosti, se tehnična kontrola žičnic poverja strokovnim delovnim 
organizacijam, ki jih določi republiški sekretar za gospodarstvo (15. člen in 
sledeči). Pregled je obvezen za vse žičnice, za katere velja zakon. Pregled 
ima namen ugotoviti sposobnost žičnice za varno obratovanje. Žičnica lahko 
obratuje samo na podlagi veljavnega potrdila pooblaščene organizacije, da je 
žičnica sposobna za obratovanje. Žičnice morajo biti pregledane vsakih 12 me- 
secev. Pregled je obvezen tudi pred ponovnim obratovanjem, če žičnica 6 me- 
secev ni obratovala, ali če pretrpi poškodbo, ki škodljivo vpliva na varnost. 
Pregledi se opravljajo na zahtevo žičnice. Pregled lahko zahteva tudi inšpektor 
za žičnice. 

Rok za redni tehnični pregled osebnih žičnic se podaljšuje od 6 mesecev 
na 12 mesecev (1. odstavek 17. člena predloga zakona). Tako bi rok za preglede 

18 



274 Priloge 

vseh žičnic znašal enotno 12 mesecev. Prepogosti pregledi osebnih žičnic po 
pooblaščenih strokovnih delovnih organizacijah bi lahko neugodno vplivali 
na pravilno izvajanje notranje kontrole nad stanjem žičnic po njihovih uprav- 
ljavcih, ker je možno, da bi se le-ti zanašali na preglede po pooblaščenih 
organizacijah. Poleg tega bi prepogosti pregledi preveč ovirali redno obratom 
vanje osebnih žičnic in bi upravljavcem teh žičnic povzročali tudi previsoke 
stroške. 

V Švici so predpisani redni tehnični pregledi osebnih žičnic po poobla- 
ščeni ustanovi vsako leto v jeseni; spomladi mora opraviti pregled upravljavec 
žičnice; čas pregleda se mora javiti pristojnemu nadzornemu organu. V Avstriji 
je pregled obvezen vsakih 6 mesecev in ga opravi upravljavec žičnice; čas 
pregleda mora prijaviti nadzornemu organu, ki lahko pregled opravi po svo- 
jem pooblaščencu. V Franciji je pregled obvezen dvakrat na leto in ga opravi 
upravljavec- žičnice po svojih delavcih ah po strokovni ustanovi; čas pregleda 
mora prijaviti nadzornemu organu. V Italiji je predpisan za. dvovrvne nihalne 
žičnice letni pregled po uradnem inženirju, poleg tega pa še po končani sezoni; 
vmes so predpisani pregledi po žičnici sami. Sedežnice pregledujejo v pred- 
pisanih rokih njihovi upravljavci oziroma pooblaščeni inženirji; o letnem 
pregledu je treba obvestiti nadzorni organ. 

Opravljanje tehnične kontrole žičnic po strokovnih delovnih organizacijah 
bo žičnicam povzročilo dodatne stroške, ker so žičnice doslej plačevale za 
preglede po strokovnjakih-inženirjih okoli 14 N din za 1 uro dela, medtem ko 
zaračunavajo ustrezne strokovne delovne organizacije inženirsko uro okoli 
30 do 38 N din. Vendar so že doslej posamezna opravila v zvezi s pregledi 
opravljale te organizacije ter jih zaračunavale po svojih cenah, in sicer, če 
je bilo treba pri pregledu uporabljati posebne tehnične priprave. Zato žičnice 
ne bodo bistveno dodatno obremenjene s stroški s tem v zvezi. Občine bodo 
razbremenjene dela in stroškov s temi pregledi. 

4. Nadzorstvo (inšpekcijo) nad obratovanjem in vzdrževanjem žičnic 
opravlja po veljavnem zakonu za promet pristojni občinski upravni organ, 
če gre za. javne žičnice, za druge žičnice pa občinska inšpekcija dela. Ugotov- 
ljeno pa je, kar je leta 1965 potrdila tudi razprava o prometni varnosti v 
Organizacijsko-političnem zboru Skupščine SRS, da občine nadzorstva ne 
opravljajo ali pa ga opravljajo pomanjkljivo1. Ko so bili analizirani vzroki 
takega stanja, se je pokazalo, da so žičnice razmeroma komplicirane naprave in 
da so za opravljanje nadzorstva potrebni strokovnjaki, ki v posameznih ob- 
činah niso na razpolago. Strokovnjaki, ki so določeni za tehnično kontrolo 
žičnic, so vsi v Ljubljani in so zaposleni pri različnih delovnih organizacijah; 
zato občinam niso na razpolago vselej in tako hitro, kot bi to bilo potrebno. 

Iz teh razlogov se opravljanje neposrednega nadzorstva nad tehnično spo- 
sobnostjo javnih žičnic za varno obratovanje prenaša na republiški prometni 
inšpektorat, neposredno nadzorstvo nad rudniškimi žičnicami na republiški 
rudarski inšpektorat, nad drugimi žičnicami pa na republiški inšpektorat dela 
(21. člen in sledeči). Druge inšpekcijske naloge v zvezi z izvrševanjem zakona 
o žičnicah in na njegovi podlagi izdanih predpisov opravljajo občinski upravni 
organi za promet. 

Nadzorstvo nad tem, kako se izpolnjujejo predpisi o varstvu pri delu, 
opravlja na podlagi določb zakona o varstvu pri delu (Uradni list SRS, Išt, 
22/66) na žičnicah na področju industrije, gradbeništva, prometa, gozdarstva 
in kmetijstva v splošnem republiški inšpektorat dela, na rudniških žičnicah 
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pa republiški rudarski inšpektorat. Nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o 
varstvu pri delu na žičnicah je tako v glavnem v pristojnosti republiških orga- 
nov. S tem, da bi republiški inšpektorat dela in republiški rudarski inšpektorat 
opravljala hkrati tudi inšpekcijo žičnic, na katerih opravljata nadzorstvo nad 
izvajanjem predpisov o varstvu pri delu, bi opravljanje inšpekcije žičnic 
bilo organizirano racionalnejše, zlasti pa bolj ekonomično. Iz teh razlogov se 
predlaga, da opravlja neposredno inšpekcijo rudarskih žičnic republiški rudar- 
ski inšpektorat, inšpekcijo drugih žičnic, razen javnih žičnic, pa republiški 
inšpektorat dela. Republiški prometni inšpektorat iin občinski upravni organi 
za promet pa naj opravljajo inšpekcijo javnih žičnic, ker gre za naprave 
javnega prometa. 

Urejajo se še razmerja med republiškimi in občinskimi organi za inšpek- 
cije žičnic ter druga vprašanja inšpekcije žičnic, in sicer, podobno, kot so 
urejena na drugih področjih prometne inšpekcije. 

Občine bodo po predlogu razbremenjene stroškov inšpekcije nad tehnično 
sposobnostjo žičnic. Republika pa bo imela s tem, da bo treba postaviti 1 inšpek- 
torja za žičnice, dodatne stroške okoli 46 000 N din (osebni dohodek, potni 
stroški, režija). 

5. Težje kršitve zakona so penalizirane kot gospodarski prestopki, če 
imajo znake gospodarskih prestopkov (31. člen). 

Posamezne druge spremembe in dopolnitve veljavnega zakona so: 
— Žičnica mora biti tudi varno opremljena in varno obratovati (1. od- 

stavek 7. člena). 
— Ureja se obseg vplivnega območja žičnice (2. odstavek, 1. člena). 
— Zakon ne velja za manjše žičnice, ki jih imetniki uporabljajo za lastne 

potrebe (3. odstavek 2. člena). Natančnejše določbe o tem so v priloženem 
predosnutku pravilnika o tehničnih predpisih za žičnice, ki ga izda republiški 
sekretar za gospodarstvo. 

— Upravljavec žičnice mora skrbeti tudi za red in varnost potnikov 
v objektih javne žičnice, kar je v skladu s stališčem, ki ga je zavzel Organi,- 
zacijsko-politični zbor Skupščine SRS (5. člen). 

— Prepovedan je prevoz ljudi na tovornih žičnicah, razen v nujnih pri- 
merih, v katerih pa morajo biti izpolnjeni predpisani pogoji za varen prevoz 
(8, člen). Ti pogoji so predvideni v priloženem predosnutku pravilnika o teh- 
ničnih pogojih za žičnice. 

— Potrjevanje obratovalnega reda žičnic po nadzornem organu je na 
podlagi veljavnih predpisov obvezno za vse žičnice na motorni pogon. Zadošča 
pa, da se potrditev zahteva le za obratovalne rede javnih žičnic, ker samo 
javne žičnice opravljajo javni promet in so zato pri njih interesi varnosti 
močneje poudarjeni kot pri drugih žičnicah (9. člen). 

— Žičnica na motorni pogon mora voditi tudi dnevnik vzdrževanja in 
obratovanja ter organizirati in izvajati notranjo kontrolo ter v ta namen oprav- 
ljati občasne preglede žičnice, kar vse mora natančneje urediti obratovalni 
red žičnice (9. člen). Vse žičnice morajo vodite knjigo pregledov (20. člen). 
Vse javne žičnice morajo določiti obratovalni čas in cenik, ker je to v interesu 
uporabnikov žičnice (10. člen). 

— Opuščena je določba, da morajo javne žičnice potnike zavarovati zoper 
nezgode, ker je uredil to vprašanje zvezni zakon o obveznem prometnem za- 
varovanju (Uradni list SFRJ, št. 15/65, 35/65, 11/66 in 7/67). 

18» 
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— Osebe, ki samostojno delajo na delovnih mestih v strojnem obratu 
žičnice, morajo imeti ne samo ustrezno strokovno usposobljenost, temveč mo- 
rajo izpolnjevati tudi določene zdravstvene pogoje (12. člen). Priložena sta 
predosnutka pravilnika o strokovni usposobljenosti oseb, ki samostojno delajo 
v strojnem obratu žičnic, in pravilnika o zdravstvenih pogojih, ki jih morajo 
izpolnjevati osebe, ki samostojno delajo v strojnem obratu žičnic; pravilnika 
izda republiški sekretar za gospodarstvo, in sicer zadnje navedeni pravilnik 
v soglasju z republiškim sekretarjem za zdravstvo in socialno varstvo. 

— Prepovedana so kakršnakoli dejanja, ki lahko ogrožajo varnost na žič- 
nici (13. člen). 

— O vsaki nesreči in drugem izrednem dogodku mora javna osebna žič- 
nica in žičnica, ki je speljana nad javno cesto, takoj napraviti zapisnik in ga 
dostaviti pristojnemu republiškemu inšpektoratu. Žičnica mora ta organ tudi 
takoj obvestiti o takem dogodku ter o dejanjih, ki lahko ogrožajo varnost 
prometa na žičnici. Žičnice morajo nesrečo ali nevarnost nesreče v zvezi 
z obratovanjem žičnice naznaniti tudi v primerih, določenih s posebnimi pred- 
pisi (14. člen). 

— Kazenske določbe so prilagojene spremembam zakona (30. člen in 
sledeči). 

— Obstoječe žičnice morajo svoje poslovanje prilagoditi določbam zakona 
v 6 mesecih (34. člen). 

III 

Osnutek zakona, je bil dostavljen v pripombe vsem občinskim in okrajnim 
skupščinam in mestnim svetom, prizadetim republiškim organom, republiškim 
organom zainteresirani! družbeno-političnih in strokovnih organizacij ter za- 
interesiranim gospodarskim organizacijam. Poleg tega so bile razprave 
o posameznih vprašanjih s predsedniki občin, v katerih so najvažnejše turi- 
stične žičnice, z gorsko reševalno službo Slovenije, Gospodarsko zbornico SRS, 
sekretariatom IS za zakonodajo in republiškim sekretariatom za finance. 

Predlog je usklajen s posameznimi pripombami zainteresiranih organov in 
organizacij. 

Organizacijsko-politični zbor Skupščine SRS je ob razpravi o prometni 
varnosti sprejel stališče, da bi bilo treba na dohodih k žičnicam urediti par- 
kirne prostore in organizirati čuvanje vozil. Vprašanje parkirnih prostorov pa 
je širši problem, ki ga je treba še proučiti, in bi ne bilo umestno, da se začne 
reševati pri žičnicah. 

Priloženi so predosnutki izvršilnih predpisov k zakonu. Priloženi pred- 
osnutek pravilnika o tehničnih predpisih za žičnice ne ureja tehničnih elemen- 
tov za projektiranje in gradnjo žičnic iz razloga, ker zaradi obsežnosti in kom- 
pliciranosti te snovi še ni bilo mogoče v celoti obdelati (nerazčiščena so 
posamezna tehnična vprašanja, manjka domača terminologija). 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji 
dne 13. marca 1967 obravnavala predlog zakona o žičnicah, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil njen Izvršni svet. 
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V načelni obravnavi k predlogu zakona ni bilo pripomb. Komisija je ugo- 
tovila, da se s predlaganim zakonom, ki naj nadomesti obstoječi zakon o žič- 
nicah (Uradni list LRS, št. 18/61), popolneje in sedanjim potrebam ustrezno 
ureja predvsem vprašanja zagotovitve varnosti prevoza in obratovanja žičnice 
ter varnosti ljudi in premoženja v vplivnem območju žičnic. Glede na to je 
bilo v komisiji postavljeno vprašanje, če naslov predloga zakona morda ni 
preširok glede na njegovo vsebino. Ob tem je bilo ugotovljeno, da se zakonski 
predlog vendarle ne nanaša izključno na vprašanja zagotovitve varnosti pro- 
meta na žičnicah, temveč vsebuje tudi posamezne določbe širše narave, npr. 
o obratovalnem redu, o splošnih prevoznih pogojih, o cenikih, o nekaterih 
tehničnih elementih in podobnem, zaradi česar je bila komisija mnenja, da 
naslova zakonskega predloga ni potrebno spreminjati. 

V podrobni obravnavi posameznih določb zakonskega predloga je komisija 
predlagala naslednje spremembe oziroma dopolnitve: 

K 2. členu : Besedilo zadnjega stavka tretjega odstavka se črta. 
Ker se v 33. členu zakonskega predloga skupno navajajo, razen primera 

iz tretjega odstavka 2. člena, vsi drugi primeri, v katerih je republiški sekretar 
za gospodarstvo pooblaščen, da izda natančnejše predpise, je zaradi ustrez- 
nejše sistematike zakonskega predloga potrebno tudi pooblastilo iz tretjega 
odstavka 2. člena ob ustrezni formulaciji prenesti v besedilo 33. člena zakon- 
skega predloga, na tem mestu pa naj se črta. 

K 5. členu: V prvi vrsti besedila se med besedi »in« ter »varnost« 
vstavi beseda »da«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 7. členu: a) V zadnji vrsti drugega odstavka se beseda »zavezani« 

nadomesti z besedama »neposredno odgovorni«. 
b) V zadnji vrsti besedila tretjega odstavka se besede »ki niso v zvezi 

z obratovanjem žičnice« nadomestijo z besedami: »ki se dogodijo v bližini 
žičnice«. 

Sprememba pod a) je redakcijskega značaja in nadomešča prvotni izraz 
z ustreznejšim. 

Spremembo pod b) je predlagal predstavnik Izvršnega sveta po opozorilu 
komisije, da prvotno predlagana določba, po kateri je upravljalec javne osebne 
žičnice dolžan dati svojo opremo, sredstva in prostor na razpolago za reše- 
vanje tudi pri nesrečah in drugih dogodkih, ki niso v zvezi z obratovanjem 
žičnice, smiselno ne sodi v zakon o žičnicah, temveč kvečjemu v zakon o 
varstvu pred naravnimi in drugimi hudimi nesrečami ali v podoben predpis. 
Z amandmajem predstavnika Izvršnega sveta spremenjeno besedilo, v skladu 
z navedeno pripombo komisije, precizira in zožuje dolžnost upravljalca žičnice 
tako, da se nanaša le na nesreče in druge dogodke, ki se dogodijo v bližini 
žičnice, ne pa kjer koli drugod, kar bi izhajalo iz prvotnega besedila. 

K 14. členu : V predzadnji vrsti prvega odstavka se med besedi »deja- 
nju« in »iz« vstavita besedi »ah opustitvi«. 

Sprememba je potrebna zaradi popolnosti določbe 14. člena in njene vse- 
binske skladnosti z določbo 13. člena, na katero se sklicuje. V 13. členu se 
namreč prepoveduje vsako dejanje ali opustitev, ki bi lahko ogrožala varnost 
prometa na žičnici, v 14. členu pa se v zvezi s tem nalaga upravljalcu žičnice 
dolžnost obveščanja pristojnega organa o vsaki nesreči in o vsakem drugem 
izrednem dogodku na žičnici ter o vsakem dej:anju iz 13. člena; pri tem pa ta 
določba v prvotnem besedilu ne obsega tudi dolžnosti obvestila o opustitvi, ki 
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bi lahko ogrožala varnost prometa na žičnici. Z amandmajem komisije se 
navedena določba v tej smeri izpopolnjuje. 

K 15. členu : V besedilu tretjega odstavka se za besedami: »strokovne 
delovne organizacije, ki jih določi republiški sekretar za gospodarstvo« doda 
besedilo: »(V nadaljnjem besedilu: pooblaščene strokovne organizacije)«. 

Na vseh ustreznih mestih v besedilu zakonskega predloga se besedilo 
»organizacija iz tretjega odstavka prejšnjega člena« oziroma »organizacija 
iz tretjega odstavka 15. člena« nadomesti z besedilom »pooblaščena strokovna 
organizacija« (prvi odstavek 16. člena, prvi in drugi odstavek 19. člena, drugi 
odstavek 20. člena, drugi odstavek 27. člena in točka b) 30. člena). 

Sprememba je redakcijskega značaja in poenostavlja besedilo. 
K 17. členu: V zadnji vrsti tretjega odstavka se besedilo »ali in kakšna 

popravila so potrebna« spremeni tako, da se glasi: »ali so potrebna popravila 
in kakšna bodo ta popravila«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 22. členu: V četrti in peti vrsti prvega odstavka se besedilo »skrbi 

za pravilno delovanje in napredek inšpekcije žičnic, za katero so pristojni 
občinski organi«, nadomesti z besedilom: »strokovno pomaga občinskim orga- 
nom, ki so pristojni za inšpekcijo žičnic«. 

Po določbi 70. člena zakona o republiški upravi SR Slovenije (Uradni 
list SRS, št. 14/65) republiški upravni organi v mejah svojega delovnega pod- 
ročja skrbijo za to, da se v redu opravljajo ustrezne dejavnosti v občinski upravi 
na ta način, da dajejo občinskim upravnim organom strokovno pomoč ter 
opravljajo nadzorstvo nad njihovim delom. V zvezi z navedeno določbo zakona 
o republiški upravi se z amandmajem v tem primeru označuje vsebina delo- 
vanja republiškega upravnega organa v odnosu do občinskih upravnih organov, 
ne pa splošni namen. 

K 23. členu : V tretji vrsti drugega odstavka se besedilo »iz svoje pri- 
stojnosti« nadomesti z besedilom »iz pristojnosti tega organa«. 

Sprememba je potrebna zaradi jasnosti, da gre v tem primeru za inšpek- 
cijsko opravilo iz pristojnosti občinskega upravnega organa in ne morda iz 
pristojnosti republiškega prometnega inšpektorata. 

K 24. č 1 e n u : Besedilo v oklepaju na koncu prvega odstavka »inšpek- 
torji za žičnice« se nadomesti z besedilom »inšpektorji žičnic«. 

V zvezi s tem se na vseh ustreznih mestih v besedilu zakonskega predloga 
izraz »inšpektor za žičnice« nadomesti z izrazom »inšpektor žičnic« v ustreznem 
številu in sklonu (drugi in peti odstavek 24. člena, prvi odstavek 25. člena, 
26. člen, prvi in drugi odstavek 27. člena, 28. člen, prvi in četrti odstavek 
29. člena ter točka a) 11 31. člena). 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 29. členu: V prvem odstavku se v prvi vrsti med besedama »da« in 

»določbe« vstavi beseda »se«, v drugi vrsti pa se besede »niso bile upoštevane 
ali niso bile pravilno uporabljene« nadomestijo z besedama »ne izpolnjujejo«. 

Sprememba je redakcijskega značaja in je potrebna zaradi ustrezne pravne 
terminologije. 

K 30. členu : V drugi vrsti besedila točke a/l se v besedi »obratovanje« 
popravi očitna tiskovna napaka tako, da se beseda pravilno glasi »obratovanja«. 

V zvezi z določbo točke a/3 je bila komisija mnenja, da v tem primeru 
sankcionirana opustitev nima značaja gospodarskega prestopka, temveč bolj 
kaže na prekršek. Komisija v zvezi s tem svojim mnenjem sicer ni predlagala 
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amandmaja, temveč je opozorila predstavnika Izvršnega sveta, da to vprašanje 
naknadno še prouči in morebiti predlaga ustreznejšo rešitev v tej zvezi. 

K 31. členu: Besedilo v drugi vrsti točke a/6 se spremeni tako, da se 
glasi: »delavca, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev (12. člen)«. 

Sprememba je redakcijskega značaja in je potrebna zaradi jasnosti do- 
ločbe, ki bi se sicer mogla tolmačiti tudi tako, da nastane prekršek le tedaj, 
kadar gre za zaposlitev neustreznih delavcev v večjem številu. 

K 33. členu: V prvem odstavku se za besedilom 1. točke doda nova 
1 a) točka z besedilom: 

»o tem, katere žičnice se štejejo za manjše žičnice (tretji odstavek 2. člen)«. 
Dopolnitev je v zvezi z amandmajem, ki ga je komisija predlagala k tret- 

jemu odstavku 2. člena zakonskega predloga. 
Po izjavi predstavnika Izvršnega sveta naj bi se z navedenim pooblastilom 

urejalo le vprašanje, katere žičnice je šteti za manjše žičnice v smislu tretjega 
odstavka 2. člena in se ne bi nanašala na tehnične in druge elemente takih 
žičnic. 

Predstavnik Izvršnega sveta si je pridržal izjavo o amandmaju komisije 
k 22. členu zakonskega predloga, z drugimi predlaganimi spremembami in do- 
polnitvami pa se je strinjal in so tako postale sestavni del zakonskega predloga. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in 
s pravnim sistemom. 

Št.: 34-36/67 
Ljubljana, 13. 3. 1967 

Odbor za proizvodnjo in promet Republiškega zbora Skupščine SR Slo- 
venije je na seji dne 13. 3. 1967 obravnaval in sklepal o predlogu zakona o 
žičnicah, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Predlog zakona ureja vprašanje varnosti prevoza in obratovanje žičnic 
ter varnos't ljudi in premoženja v vplivnem območju žičnic. 

V načelni obravnavi odbor k predlogu zakona ni imel pripomb, v razr- 
pravi po členih pa je sprejel naslednji amandma k 33. členu predloženega 
zakona: 

V 1. odstavku se za besedo »določbe« črta dvopičje in doda naslednje 
besedilo: »pri čemer mora upoštevati posebnosti posameznih vrst žičnic:«, tako 
da se glasi celotno besedilo 1. odstavka: »Republiški sekretar za gospodarstvo 
predpiše natančnejše določbe, pri čemer mora upoštevati posebnosti posameznih 
vrst žičnic:«. 

Ta dopolnitve je potrebna, ker sicer ni iz predloga zakona dovolj jasno 
razvidno, katere izmed zakonskih določil se nanašajo na posamezne vrste žičnic, 
čeprav je iz prakse znano, da je nivo posameznih varnostnih ukrepov lahko 
različen glede na obseg prometa, nevarnosti področja ipd. 

Odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona. 
Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Milana Kristana. 

St.: 34-36/67 
Ljubljana, 13. 3. 1967 
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Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko- 
političnega zbora je na seji dne 15. 3. 1967 obravnaval in sklepal o predlogu 
zakona o žičnicah, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da rešuje predlagani zakonski 
predlog vsa tista vprašanja, na katera je Organizacijsko-politični zbor opozoril, 
ko je dne 23. 6. 1965 razpravljal o prometni varnosti v SR Sloveniji. 2e tedaj 
se je pokazalo, da tedanji zakon o žičnicah iz leta 1961 ne ustreza več po- 
trebam in razvoju tega prometnega področja. Predlagani zakon ureja popol- 
neje in sedanjim potrebam ustrezno predvsem vprašanja zagotovitve varnosti 
prevoza in obratovanja žičnic ter varnosti ljudi in premoženja v vplivnem ob- 
močju žičnic. 

V odboru je bilo, prav tako kot v zakonodajno-pravni komisiji, postav- 
ljeno vprašanje naslova zakonskega predloga, ki naj bi se po mnenju nekaterih 
članov odbora omejil le na varnost prometa na žičnicah, vendar je odbor 
menil, da predlagani zakon urejuje celotno problematiko v zvezi z žičnicami 
in kakšnih drugih zakonskih predpisov s tega področja ne bo treba, pa lahko 
ostane tudi naslov zakonskega predloga tak kot je predložen. Glede na to je 
odbor zakonski predlog v načelu sprejel. 

Pri obravnavanju v podrobnostih je odbor sprejel amandmaje zakonodajno- 
pravne komisije k 2., 5., 7., 14., 15., 17., 22., 23., 24., 29., 30., 31. in 33. členu 
ter amandma odbora za proizvodnjo in promet Republiškega zbora k 33. č 1 e n u, 
ki se glasi: 

V prvem odstavku se za besedo »določbe« dvopičje nadomesti z vejico in 
doda naslednje besedilo: »pri čemer mora upoštevati posebnosti posameznih 
vrst žičnic:«. 

Navedeni amandma jasneje opredeljuje, katera izmed zakonskih določil se 
nanašajo na posamezne vrste žičnic, kajti iz prakse je znano, da je nivo posa- 
meznih varnostnih ukrepov lahko različen glede na obseg prometa, nevarnost 
področja in podobno. 

Predstavnik predlagatelja je vse navedene amandmaje, razen amandmaja 
zakonodajno-pravne komisije k 22. členu zakonskega predloga, že sprejel in 
so tako postali sestavni del zakonskega predloga. Na seji odbora pa je sprejel 
tudi amandma k 22. členu zakonskega predloga in je tako tudi ta amandma 
zakonodajno-pravne komisije postal sestavni del zakonskega predloga. 

Odbor je ugotovil, da predstavnik predlagatelja še ni predlagal nobenih 
sprememb v zvezi z opozorilom zakonodajno-pravne komisije k točki a/3 
člena 30, je pa zagotovil, da bo to storil naknadno. 

Odbor predlaga Organizacijsko-političnemu zboru, da predlagani zakonski 
predlog, z navedenimi spremembami, sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil poslanca Cveta Prelovca. 

St.: 34-36/67 
Ljubljana, 16. 3. 1967 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — dodatno poročilo 
z dne 20. 3. 1967, št, 34-36/67. 
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PREDLOG ODLOKA 
o potrditvi zaključnega računa republiških skupnih rezerv gospodarskih 

organizacij za leto 1966 

Na podlagi 148. člena ustave Socialistične republike Slovenije in drugega 
odstavka 18. člena zakona o gospodarjenju in razpolaganju s skupnimi rezer- 
vami gospodarskih organizacij (Uradni list SRS, št. 4-19/66) je Skupščina 
Socialistične republike Slovenije na seji Republiškega zbora in na seji Gospo- 
darskega zbora dne 22. marca 1967 sprejela 

odlok 
o potrditvi zaključnega računa republiških skupnih rezerv 

gospodarskih organizacij za leto 1966 

I. 

Potrdi se zaključni račun republiških skupnih rezerv gospodarskih organi- 
zacij za leto 1966 s temle stanjem na dan 31. decembra 1966: 

1. skupna sredstva  78 792 386 din 
2. uporabljena sredstva  69 953 407 din 
3. ostanek sredstev  8 838 979 din 

Ostanek sredstev republiških skupnih, rezerv gospodarskih organizacij se 
prenese kot njihov dohodek v leto 1967. 

II. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora je na seji 
dne 9. 3. 1967 obravnaval zaključni račun republiških skupnih rezerv gospo- 
darskih organizacij za leto 1966, ki ga je predložil upravni odbor v smislu 
določila drugega odstavka 18. člena zakona o gospodarjenju in razpolaganju 
s skupnimi rezervami gospodarskih organizacij (Uradni list SRS, št. 4-19/66). 

Odbor je ugodno ocenil gospodarjenje z republiškimi skupnimi rezervami 
gospodarskih organizacij, ki ga je uveljavil upravni odbor v letu 1966. Smatral 
je, da je bila umestna odobritev posojil, zlasti pa obratna sredstva, zaradi 
povečanja izvoza in doseganja ugodnih gospodarskih učinkov tistim gospodar- 
skim organizacijam, ki sicer niso izkazovale izgubo in katerim so ta sredstva 
pomagala k okrepitvi njihovega gospodarskega položaja ter k uspešnejši prila- 
goditvi novim pogojem gospodarjenja. Nadalje je odbor menil, da je bilo 
prav, da je upravni odbor pri odobravanju posojil vodil prožno politiko 
(npr. INIS, Novo mesto in BETI, Črnomelj) in težil k realizaciji intencij zakona, 
ki ureja gospodarjenje s temi sredstvi. 

S selektivnostjo, ki jo je upravni odbor uveljavil pri odobravanju zahtev- 
kov za pokrivanje izgub, se je odbor v celoti strinjal in menil, da je treba 
tudi v bodoče pristopiti k pokrivanju izgub le v okviru izvajanja ekonomsko 
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utemeljenih sanacijskih programov. Odboru pa v zvezi s tem ni bilo mogoče, 
da bi proučil uspehe, ki so bili doseženi pri sanaciji poslovanja posameznih 
gospodarskih organizacij, ker še ni na razpolago podatkov iz zaključnih računov 
za leto 1966, iz katerih bi bili razvidni doseženi ekonomski učinki posameznih 
naložb. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun je predloženi zaključni račun 
soglasno sprejel in sklenil predložiti Republiškemu zboru predlog odloka o 
potrditvi zaključnega računa republiških skupnih rezerv gospodarskih organi- 
zacij za leto 1966. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
13. 3. 1967, št. 400-21/67. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
— poročilo z dne 13. 3. 1967, št. 400-21/67. 

PREDLOG ODLOKA 
o potrditvi zaključnega računa dopolnilnih sredstev republiških skupnih rezerv 

gospodarskih organizacij za leto 1966 

Na podlagi 148. člena ustave Socialistične republike Slovenije in drugega 
odstavka 11. člena zakona o gospodarjenju in razpolaganju z dopolnilnimi 
sredstvi skupnih rezerv gospodarskih organizacij (Uradni list SRS, št. 4-20/66) 
je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji Republiškega zbora in 
na seji Gospodarskega zbora dne 22. marca 1967 sprejela 

odlok 
o potrditvi zaključnega računa dopolnilnih sredstev republiških skupnih rezerv 

gospodarskih organizacij Za leto 1966 

I. 

Potrdi se zaključni račun dopolnilnih sredstev republiških skupnih rezerv 
gospodarskih organizacij za leto 1966 s temle stanjem na dan 31. decembra 1966: 

1. skupna sredstva  206 723 956,70 din 
2. uporabljena sredstva  205 641 746,93 din 
3. ostanek sredstev  1 082 209,77 din 

Ostanek dopolnilnih sredstev republiških skupnih rezerv gospodarskih or- 
ganizacij se prenese na republiške skupne rezerve gospodarskih organizacij kot 
njihov dohodek za leto 1967. 

II. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«. 
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OBRAZLOŽITEV 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora je na 
seji dne 9. 3. 1967 obravnaval zaključni račun dopolnilnih sredstev republiških 
skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto 1966, ki ga je predložil upravni 
odbor republiških skupnih rezerv v smislu določila drugega odstavka 11. člena 
zakona o gospodarjenju in razpolaganju z dopolnilnimi sredstvi skupnih rezerv 
gospodarskih organizacij (Uradni list SRS, št. 4-20/66). 

Odbor je ugodno ocenil gospodarjenje upravnega odbora z dopolnilnimi 
sredstvi skupnih rezerv. 

V nadaljevanju obravnave pa je bilo postavljeno vprašanje, ali je umestno, 
da se ostanek dopolnilnih sredstev iz leta 1966 še naprej ločeno izkazuje od 
sredstev republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij. Ta pomislek je 
še toliko bolj utemeljen, ker dopolnilna sredstva skupnih rezerv v letu 1967 
nimajo več lastnih izvirnih dohodkov in ker z dopolnilnimi sredstvi gospodari 
isti upravni odbor, ki gospodari s sredstvi republiških skupnih rezerv. Odbor 
je menil, da bi bilo zato umestno ostanek sredstev prenesti na republiške skupne 
rezerve gospodarskih organizacij. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun je predloženi zaključni račun 
soglasno sprejel in sklenil predložiti Republiškemu zboru predlog odloka o 
potrditvi zaključnega računa dopolnilnih sredstev republiških skupnih rezerv 
gospodarskih organizacij za leto 1966. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji 
dne 13. marca 1967 obravnavala zaključni račun dopolnilnih sredstev republi- 
ških skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto 1966, ki ga je Skupščini 
SRS predložil upravni odbor. 

V skladu s svojo vlogo se komisija ni ukvarjala z vsebinskimi vprašanji 
porabe sredstev ter njihove končne delitve po zaključnem računu, temveč se 
je omejila na obravnavo predlaganega odloka o potrditvi zaključnega računa 
z vidika njegove pravne skladnosti in redakcijske pravilnosti. 

Komisija je bila mnenja da ni sprejemljiva rešitev, ki se predlaga z do- 
ločbo drugega odstavka 1. točke odloka, po kateri se ostanek dopolnilnih sred- 
stev republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij s tem odlokom pre- 
nese na republiške skupne rezerve gospodarskih organizacij kot njihov dohodek 
za leto 1967. Taka rešitev bi pomenila likvidacijo dopolnilnih sredstev republi- 
ških skupnih rezerv gospodarskih organizacij, ki so bila ustanovljena z repu- 
bliškim zakonom, s katerim je bil urejen tudi režim njihovega upravljanja in 
uporabe (Ur. 1. SRS, št. 4/66). Prenehanje teh sredstev oziroma sprememba 
njihovega režima je sicer možna, vendar le z ustreznim zakonom, nikakor pa 
se ne bi moglo vprašanje obstoja in režim teh posebnih sredstev reševati 
z odlokom o potrditvi zaključnega računa. Pri tem je treba tudi upoštevati, 
da gre pri sredstvih republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij in 
pri dopolnilnih sredstvih republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij 
za dva režima sredstev, ki sta urejena vsak s posebnim zakonom ter sta 
med seboj deloma različna, tako po krogu koristnikov sredstev kot tudi po 
samem namenu sredstev. 
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V zvezi s tem svojim stališčem je komisija predlagala, da se besedilo 
zadnjega odstavka 1. točke predlaganega odloka spremeni tako, da se glasi: 

»Ostanek dopolnilnih sredstev republiških skupnih rezerv gospodarskih 
organizacij se prenese kot njihov dohodek v leto 1967.« 

St.: 400-21/67 
Ljubljana, 13. 3. 1967 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
— poročilo z dne 13. 3. 1967, št. 400-21/67. 

PREDLOG ODLOKA 
o soglasju k zaključnemu računu vodnega sklada SR Slovenije za leto 1966 

Na podlagi 148. člena ustave SR Slovenije in 48. člena zakona o vodah 
(Uradni list SRS, št. 22/65) je Skupščina Socialistične republike Slovenije na 
seji Republiškega zbora in na seji Gospodarskega zbora dne 22. marca 1967 
sprejela 

ODLOK 
o soglasju k zaključnemu računu vodnega sklada SR Slovenije za leto 1966 

I. 

K zaključnemu računu vodnega sklada SR Slovenije za leto 1966, ki ga 
je sprejel upravni odbor vodnega sklada SR Slovenije na seji dne 26. januarja 
1967, se daje soglasje. 

II. 

Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu SR Slovenije. 

POROČILA 

Odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunale zadeve Republi- 
škega zbora je na 30. seji dne 16. 2. 1967 razpravljal o zaključnem računu 
vodnega sklada SR Slovenije za leto 1966. 

Zaključni račun je obrazložil predsednik upravnega odbora sklada tovariš 
Ivan Ros. 

Od planiranih dohodkov 64 373 695,50 dinarjev je vodni sklad zbral v letu 
1966 le 46 059 202.—- dinarjev ali 72,2 %. Dohodek iz 2% davka na maloprodajo 
blaga je bil realiziran z 81 %, vodni prispevek pa le s 65 %. Odbor je ponovno 
analiziral pomanjkljivosti pri zbiranju vodnega prispevka v letu 1966 in ugo- 
tavljal, da nov način obremenjevanja zavezancev z vodnim prispevkom ni 
zadovoljivo potekal, zavezanci so nepravilno prijavljali količine uporabljene 
vode, občinske skupščine se niso v zadostni meri angažirale pri izdajanju 
odločb o vodnem prispevku, SDK zbiranju vodnega prispevka ni posvečala 
dovolj pozornosti, niso -bih redki primeri nediscipliniranosti pri plačevanju 
vodnega prispevka itd. Odbor, ki je že med letom spremljal poslovanje vodnega 
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sklada in ki je bil seznanjen s težavami pri zbiranju in dotoku sredstev, je 
predvideval, da plan dohodkov v letu 1966 ne bo mogel biti realiziran. Že v pred- 
hodnih razpravah o srednjeročnem programu vodnega sklada je bilo večkrat 
poudarjeno, da bo potrebno v letu 1966 pripraviti take organizacijske ukrepe, 
da bo dotok sredstev normalno potekal in da bo vodni sklad lahko nemoteno 
opravljal naloge, ki mu jih nalaga republiški zakon o vodah. Z ustanovitvijo 
zavoda za vodno gospodarstvo, ki bo odmerjal višino vodnega prispevka in 
izdajal odločbe, se je predvidevalo, da bo v letu 1967 zbiranje sredstev teklo 
bolj urejeno, kakor v letu 1966. 

Skladno z manjšo realizacijo dotoka sredstev se je znižala tudi poraba. 
Čeprav je poraba sredstev v letu 1966 usklajena s postavkami finančnega načrta 
za leto 1966, so člani odbora postavili vprašanje, zakaj je bilo financiranje za 
dela za odpravo poškodb po poplavah in rednega vzdrževanja varstvenih vodno- 
gospodarskih objektov zmanjšano od predvidenih 39 mio dinarjev na 22 437 000 
dinarjev ali za 47%. 

Predstavnik vodnega sklada je pojasnil, da. so bile omejitve usmerjene 
predvsem v investicijsko potrošnjo in v financiranje čistilnih naprav, toda 
kljub temu vseh pogodbenih obveznosti, ki izvirajo že iz preteklih let, za ta 
dela ni bilo mogoče v celoti črtati. Iz tega razloga je bil upravni odbor vodnega 
sklada prisiljen zniževati tudi sredstva, predvidena za tekoče vzdrževanje. 

Člani odbora so v razpravi poudarjali, da že v letu 1967 in dalje ne bo 
mogoče več odstopati od že večkrat poudarjenega načela, da morajo sredstva 
vodnega sklada služiti predvsem za redno in tekoče vzdrževanje vodnogospo- 
darskih objektov in naprav, pa čeprav gre taka odločitev na škodo novih 
investicij. S tem v zvezi bi bilo potrebno analizirati in pregledati poslovanje 
in organizacijo vodnih skupnosti, ki se morata prilagoditi tej nalogi. 

Ob zaključku razprave je odbor ugotovil, da je od sprejema republiškega 
zakona o vodah v juniju mesecu 1966. leta poteklo premalo časa, da bi se vpliv 
novega zakona in s tem vloge vodnih skupnosti in vodnega sklada že lahko 
odrazil v rezultatih zaključnega računa za leto 1966. 

Odbor predlaga Republiškemu zboru", da sprejme predlog odloka o so- 
glasju k zaključnemu računu vodnega sklada SR Slovenije za leto 1966. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca inž. Jožeta Szabo. 
Si: 400-21/67 
Ljubljana, 23. 2. 1967 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
13. 3. 1967, št. 400-21/67. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
— poročilo z dne 11. 3. 1967, št. 400-21/67. 

PREDLOG ODLOKA 
o potrditvi finančnega načrta vodnega sklada SR Slovenije za leto 1967 

Na podlagi 148. člena ustave SR Slovenije in 45. člena zakona o vodah 
(Uradni list SRS, št. 22/65) je Skupščina Socialistične republike Slovenije na 
seji Republiškega zbora in na seji Gospodarskega zbora dne 22. marca 1967 
sprejela 
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ODLOK 
o potrditvi finančnega načrta vodnega sklada SR Slovenije za leto 1967 

I. 

Finančni načrt vodnega sklada SR Slovenije za leto 1967, ki ga je sprejel 
upravni odbor vodnega sklada SR Slovenije na seji dne 26. januarja 1967, 
in ki izkazuje dohodke v znesku 47 961 199,05 N din in izdatke v enaki višini, 
se potrdi. 

II. 

Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu SR Slovenije. 

POROČILA 

Finančni plan vodnega sklada SR Slovenije za leto 1967 je predložil upravni 
odbor sklada. Odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve 
je razpravljal o njem na 30. seji, dne 16. 2. 1967 in ugotovil, da je usklajen s po- 
stavkami srednjeročnega programa. 

Dohodki sklada se predvidevajo v višini 47 961 199,05 dinarjev, enaki pa 
so tudi izdatki. 

Predvidena poraba sredstev za vzdrževanje znaša 26 800 000 dinarjev, kar 
je sicer več kot 3% od vrednosti osnovnih sredstev. Toda če od tega zneska 
odštejemo neporavnane obveznosti iz leta 1966, ugotovimo, da znašajo sred- 
stva namenjena za vzdrževanje v letu 1967 le 2,2 % od vrednosti osnovnih 
sredstev. Ta ugotovitev nalaga upravnemu odboru sklada, da se bodo morala 
razpoložljiva sredstva za te namene uporabljati kar najbolj racionalno. 

Sredstva za investicije so namenjena le za plačilo neporavnanih obveznosti 
iz leta 1966 in za nadaljevanje že začetih del. Novih investicij finančni plan 
ne predvideva. 

Sredstva za študije se bodo uporabila v glavnem za izdelavo vodno-gospo- 
darskih osnov. 

Odbor je v razpravi ugotavljal, da se bo moral vodni sklad v letu 1967 
boriti v glavnem s težavami, ki imajo svoj izvor že v letu 1966, za katerega 
sta bila značilna nereden dotok in znatni izpad sredstev sklada. 

Nov sistem zbiranja, in delitve sredstev, ki se je uveljavil v letu 1966, je 
na terenu ustvaril zgrešeno mišljenje, da je za reševanje vseh nalog s področja 
vodnega gospodarstva pristojen izključno le republiški vodni sklad. Občinske 
skupščine v glavnem te problematike niso reševale, pa čeprav je šlo za akutne 
probleme na njihovem območju. Prav tako so tudi delovne organizacije za- 
stopale stališče, da je njihova dolžnost le plačevanje vodnega prispevka, za 
gradnjo čistilnih naprav in vzdrževanje vseh osnovnih sredstev na vodah pa 
naj skrbi predvsem vodni sklad. Mnogo nerazčiščenih problemov je tudi pri 
določitvi melioracijskih območij in nalogah, ki naj jih za ta zemljišča pre- 
vzame vodni sklad oziroma organizacije, ki jih izkoriščajo. Vodne skupnosti 
so se v veliki meri usmerile predvsem v investicijsko dejavnost, zanemarile 
pa svojo osnovno funkcijo, to je vzdrževanje vodnogospodarskih objektov in 
naprav. Če k temu dodamo še neurejeno in neažurno izdajanje odločb, le 
kampanjske in nesistematične akcije SDK za zbiranje vodnega prispevka, lahko 
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ugotovimo obseg in težo nalog vodnega sklada in republiškega sekretariata za 
urbanizem, ki jih bosta morala v letu 1967 opraviti, da bo finančni program 
za leto 1967 uspešno izvršen. 

Za uspešno uresničitev finančnega plana v letu 1967 bi bilo po mnenju 
odbora potrebno zlasti: 

— ažurirati in izboljšati način izdajanja odločb o vodnem prispevku. Pri 
zavezancih plačevanja vodnega prispevka v glavnem ni ovir, da svojih obvez- 
nosti ne bi poravnali; 

— v primerih, ko je višina odmerjenega vodnega prispevka sporna, je 
ta nesoglasja potrebno1 operativno odstranjevati in ne odlašati, ker to zavira 
reden dotok sredstev in s tem tudi plačilo obveznosti, ki jih je s temi sredstvi 
treba poravnati; 

— republiški sekretariat za urbanizem naj doseže pri SDK, da se bo 
prispevek zbiral na enak način kot druge družbene obveznosti; 

— izterjati je potrebno vse zaostanke za leto 1966 in pri zavodu za vodno 
gospodarstvo utrditi evidenco o izdajanju odločb in plačilu vodnega prispevka. 
Ce dosedanje sankcije za izterjavo vodnega prispevka niso dovolj ostre, naj 
se predlaga poostritev teh sankcij; 

— občinske skupščine so važen činitelj v vodnem gospodarstvu. Potrebno 
je razmejiti in določiti naloge, ki jih morajo prevzeti nase občinske skupščine 
od nalog, ki spadajo izključno v pristojnost vodnega sklada. V ta namen naj 
Republiški sekretariat za urbanizem skupaj z upravnim odborom vodnega 
sklada pripravi kompleksno problematiko o vodnem gospodarstvu, o kateri 
naj razpravlja Izvršni svet skupaj s predstavniki občinskih skupščin. Informa- 
cijo o zaključkih in sklepih posvetovanja naj se posreduje tudi Skupščini SRS; 

— letni finančni programi morajo postati operativni programi dela na 
terenu. Zato naj o teh programih ne razpravljajo in sklepajo samo vodne skup- 
nosti in neposredno prizadete strokovne organizacije, temveč tudi občinske 
skupščine. Mnenja in predlogi občinskih skupščin naj se upoštevajo pri izdelavi 
končnega predloga; 

— dokončati je treba popis in revalorizacijo osnovnih sredstev vodno- 
gospodarskih objektov in naprav. Hkrati s popisom naj se deloči, komu so 
osnovna sredstva dana v uporabo in izkoriščanje. Utrditi je potrebno načelo, 
da naj za vzdrževanje osnovnega sredstva skrbi in odgovarja tista organizacija, 
ki ga ima v uporabi. S tem se bodo odstranile mnoge nejasnosti, ki danes ob- 
stojajo glede odgovornosti vzdrževanja nekaterih naprav in objektov; 

—. vzdrževanje in čiščenje rečnih korit postaja iz leta v leto večji problem. 
Temu vprašanju naj republiški sekretariat za urbanizem in strokovne službe 
posvete vso pozornost in pripravijo predloge za njegovo rešitev; 

— v srednjeročnem programu in finančnem načrtu za leto 1967 ni pred- 
videno financiranje novih čistilnih naprav. V pretežni meri bodo morale to 
nalogo prevzeti nase prizadete delovne organizacije. Upravni odbor vodnega 
sklada in republiški sekretariat za urbanizem naj še nadalje sodelujeta pri 
izvajanju te naloge in v okviru danih možnosti pomagata; 

— osnovna naloga vodnega sklada je vzdrževanje vodnogospodarskih ob- 
jektov in naprav. Tej nalogi se mora prilagoditi tudi organizacija dela vodnih 
skupnosti. Odbor sodi, da je nepravilna današnja praksa, ko vodne skupnosti 
v vse večji meri prevzemajo nove investicije, zanemarjajo pa vzdrževalna dela, 
čeprav bi moral biti to njihov osnovni in glavni predmet poslovanja. Odbor 
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predlaga, da naj se za te delovne organizacije pripravi statutarni zakon na 
podoben način, kot za komunalne organizacije; 

— sekretariat za urbanizem naj prouči in pripravi kriterije za določitev 
melioracijskih območij. Z instrukcijo na terenu naj se doseže, da bodo občinski 
odloki o določitvi melioracijskih območij v skladu s proučenimi kriteriji in 
da jih bodo upoštevale tudi vodne skupnosti. Ugotavlja se, da so kriteriji za 
določitev melioracijskih območij dokaj različni m da v glavnem zasleduje le 
koristi vodnih skupnosti; 

— odbor priporoča upravnemu odboru vodnega sklada, da v finančnem 
načrtu za leto 1966 v poglavju »Studij« upošteva prošnjo zavoda za izgradnjo 
športno turističnih centrov v triglavskem gorstvu Bled, za raziskavo pitne vode 
v triglavskem pogorju; 

— velike potrebe in relativno nizka sredstva vodnega sklada nalagajo 
upravnemu odboru skrb, da se bodo razpoložljiva sredstva racionalno upo- 
rabljala. Ob izkoriščanju in odkrivanju rezerv, ki jih je odbor nakazal že 
pri obravnavi srednjeročnega programa in ob strogi namembnosti uporabe 
razpoložljivih sredstev, bo možno finančni program uresničiti v celoti in izbolj- 
šati pogoje poslovanja v bodočih letih. 

Odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve pred- 
laga Republiškemu zboru, da sprejme predlog odloka o potrditvi finančnega 
načrta vodnega sklada SR Slovenije za leto 1967 ob upoštevanju mnenj od- 
bora za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca inž. Jožeta Szabo. 

Št..: 400-21/67 
Ljubljana, 1. 3. 1967 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
— poročilo z dne 11. 3. 1967, št. 400-21/67. 

PREDLOG ODLOKA 
o potrditvi programa vodnega sklada SR Slovenije za obdobje od leta 1966—1970 

Na podlagi 148. člena ustave SR Slovenije in 45. člena zakona o vodah 
(Uradni list SRS št. 22/65) je Skupščina Socialistične republike Slovenije na 
seji Republiškega zbora in na seji Gospodarskega zbora dne 22. marca 1967 
sprejela 

ODLOK 
o potrditvi programa vodnega sklada SR Slovenije za obdobje od leta 1966—1970 

I. 

Potrdi se program vodnega sklada SR Slovenije za obdobje od leta 1966 
do 1970, kot ga je sprejel upravni odbor vodnega sklada SR Slovenije na seji 
dne 29. septembra 1966 in 26. januarja 1967. 

II. 

Ta odlok velja osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije. 
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POROČILA 

Odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve RZ 
je na 30. seji, dne 16. 2. 1967 razpravljal o srednjeročnem programu vodnega 
sklada in o spremerrlbah srednjeročnega načrta vodnega sklada, ki ga je 
upravni odbor sprejel na 22. seji, dne 26. 1. 1967 in ga na podlagi 45. člena 
zakona o vodah (Ur. 1. SRS, št. 22/66) poslal Skupščini v potrditev. 

Upoštevajoč smernice družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 
1966—70 je odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve 
na 29. seji, dne 13. 1. 1967 sprejel sklep, da naj upravni odbor pripravi' pred- 
log sprememb srednjeročnega programa vodnega sklada SR Slovenije za leto 
1966—70, v katerem naj upošteva smernice, ki jih dajejo za to področje druž- 
beni plan in sprejeti finančni instrumenti. Ker se predvidena sredstva za pla- 
nirano srednjeročno obdobje zmanjšujejo v precejšnji meri, je to dejstvo 
v programu potrebno upoštevati. 

Prvotni program je predvideval 264 856 000 dinarjev dohodkov v plani- 
ranem obdobju. Rebalans pa je pokazal, da bo na podlagi znanih instrumentov 
možno zbrati le 209 101 000 dinarjev. Razlika med prvotno predvidenimi in 
rebalansiranimi sredstvi znaša torej 55 755 000 dinarjev. Ta izpad sredstev 
zahteva tudi znažanje izdatkov. Izdatki se bodo znižali v sledečih postavkah 
in sicer za: 

Nova postavka v programu je približno 10 milijonov dinarjev nerazpore- 
jenih sredstev, ki bodo služila za kritje obveznosti po zakonu in kot rezerva 
za odpravo škod za nepredvidene elementarne nezgode. 

V razpravi so poslanci ugotavljali, da so srednjeročni program in spre- 
membe programa izdelani po smernicah in načelih, ki jih je odbor že sprejel 
in ki so se že uveljavile tudi v finančnem programu za leto 1966 in da je 
program realen. 

Osnovna naloga vodnega sklada bo tudi v prihodnjih letih financiranje 
vzdrževanja varstvenih objektov in naprav. Za te namene bo letno zagotovljeno 
približno 3 % °d vrednosti varstvenih objektov. Znižanje te postavke v letih 
1966—1970 ima svoj vzrok v glavnem zaradi slabega dotoka sredstev v letu 
1966. Plan predvideva, da naj bi dohodki od kmetijstva za tekoče vzdrževanje 
objektov in naprav na tistih porečjih, kjer bodo ta sredstva zbrana. 

Odbor sodi, da je taka usmeritev in kalkulacija za srednjeročno pro- 
gramiranje sicer pravilna, pouduarja pa, da bo v primeru višje ugotovljene 
vrednosti osnovnih sredstev od ocenjene, potrebno povečati sredstva za vzdrže- 
vanje. Te spremembe se bodo ugotavljale vsako leto posebej, ko se bo potrjeval 
finančni načrt vodnega sklada za tekoče leto. 

Bistveno so se z rebalansom znižali izdatki za nove investicije, zlasti za 
kreditiranje čistilnih naprav. Korigiran program (skoraj v celoti tudi izloča 
financiranje melioracijskih del in predvideva, da naj se dokončajo le začeta 

v 000 din 

vzdrževanje . . 
investicije . . . 
študij . . . . 
režijski stroški 
Skupaj znižanja . 

8 382 
46 501 

8 843 
2 003 

65 729 
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dela, z novimi pa naj se ne prične. Taka odločitev je zaradi zmanjšanega pri- 
liva sredstev utemeljena in jo odbor podpira, ker je s tem program postavljen 
na trdne in realne temelje. Seveda pa bo ob pogojih, da se v naslednjih letih 
zvišajo dohodki vodnega sklada preko planiranih zastavljen program .možno 
tudi razširiti. Odbor je ponovno opozoril predstavnike vodnega sklada na ne- 
katere rezerve, ki bi jih moral vodni sklad izkoristiti. Tako na primer organi- 
zacije vodnih skupnosti še vedno ne poslujejo na najbolj racionalen način; 
v sodelovanju z gozdno gospodarskimi in drugimi organizacijami ter skup- 
nimi smotrnimi vlaganji, bi lahko prihranili znatna sredstva; naloge, ki so 
zasnovane na kreditnih odnosih se lahko opravijo ob večji participaciji soin- 
vestitorjev, v daljšem časovnem razdobju ali ob pogojih, da v začetku so- 
investira soinvestitor večja sredstva, kot je to predvideno; odstraniti je treba 
zmotno mišljenje, da za vodno gospodarstvo odgovarja izključno le vqdni 
sklad SRS, da pa se ta problematika občinskih skupščin ne tiče itd. 

Občutno znižanje sredstev za čistilne naprave (skoraj za 17 milijonov 
dinarjev), pa ne pomeni, da čistilnih naprav ne bo treba graditi. Člani odbora 
so opozorili, da prav v letošnjem letu poteče desetletni zakonski rok, ko so 
delovne organizacije dolžne zgraditi in opremiti svoje objekte s čistilnimi na- 
pravami. Ker republiški vodni sklad v dani situaciji ne razpolaga s sredstvi 
za te namene, bo potrebno poiskati druge izvore sredstev, da gradnja čistilnih 
naprav ne bo zaostajala. Odbor je poudaril, da nosijo glavno odgovornost ^a 
to, da se zakonsko določilo o gradnji čistilnih naprav realizira, delovne organi- 
zacije same. 

Ob zaključku razprave je odbor ugotovil: 
— načela srednjeročnega programa vodnega sklada so usklajena z načeli 

in spremembami družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1966—70; 
— predvidena sredstva vodnega sklada ne zadoščajo za rešitev vseh naj- 

važnejših problemov s področja vodnega gospodarstva. Investicije predvidene 
za melioracijo so znatno zmanjšane, prav tako tudi sredstva za gradnjo čistilnih 
naprav, gradnjo zaščitnih in regulacijskih bazenov bo možna šele po letu 1970, 
načrt študijskih raziskav je okrnjen, vodni sklad bo sodeloval pri reševanju 
oskrbe s pitno vodo le s sofinanciranjem nekaterih študijskih raziskav in 
projektov itd.; 

—• vodno gospodarstvo ima mnogo širše obeležje, kot je zajeto v pred- 
logu srednjeročnega programa. Prav iz tega razloga naj se prekine z napačnim 
mišljenjem, da je nosilec reševanja vseh problemov s tega področja izključno 
le vodni sklad. V reševanje te problematike se morajo enakopravno vključiti 
vse občinske skupščine in delovne organizacije; 

— osnovna naloga vodnega sklada mora biti in ostati vzdrževanje var- 
stvenih objektov in naprav. Predvidena sredstva za investicije naj se skon- 
centrirajo na najbolj pomembnih porečjih, kar bo ustvarilo ugodne pogoje, 
da bo z minimalnimi sredstvi dosežen kar najboljši učinek; 

— odbor podpira tezo upravnega odbora vodnega sklada, da se sredstva 
iz katastrskega dohodka prepuščajo neposredno vodnim skupnostim za tekoče 
vzdrževanje na tistih porečjih, kjer so bila zbrana; 

— organizacijam vodnih skupnosti bo treba posvetiti vso pozornost. Ker 
je osnovna naloga vodnega sklada vzdrževanje vodno gospodarskih objektov, 
morajo tej nalogi prilagoditi svoje delo tudi vodne skupnosti. Investicijsko 
dejavnost naj vodne skupnosti opravljajo ob enakih pogojih kot veljajo za 
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vse izvajalce investicijskih del (licitacija, mehanoopremljenost, strokovni 
kader itd.); 

— srednjeročni program ima v glavnem le okvirni značaj. Realizacija 
tega programa bo odvisna od vsakoletnih finančnih načrtov, o katerih bo 
razpravljala skupščina; 

— zaključiti je treba s podpisom in revalorizacijo osnovnih sredstev, da 
se na ta način ugotove dejansko potrebna sredstva za vzdrževanje. Sredstva, 
namenjena za vzdrževanje, se morajo gibati v odvisnosti od vrednosti osnovnih 
sredstev; 

— ob sodelovanju vseh prizadetih dejavnikov bo srednjeročni program 
možno uspešno zaključiti in to celo v širšem obsegu kot je predvideno v pred- 
logu za spremembo srednjeročnega programa. 

Odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve pred- 
laga Republiškemu zboru, da sprejme predlog odloka o potrditvi programa 
vodnega sklada SR Slovenije za obdobje od leta 1966—70. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca inž. Jožeta Szabo. 

Št.: 400-21/67 
Ljubljana, 1. 3. 1967 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
— poročilo z dne 13. 3. 1967, št. 400-21/67. 

POROČILO 
k osnutku zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstve- 
nega zbora je na sejah dne 20., 27. in 28. februarja 1967 obravnaval osnutek 
zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini 
predložil republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo. Na sejah 
odbora so sodelovali tudi dr. Stjepan Bunta, Matija Nadižar, dr. Boris Su- 
šteršič, poslanci Socialno-zdravstvenega zbora in predstavniki nekaterih 
zdravstvenih centrov. 

Ob obravnavi osnutka zakona je odbor ugotovil, da je predlagatelj upo- 
števal bistvene pripombe, ki jih je odbor podal ob obravnavi tez za ta zakon 
na seji oziroma na delovnih sestankih odbora v mesecu septembru in 
oktobru 1966. 

Odbor je poudaril, da izvajanje družbene reforme in uresničevanje akcij- 
skega programa na področju zdravstvenega varstva nujno terja, da republika 
čimprej sprejme zakon o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji. Do- 
sledno izvajanje zakona, ki bi ustrezno rešil osnovne probleme na področju 
organizacije zdravstvene službe, bi po mnenju odbora prispevalo k smotrnejši 
organizaciji te službe in s tem k racionalnejši potrošnji na področju zdrav- 
stvenega varstva. Zakon o zdravstvenem varstvu naj bi republika sprejela 
po sprejetju oziroma spremembah ustreznih zveznih predpisov. 

Ker gre za izredno pomemben zakon je prav, da se tudi Socialno-zdrav- 
stveni zbor vključi v razpravo o osnutku zakona. 

V načelni razpravi je odbor posvetil posebno pozornost zdravstvenim 
centrom, ker je vprašanje statusa in vloge teh centrov zelo pomembno, hkrati 
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pa tudi sporno vprašanje. Po mnenju odbora status zdravstvenega centra ni 
dovolj jasno opredeljen. Centri niso le strokovni organi družbeno-političnih 
skupnosti, temveč so predvsem organi zdravstvene službe, ki opravljajo ko- 
ordinacijske in metodološke naloge. Tak značaj centrov bi moral priti jasneje 
do izraza v 54. členu osnutka zakona. Da bi lahko centri uspešno opravljali 
naloge, ki se jim nalagajo ter da bi se izognili istovetenju centra z zavodom 
za zdravstveno varstvo kot njegovo tehnično bazo, je neobhodno potrebno, da 
dobe centri status pravne osebe. Zavodi za zdravstveno varstvo bi morali biti 
v primerjavi z drugimi zdravstvenimi zavodi v odnosu na zdravstveni center 
v enakopravnem položaju. Ker mora biti center pravna oseba, bi morali biti 
že z zakonom določeni organi centrov, sestav republiškega zdravstvenega cen- 
tra in osnovna načela za sestav regionalnih zdravstvenih centrov. Konkretne 
rešitve glede sestave regionalnih zdravstvenih centrov je treba določiti1 z ob- 
činskimi odloki, upoštevajoč specifičnosti posameznih regij. Dopustiti je treba 
možnost, da tozadevni odlok sprejme, po predhodnem pooblastilu drugih občin, 
občinska skupščina, na območju katere je sedež regionalnega zdravstvenega 
centra. Upoštevajoč stališče, da je zdravstveni center pravna oseba, ni možno 
s statutom zavoda za zdravstveno varstvo regulirati delovnega področja zdrav- 
stvenega centra in pristojnosti sveta oziroma predsednika. Ta vprašanja je 
treba na osnovi zakonskih določb podrobneje urediti s poslovnikom zdravstve- 
nega centra. Le-ta naj ureja tudi metode dela sveta. 

Republiški zdravstveni center naj sestavljajo: 
— člani, ki jih imenuje Skupščina SR Slovenije (število določiti); 
—■ člani, ki jih delegirajo strokovna društva, družbene organizacije in 

določene institucije (Slovensko zdravniško društvo, Društvo zobozdravstvenih 
delavcev Slovenije, Društvo medicinskih sester Slovenije, Farmacevtsko dru- 
štvo, RK, JA, Medicinska fakulteta itd.) (točno opredeliti te institucije in 
število delegatov); 

— člani po položaju (predsedniki svetov regionalnih zdravstvenih centrov, 
direktor Zavoda SRS za zdravstveno varstvo). 

Da bi se v prihodnje izognili istovetenju zdravstvenega centra z zavodom 
za zdravstveno varstvo, bi moral zakon določiti, da direktor zavoda ne more 
biti predsednik sveta zdravstvenega centra. Po mnenju nekaterih, številne 
naloge, ki jih zakon predvideva za center, še posebej za predsednika sveta, 
terjajo profesionalnega predsednika sveta. 

Za sestav svetov regionalnih zdravstvenih centrov naj veljajo podobna 
načela kot za republiški zdravstveni center, pri čemer je treba zagotoviti 
ustrezno razmerje zdravstvenih delavcev osnovne in bolnišnične zdravstvene 
službe. Nadalje je treba upoštevati, da v okviru regij delujejo sekcije Sloven- 
skega zdravniškega društva. 

Naloge centrov ne bi smele imeti le značaj proučevanja, spremljanja in 
priporočanja, temveč tudi značaj konkretnega ukrepanja. V pogledu ukrepanja 
zdravstvenih centrov, ki se vse bolj kaže kot nujna, naloge centrov niso dovolj 
jasno določene. Pri določitvi nalog zdravstvenih centrov pa je treba jasneje 
razmejiti pristojnosti med republiškimi in regionalnimi zdravstvenimi centri. 
V večji meri morajo namreč priti do izraza specifične naloge omenjenih centrov. 
Regionalni zdravstveni centri lahko sklepajo le o predlogih programov razvoja 
mreže zdravstvenih zavodov osnovne zdravstvene službe, republiški zdravstveni 
center pa glede bolnišnic in z zakonom določenih drugih zavodov. Republiški 
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zdravstveni center bi moral tudi določati, s katerimi dejavnostmi se lahko 
ukvarjajo posamezne bolnišnice. 

Jasneje je treba opredeliti odnos zdravstvenih centrov do družbeno- 
političnih skupnosti. V osnutku zakona ni prišla dovolj do izraza vloga druž- 
beno-političnih skupnosti v pogledu organizacije zdravstvene službe. 

Odbor se strinja s stališčem, da zdravstvene centre financirajo družbeno- 
politične skupnosti in skupnosti socialnega zavarovanja delavcev in kmetov, 
ne pa tudi s stališem, da centre sofinancirajo tudi zdravstveni zavodi, saj bi 
v tem primeru šlo le za prelivanje istih sredstev. Ista načela financiranja je 
treba uveljaviti tako za regionalne, kot tudi za republiški zdravstveni center. 

Po mnenju odbora je pravilno izhodišče, da mora biti zdravstvena služba 
organizirana v okviru močnih zdravstvenih zavodov. Zato je prav, da se z za- 
konom omejuje število vrst samostojnih zdravstvenih zavodov. V prihodnje 
naj bi kot samostojni zdravstveni zavodi obstajali le: zdravstveni domovi, 
bolnišnice, zavodi za zdravstveno varstvo, specialni zavodi in inštituti, naravna 
zdravilišča in lekarne. Lekarne naj bi poslovale kot samostojni zavodi le za 
večja območja, ki jih določi zdravstveni center, sicer pa kot delovne enote 
bolnišnic oziroma zdravstvenih domov. Ni sprejemljiva rešitev, naj bi dispan- 
zerji za medicino dela obstajali kot samostojni zdravstveni zavodi. Medicina 
dela namreč sodi v dejavnost zdravstvenega doma. Zdravstvenega varstva 
delavcev ne izvajajo le obratne ambulante oziroma dispanzerji z medicino 
dela, temveč v pretežni meri zdravstveni domovi. Dispanzer za medicino dela 
ne bi smel imeti drugačnega statusa kot vsi drugi dispanzerji. Zato naj bo 
tudi ta dispanzer le delovna enota zdravstvenega doma. Ker vsi zdravstveni 
domovi nimajo dispanzerja za medicino dela, je kot enoto zdravstvenega doma 
treba predvideti tudi obratno ambulanto. Kjer obstaja dispanzer za medicino 
dela, naj obratne ambulante delujejo kot njegove delovne enote. 

Iz zakona bi moralo biti jasno razvidno, da ni nujno, da ima vsak zdrav- 
stveni dom vse vrste dispanzerjev. Omogočiti je treba, da bi določeni dispan- 
zerji (protituberkulozni, antivenerični, medicina dela itd.) lahko izvajali naloge 
za širša območja, ki zajemajo območja več zdravstvenih domov. 

Osnutek zakona ne rešuje vprašanja organizacije zdravstvene službe, ki 
izvaja zdravstveno varstvo za osebe, zaposlene v železniškem prometu. O tem 
vprašanju so bila mnenja deljena. Upoštevajoč, da ima ta služba že tradicijo 
in da uspešno izvaja zdravstveno varstvo, so bili nekateri mnenja, naj bi bila 
organizirana v okviru samostojnega zdravstvenega zavoda z enotami širom 
Slovenije. Drugi pa so menili, da ni prav, da bi se za to kategorijo delavcev 
organizirala posebna zdravstvena služba, saj bi se sicer postavilo vprašanje 
posebne zdravstvene službe tudi za druge kategorije delavcev (v cestnem 
oziroma pomorskem prometu itd.). Po mnenju slednjih bi morala ta služba 
delovati v okviru zdravstvenih domov. Spričo deljenih mnenj je odbor pred- 
lagal, naj republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo ta problem 
s pristojnimi činitelji temeljito prouči in predlaga ustrezno rešitev. 

Da bi se v praksi realiziral koncept, naj bo osnovna zdravstvena služba 
organizirana v okviru močnih zdravstvenih domov, je treba z zakonom pred- 
videti ne le določitev minimalnih pogojev za njihovo delo, temveč tudi mini- 
malno število prebivalstva, ki ga mora zajemati zdravstveni dom. Pri tem je 
bilo posebej poudarjeno, da občinske meje ne bi smele biti ovira za smotrnejšo 
organizacijo zdravstvene službe, hkrati pa ponovno opozorjeno na neustrezno 
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politično-teritorialno razdelitev Slovenije. Na območju mesta lahko obstaja le 
en zdravstveni dom ne glede na število prebivalstva, ki ga mesto zajema. 

Glede minimalnega števila prebivalstva na območju zdravstvenega doma 
je bil odbor mnenja, da bi moralo biti to število dokaj visoko, da bi odpravili 
sedanjo razdrobljenost osnovne zdravstvene službe. O tem, kakšno naj bo to 
število, so bila mnenja deljena. Večina je bila mnenja, da optimalni cenzus 
50 000 prebivalcev glede na geografske pogoje in demografsko stanje za našo 
republiko ni sprejemljiv. Nekateri so menila, da bi bil primeren cenzus 40 000 
prebivalcev. Po vsestranski in temeljiti obravnavi tega vprašanja je bil odbor 
mnenja, da je težko zavzeti tozadevno dokončno stališče, ne da bi hkrati vedeli, 
kakšne bi bile posledice takšnega cenzusa. Zato naj republiški sekretariat za 
zdravstvo in socialno varstvo prikaže, kakšna bi bila organizacija osnovne 
zdravstvene službe v primeru uveljavitve takega cenzusa. Hkrati nalj tudi 
ugotovi, koliko otroškega, fertilnega ženskega oziroma aktivnega prebivalstva 
bi zajemali dispanzerji za otroke, žene oziroma medicino dela. 

Odbor ni sprejel stališča sekretariata, da se v okviru zdravstvenih domov 
izjemoma lahko ustanavljajo oddelki za stacionarno zdravljenje bolnikov. Po 
mnenju odbora zdravstveni domovi v nobenem primeru ne bi smeli ustanav- 
ljati oddelkov za stacionarno zdravljenje. 

Naloge bolnišnic so v primerjavi z drugimi zdravstvenimi zavodi preveč 
podrobno naštete. Tudi glede bolnišnic je treba navesti le bistvene naloge. 

Odbor se ni strinjal s predlagano rešitvijo, da bi se morala organizacija 
zdravstvene službe prilagoditi novim zakonskim pogojem v enem letu potem, 
ko bodo sprejeti programi zdravstvenega varstva in programi razvoja mreže 
zdravstvenih zavodov. Upoštevati je namreč. treba, da nekateri centri še ne 
bodo tako kmalu sprejeli omenjenih programov, da pa bi morali reorganiza- 
cijo zdravstvene službe izvesti čimprej. Zato je bil odbor mnenja, da bi moral 
biti z zakonom določen čvrst rok in sicer do konca leta 1967. 

Pri podrobni obravnavi posameznih določb je odbor imel poleg že ome- 
njenih še naslednje pripombe: 

K 4. členu : Na koncu drugega odstavka naj se črtajo besede »in skup- 
nostmi zdravstvenih zavodov«. 

K 5. členu : Črta naj se besedilo tretjega odstavka. 
K 9. č 1 e n u : Crta naj se besedilo drugega odstavka, ker gre za mate- 

rijo, ki sodi v zakon O' zdravstvenem varstvu. 
K 11. členu : Besedilo prvega odstavka je nejasno. Nevzdržno je, da bi 

republiški zdravstveni center določil, katere naloge naj opravljajo posamezni 
zdravstveni zavodi. Te naloge so določene že z zakonom. Republiški zdrav- 
stveni center bi moral določiti, s katerimi dejavnostmi se lahko ukvarjajo 
bolnišnični zavodi, regionalni zdravstveni centri pa to določijo za zavode 
osnovne zdravstvene službe. Jasno je treba povedati, da republiški zdravstveni 
center odloča o preusmerjanju dejavnosti bolnišnic. 

K 12. členu: Organi upravljanja zdravstvenih zavodov skrbijo za orga- 
nizacijo dela zdravstvenih zavodov, zdravstveni centri pa za organizacijo zdrav- 
stvene službe. 

K 13. členu: Nepretrgana zdravstvena služba mora biti organizirana 
tudi v materinskem domu. 

K 15. členu: Strokovno izobraževanje učencev in študentov se lahko 
organizira le v tistih zdravstvenih zavodih, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih določi 
republiški zdravstveni center. 
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K 18. členu : Besedilo tega člena naj se črta. 
K 19. členu : Besedilo drugega in tretjega odstavka naj se kot nepo- 

trebno črta. 
K 20. členu : Besedilo tretjega odstavka naj se črta iz uvodoma ome- 

njenih razlogov. 
K 21. členu: V tretjem odstavku v 1. alinei je dodati še obratne ambu- 

lante. Za nekatere delovne enote se v vseh določbah ne uporablja ista ter- 
minologija (laboratorij za transfuzijo krvi — delovna enota za transfuzijo 
krvi; postaja za prvo pomoč — zdravstvena postaja itd.). 

Besedilo predzadnjega odstavka je treba reformulirati skladno z uvodoma 
omenjenim stališčem. 

K 22. členu : Zdravstveni zavodi morajo izpolnjevati minimalne pogoje, 
ki jih na predlog republiškega zdravstvenega centra predpiše republiški sekre- 
tar za zdravstvo in socialno varstvo. 

K 23. členu: Začetek drugega odstavka naj bi se glasil: »Speciali- 
stične zdravstvene dejavnosti organizirajo in opravljajo v izvenbolničnih zdrav- 
stvenih zavodih bolnišnice oziroma njihovi oddelki potem ...« 

V tretjem odstavku naj se dispanzerji taksativno ne naštevajo. Zato naj 
se črta besedilo »za žene, otroke in šolsko mladino«. 

K 25. členu : Med nalogami bolnišnic naj se omenijo naslednje: 
»daje bolnikom specialistično zdravstveno pomoč in oskrbo pod stalnim 

strokovnim nadzorstvom; opravlja specialistično ambulantno službo in orga- 
nizira specialistično zdravljenje v izvenbolnišničnih zavodih, če je potrebno po 
specialistični dejavnosti poprej ugotovil regionalni zdravstveni center; stro- 
kovno pomaga drugim zdravstvenim zavodom ter sodeluje z njimi zlasti pri 
zboljšanju diagnostike in izvajanju preventivnih ukrepov; strokovno uspo- 
sablja in izpopolnjuje zdravstvene delavce; proučuje v sodelovanju z drugimi 
zdravstvenimi zavodi vzroke obolenj in umrljivosti ter predlaga pristojnim 
organom ukrepe, da se vzroki odpravijo; skrbi za podaljšano bolnišnično 
zdravljenje.« 

K 30. členu: Opredeliti je treba pojem specialnega zavoda in inštituta 
ter določiti, kdo je lahko njihov ustanovitelj. 

Iz zakona mora biti jasno razvidno, da so zavodi za trasfuzijo krvi in 
zavodi za rehabilitacijo specialni zavodi. 

K 31. členu : Besedilo drugega odstavka naj se glasi: 
»Zavod SRS za trasfuzijo krvi in delovne enote za transfuzijo krvi pri 

bolnišnicah odvzemajo, konservirajo in predelujejo človeško kri za potrebe 
zdravljenja.« 

K 33. členu : Besedilo tega člena naj se kot nepotrebno črta. To vpra- 
šanje je rešeno z novim 22. členom. 

K 34. č 1 e n u : Začetek prvega odstavka naj se glasi: 
»Zavodi za rehabilitacijo invalidov skrbijo za rehabilitacijo invalidov, 

pregledujejo invalide, . . .« 
Zavodi lahko ustanavljajo lastne oziroma koristijo druge delavnice. Zavodi 

lahko oskrbijo prizadetim otrokom potrebno splošno izobraževanje. 
K 36. členu : Z zakonom je treba določiti, da so delovne enote lekarn 

lekarniške postaje in depoji. Lekarne opravljajo širše naloge, kot določa osnutek 
zakona. Sedanje besedilo zožuje obstoječo dejavnost lekarn. Ce bi ostala taka 
določba, bi morali imeti samostojne veterinarske lekarne. Republiški sekre- 
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tariat naj v sodelovanju s farmacevtskim društvom jasneje opredeli naloge 
lekarn. 

K 37. členu: 2. in 3. odstavek naj se črtata, ker so omenjena vprašanja 
urejena z drugimi predpisi. I. odstavek naj se zajame v predhodnem členu. 

K 38., 39. in 40. členu : Besedilo teh členov naj se črta, ker dispanzerji 
za medicino dela ne morejo biti samostojni zdravstveni zavodi. 

K 41. členu: Najti je treba primernejšo formulacijo besedila drugega 
odstavka. 

K 42. členu : Besedilo tega člena naj se črta. ker je materija že urejena 
z 22. členom. 

K 43. členu : Besedilo prvega odstavka naj se glasi: »Zdravstveni zavodi 
morajo biti ustanovljeni v skladu s programom razvoja mreže zdravstvenih 
zavodov.« 

K 46. členu: Najti je boljšo formulacijo. 
K 47. č 1 e n u : Besedilo drugega odstavka naj se kot nepotrebno črta. 
K 51. členu : Besedilo tretjega odstavka naj se črta glede na drugače 

zasnovan status zdravstvenega centra. 
K členom 54—64: Celotno poglavje naj se predela skladno z uvodoma 

omenjenimi stališči odbora. Upoštevajo naj se še naslednje pripombe: 
K 59. členu: Ne gre za delovno, pač pa za mandatno dobo izvoljen 

nih, delegiranih oziroma imenovanih članov sveta. 
K 61. členu : Ni potrebno posebej poudarjati, da predsednik pripravlja 

program za seje sveta ob sodelovanju direktorja pristojnega zavoda za zdrav- 
stveno varstvo. 

K 64. členu: V 2. točki naj se črta beseda »komunalnih«. Besedilo 
3. točke naj se črta. 

K 66. č 1 e n u : Besedilo tega člena naj se kot nepotrebno črta, ker ob- 
ravnavana materija sodi v status zdravstvenega zavoda. 

K 67. členu: Besedilo tretjega odstavka naj se glasi: 
»Republiški zdravstveni center lahko organizira oziroma opravi strokovni 

pregled v zdravstvenih domovih in lekarnah le v dogovoru s pristojnim regio- 
nalnim zdravstvenim centrom.« 

Besedilo četrtega odstavka naj se črta. 
K 68. členu : Besedilo drugega odstavka naj se glasi: 
»Občan lahko predlaga pristojnemu zdravstvenemu centru, da opravi 

strokovni pregled nad delom zdravstvenega delavca, če meni, da ga le-ta ni 
pravilno zdravil.« 

Besedilo tretjega odstavka naj se glasi: 
»Zdravstveni center oceni zahtevo oziroma predlog iz prejšnjih odstav- 

kov ...« 
K 69. č 1 e n u : V prvem odstavku naj se črta besedilo drugega stavka. 
K 70. členu: Besedilo prvega odstavka naj se glasi: 
»Ne glede na določbo prejšnjega člena lahko zdravstveni center določi 

posamezne zdravstvene zavode, da opravljajo strokovno inštruktorsko nalogo 
v drugih zdravstvenih zavodih.« 

K 71. členu: Besede »preglednik strokovnega dela« naj se nadomesti 
s primernejšim izrazom. 

K 73. členu : V drugem odstavku naj se črta besedilo, ki je v oklepaju. 
K 74. členu: Besedilo drugega odstavka naj se glasi: 
»Pri izvajanju zdravstvenega varstva uporabljajo . ..« 



Priloge 297 

K 75. členu: Besedilo tega člena naj se glasi: 
»Pri izvajanju zdravstvenega varstva so zdravstveni delavci dolžni spo- 

štovati človeško osebnost in ravnati v skladu z načeli etike zdravstvenih 
delavcev.« 

K 76., 77., 78., 79. in 83. členu : Besedila teh členov naj se črtajo. 
K 84. členu : Besedilo tega člena naj se glasi: 
»Zasebno zdravstveno prakso lahko opravljajo zdravniki, zobozdravniki, 

zobarji in zobotehniki (v nadaljnjem besedilu: zdravstveno osebje v zasebni 
praksi).« 

K 87. členu : Besedilo tega člena naj se črta, ker je ta materija deloma 
že urejena z drugimi predpisi, oziroma sodi v zakon o zdravstvenem varstvu. 

K 89. členu: Besedilo 3. točke naj se črta. 
K 91. členu: V tretjem odstavku je treba jasno povedati, da gre le 

za premoženjske koristi. 
K 92. členu: V prvem odstavku je treba določiti rok do 31. 12. 1967. 
V drugem odstavku naj se črtajo besede »obratne ambulante in«. 
K 93. členu: Crta naj se besedilo 1. točke. 
V 2. točki naj se črta besedilo v oklepaju. 
K 94. č 1 en u : Naštete naloge republiškega zdravstvenega centra so trajne 

narave, zato jih je treba navesti pri drugih nalogah tega centra, ne pa med 
prehodnimi določbami. 

Po mnenju odbora je treba v vseh členih, kjer se uporablja izraz »ustrezni«, 
le-tega nadomestiti z izrazom »pristojni« oziroma drugim primernejšim izra- 
zom. Prav tako naj se »državni organ« nadomesti z drugim primernejšim 
izrazom. 

Da bi lahko Skupščina še v tem sestavu sprejela predlog tega zakona, naj 
predlagatelj Skupščini predloži zakonski predlog najkasneje do 20. marca 1967. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca dr. Zmaga Slokana. 

Št.: 50-6/67 
Ljubljana, 1. 3. 1967 

PREDLOG ZAKONA 
o odpravi republiške komisije za ugotovitev pokojninske dobe 

1. člen 

Odpravi se republiška komisija za ugotovitev pokojninske dobe, ki je bila 
ustanovljena z zakonom o republiški komisiji za ugotovitev pokojninske dobe 
(Uradni list SRS, št. 20-222/65). 

2. člen 

Arhiv in drugo gradivo odpravljene komisije prevzame republiški zavod 
za socialno zavarovanje v skladu z določbami 9. člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju (Uradni list 
SRS, št. 1-10/67). 
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3. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o republiški 
komisiji za ugotovitev pokojninske dobe (Uradni list SRS, št. 20-222/65). 

4. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Po 176. členu temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju (Uradni 
list SFRJ, št. 51/64) sk> ugotavljale pokojninsko dobo posebne občinske komi- 
sije za ugotovitev pokojninske dobe. 

Po določbi tretjega odstavka 180. člena temeljnega zakona o pokojninskem 
zavarovanju je bila zoper odločbo občinske komisije za ugotovitev pokojninske 
dobe pritožba na komisijo za ugotovitev pokojninske dobe druge stopnje. 
Republiška skupščina je bila pooblaščena, da določi s svojim predpisom, ali 
so komisije druge stopnje republiške komisije ali pa okrajne komisije, ter 
način njihovega imenovanja. 

Na podlagi omenjenega pooblastila je Skupščina SR Slovenije junija 1965 
izdala zakon o republiški komisiji za. ugotovitev pokojninske dobe (Uradni 
list SRS, št. 20-222/65), s katerim je bila ta komisija ustanovljena kot republiški 
upravni organ, ki je odločal o pritožbah zoper odločbe in sklepe občinskih 
komisij za ugotovitev pokojninske dobe. 

Po zakonu o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona o pokojnin- 
skem zavarovanju (Uradni list SFRJ, št. 1/67) pa so bile vise prvotne določbe 
od 175. do 186. člena spremenjene in nadomeščene z novimi členi. S temi 
spremembami je prešla pristojnost za reševanje zahtev za ugotovitev pokoj- 
ninske dobe od občinskih komisij in republiške komisije za ugotovite pokoj- 
ninske dobe na zavode za socialno zavarovanje. Torej ni več pravne podlage 
za nadaljnji obstoj republiške komisije za ugotovitev pokojninske dobe, zato 
je treba to komisijo odpraviti, in sicer z zakonom, kakor določa zakon o repu- 
bliški upravi SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 14-149/65) v prvem odstavku 
24. člena. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona o pokojninskem • 
zavarovanju v 9. členu predpisuje, da izvršilni odbor skupščine republiške 
skupnosti socialnega zavarovanja uredi prevzem zadev za ugotovitev pokoj- 
ninske dobe od dosedanjih komisij. To je izvršilni odbor tudi že storil, ko je 
na 6. seji dne 10. februarja 1967 sprejel sklep, s katerim je podrobno uredil 
prevzemni postopek, ki mora biti končan do 31. 3. 1967. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
24. 3. 1967 obravnavala predlog zakona o odpravi republiške komisije za ugo- 
tovitev pokojninske dobe, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil njen 
Izvršni svet. 
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Ker je z zakonom o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona o po- 
kojninskem zavarovanju (Ur. 1. SFRJ, št. 1/67) prešla pristojnost za reševanje 
zahtev za ugotovitev pokojninske dobe od občinskih komisij in republiške 
komisije za ugotovitev pokojninske dobe na zavode za socialno zavarovanje, 
po ugotovitvi komisije ni več pravne podlaga za nadaljnji obstoj republiške 
komisije za ugotovitev pokojninske dobe. Glede na to zakonodajno-pravna 
komisija k predlogu zakona ni imela načelnih pripomb. 

Ker so po določbi 9. člena zakona o spremembah in dopolnitvah temeljnega 
zakona o pokojninskem zavarovanju občinske in republiške komisije za ugo- 
tovitev pokojninske dobe morale prenehati z izdajanjem odločb o zahtevah 
za ugotovitev pokojninske dobe že z dnem uveljavitve navedenega zveznega 
zakona (14. januarja 1967), po mnenju komisije ni potrebe, da začne pred- 
lagani republiški zakon veljati šele osmi dan po objavi. Zato je komisija pred- 
lagala, da se v 4. členu beseda »osmi« nadomesti z besedo »naslednji«. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlagano spremembo strinjal in je 
tako postala sestavni del zakonskega predloga. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona s predlagano spremembo v skladu z ustavo in s pravnim sistemom. 

Št.: 021-58/67 
Ljubljana, 24. 3. 1967 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora — poro- 
čilo z dne 1. 4. 1967, št. 021-58/67. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko- 
političnega zbora — poročilo z dne 17. 3. 1967, št. 021-58/67. 

POROČILO 
o obravnavi 'informacije o pripravah za sklepanje pogodb za leto 1967 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstve- 
nega zbora Skupščine SR Slovenije je na seji dne 28. februarja 1967 obravnaval 
informacijo o pripravah za sklepanje pogodb za leto 1967, ki jo je Skupščini 
predložil republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo. 

V razpravi je bilo ugotovljeno, da v nobeni komunalni skupnosti ne bodo 
sklenjene pogodbe v zakonitem roku, do 1. marca 1967. V večini komunalnih 
skupnosti še niti niso sprejeti splošni sporazumi, medtem ko so v nekaterih 
skupnostih bili sprejeti šele pred kratkim. Tako stanje je posledica dejstva, 
da so samoupravni organi komunalnih skupnosti zaradi objektivnih oziroma 
subjektivnih razlogov dokaj pozno sprejeli finančne načrte skladov zdravstvei- 
nega zavarovanja. Komunalna skupnost Celje finančnega načrta še ni sprejela. 
Odbor je tako stanje kritično ocenil in bil mnenja, da bi se morale komunalne 
skupnosti, zdravstveni centri in zdravstveni domovi kljub izredno težki finančni 
situaciji v letošnjem letu v večji meri prizadevati za čimprejšnjo sklenitev 
pogodb. 

Odbor je poudaril, da je prav, da so komunalne skupnosti pri planiranju 
dohodkov skladov in oceni porasta osebnih dohodkov previdne, vendar ta pre- 
vidnost ne bi smela iti na škodo zdravstvenega varstva. Preseneča namreč 
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dejstvo, da so vse komunalne skupnosti nižje ocenile porast osebnega dohodka 
od republiškega povprečja in da nekatere niso niti upoštevale dokumentiranih 
ocen svoje strokovne službe. Zato odbor upravičeno dvomi v realnost ocen 
nekaterih komunalnih skupnosti. 

Po mnenju odbora je zaskrbljujoča ugotovitev, da so sredstva skladov, 
namenjena za zdravstveno varstvo, v primerjavi z letom 1966 bistveno manjša 
ob sočasni ugotovitvi, da ukrepi, ki naj bi prispevali k zmanjšanju in racio- 
nalizaciji potrošnje na tem področju, niso dali zaželenih rezultatov. Zato je 
vprašljivo, ali bo lahko zdravstvena služba ob tako okrnjenih sredstvih lahko 
uspešno opravljala svoje naloge. Kljub vsem finančnim težavam, ki bodo na- 
stale, pa bi se morala zdravstvena služba z realizacijo ustreznih ukrepov 
maksimalno prizadevati, da nivo zdravstvenega varstva ne bi bil bistveno pri- 
zadet. Predvsem bi se morala zdravstvena služba intenzivneje zavzeti za 
smotrnejšo organizacijo zdravstvene službe ter za racionalnejšo izkoriščenost 
kapacitet, kadrov in opreme. Kljub temu, da je bilo na ta problem že večkrat 
opozorjeno pa v tem pogledu ni bilo tako rekoč še ničesar narejenega. 

Odbor je opozoril na velike in nerazumljive razlike med posameznimi 
komunalnimi skupnostmi glede delitve sredstev sklada zdravstvenega zavaro- 
vanja za zdravstveno varstvo ter za nadomestila in druge denarne dajatve. 
V prejšnjih letih niso obstajale tako velike razlike. Potrebno bi bilo ugotoviti, 
kje so vzroki, da v nekaterih komunalnih skupnostih raste delež za denarne 
dajatve, čeprav so se tozadevne obveznosti skladov zmanjšale (prenos obvez- 
nosti na delovne organizacije, zmanjšanje pravic zavarovancev itd.). Ker je ta 
problem najbolj izrazit v komunalnih skupnostih, kjer je situacija najbolj 
kritična, bi morala komisija za nadzor nad sklepanjem pogodb v sodelovanju 
z republiškim zavodom za socialno zavarovanje ter organi in službo komu- 
nalnih skupnosti socialnega zavarovanja temeljito analizirati ta problem. Na 
osnovi temeljitih analiz naj samoupravni organi revidirjo že sprejete finančne 
načrte, če se izkaže to za utemeljeno. 

Ugotovljeno je bilo, da vse komunalne skupnosti pri planiranju dohodkov 
niso upoštevale vseh možnih virov (dodatnega prispevka iz dohodka od kme- 
tijske dejavnosti in od honorarnega oziroma dopolnilnega delovnega razmerja). 
To pomanjkljivost morajo komunalne skupnosti odpraviti. 

Po mnenju odbora je delež sredstev sklada za službo socialnega zavaro- 
vanja v nekaterih komunalnih skupnostih previsok. Poslovanje nekaterih ko- 
munalnih zavodov za socialno zavarovanje kaže, da ni utemeljen delež nad 
3 o/o in da komunalni zavodi z večjim deležem na sredstvih sklada niso dovolj 
storili v pogledu racionalizacije poslovanja in s tem zmanjšanja izdatkov službe. 

Pri naporih za čimprejšnjo sklenitev pogodb morajo tudi v prihodnje še 
intenzivneje sodelovati samoupravni organi republiške skupnosti socialnega 
zavarovanja, republiški zavod za socialno zavarovanje in komisija za nadzor 
nad sklepanjem pogodb. Odbor je posebej opozoril na posledice, ki bi nastale, 
če bi se sklenitev pogodb zavlekla za daljši čas. 

Odbor je bil mnenja, naj bi republiški zavod za socialno zavarovanje in 
komisija za nadzor nad sklepanjem pogodb na seji zbora poslance seznanila 
z najnovejšim stanjem v pogledu sklepanja pogodb. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Milana Loštrka. 

Št.: 54-2/67 
Ljubljana, 1. 3. 1967 
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POROČILO 
o obravnavi vlog Zveze združenj borcev v zvezi s pravicami vojaških vojnih 

invalidov do zdravstvenega varstva 

Odbor za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora Skupščine 
SR Slovenije je na seji, dne 9. marca 1967 razpravljal o vlogah Zveze združenj 
borcev NOV in njihovih organizacij, ki so jih Skupščini SR Slovenije poslale: 

1. Zveza združenj borcev NOV Slovenije — predsedstvo, dne 23. 1. 1967; 
2. Teren organizacije ZZB NOV — Ljubljana-Stadion, dne 21. 1. 1967; 
3. Zveza združenj borcev NOV Slovenije, občinski odbor Nova Gorica, 

dne 16. 2. 1967; 
4. Skupščina ZZB NOV krajevne organizacije »Tone Tomišič«, dne 14. 2. 

1967; 
5. Združenje borcev NOV, krajevna organizacija Tabor Ljubljana, dne 

16. 2. 1967. 
Odbor je ugotovil, da vse navedene organizacije Zveze združenj borcev 

predvsem protestirajo proti ukinitvi pridobljenih pravic vojaških vojnih "inva- 
lidov do zdravstvenega varstva, razen tega pa predlaga krajevna organizacija 
združenj borcev NOV Ljubljana Tabor še, da se v republiškem in zveznem 
merilu formira sekretariat za zadeve borcev NOV, v občinskem merilu pa 
odseki za zadeve borcev, ki naj bi vodili tudi potrebne evidence o vseh borcih. 

Ko je odbor obravnaval navedene vloge, je ugotovil, da so le-te vznikle 
iz desinformacij in nepoznavanja tozadevnih predpisov. 

Po veljavnem zakonu o vojaških vojnih invalidih (Uradni list SFRJ, 
št. 49/65) imajo namreč vsi vojaški vojni invalidi, ki niso zavarovani po 
temeljnem zakonu o zdravstvenem zavarovanju delavcev, pravico do vseh 
oblik zdravstvenega varstva, ki jih določa temeljni zakon o zdravstvenem za- 
varovanju delavcev in to brezplačno, razen prispevka za zdravila in za ceplje- 
nje kot to samostojno določijo posamezne komunalne skupnosti socialnega 
zavarovanja. Te stroške plača namreč zvezni proračun. 

Vojaški vojni invalidi pa, ki so zavarovani po temeljnem zakonu o zdrav- 
stvenem zavarovanju delavcev, imajo enake pravice kot ostali zavarovanci, jim 
pa 102. člen tč. 1. zakona o vojaških vojnih invalidih zagotavlja v breme 
zveznega proračuna proteze, ortopedske in druge pripomočke ter pomožne in 
sanitarne priprave. Prav tako se vojaški vojni invalidi zdravijo v breme sred- 
stev zveznega proračuna v naravnih zdraviliščih in tudi v tujini. 

Nosilci partizanske »Spomenice 1941«, narodni heroji in nosilci drugih 
priznanih odlikovanj, ki jim priznavajo zakoni o teh odlikovanjih posebne 
pravice, imajo pravico do vseh oblik zdravstvenega varstva po temeljnem 
zakonu o zdravstvenem zavarovanju delavcev brezplačno v breme zveznega 
proračuna, kolikor niso zavarovani po temeljnem zakonu o zdravstvenem 
zavarovanju delavcev. V primeru, da so zavarovani po temeljnem zakonu o 
delavskem zavarovanju, pa imajo enake pravice in dolžnosti kot ostali zava- 
rovanci. 

Iz tega sledi, da ne plačujejo vojaški vojni invalidi, ki niso zavarovani 
po temeljnem zakonu o zdravstvenem zavarovanju delavcev, nobenih parti- 
cipacij, tisti, ki so zavarovani tudi po temeljnem zakonu o zdravstvenem za- 
varovanju delavcev (upokojenci ali v delovnem razmerju) pa prispevajo enako 
kot neinvalidi, razen za ortopedske pripomočke in zdravljenje v naravnih 
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zdraviliščih in v tujini. Skupščina komunalne skupnosti socialnega zavaro- 
vanja delavcev Ljubljana je s svojim sklepom, dne 2. 3. 1967 oprostila voja- 
ške vojne invalide s svojega območja tudi prispevka za specialistične preglede 
in prispevka za dovoljeni splav. 

Na seji je bil odbor seznanjen s strani predsednika komisije Izvršnega 
sveta za vprašanje borcev NOV, da ta komisija temeljito proučuje probleme, 
ki so nastali v zvezi s participacijo za zdravstvene storitve, kolikor le-ta 
zadeva tudi vojaške vojne invalide. O teh vprašanjih bo razpravljal tudi Izvršni 
svet in izdal — kar je odbor tudi predlagal —■ poseben komunike. Prav tako 
je bil odbor seznanjen s strani poslanca Socialno-zdravstvenega zbora zvezne 
skupščine, da proučujejo vprašanje soudeležbe vojaških vojnih invalidov za 
nekatere zdravstvene storitve tudi zvezni organi in, da je osvojeno načelo, 
da ohranimo brezplačno zdravstveno varstvo za vojaške vojne invalide, spo- 
meničarje in narodne heroje. To načelo naj bi uredil zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o vojaških vojnih invalidih, ki naj bi bil po> programu dela 
zveznega socialnega zdravstvenega zbora sprejet še v tej mandatni dobi. Parti- 
cipacija za zdravstvene storitve vojaškim vojnim invalidom, herojem in spo- 
meničarjem se naj bi refundirala iz proračuna tistega, ki ureja to zdravstveno 
varstvo. Odbor se je z načelom zveznih organov, da ohranimo brezplačno 
zdravstveno varstvo za te zavarovance, soglasno strinjal. 

Odbor je tudi razpravljal o predlogu, da naj bi se v republiškem merilu 
formiral sekretariat za zadeve borcev NOV. V tej razpravi je bil odbor mnenja, 
da ne bi kazalo ustanoviti posebnega sekretariata, pač pa utrditi in izpopol- 
niti referat za te zadeve v okviru republiškega sekretariata za zdravstvo in 
socialno varstvo, predvsem pa pri občinskih skupščinah. S takim mnenjem se 
je strinjal tudi predstavnik Izvršnega sveta, ki je bil predsednik komisije 
Izvršnega sveta za vprašanja borcev. 

Ker so na terenu precejšnja negodovanja tudi glede družinskih invalidnin 
in stanovanj za borce NOV, je odbor menil, da je treba čim hitreje in teme- 
ljito urediti tudi ta vprašanja. Glede samih družinskih invalidnin, ki so nomi>- 
nalno res zelo majhne in nepomembne, pa je odbor ugotovil, da so kot so 
pokazale prejšnje razprave, predvsem osnova za dosego pravic do invalidskega 
dodatka in do zdravstvenega varstva. Zato ne smemo gledati v družinskih 
invalidninah izključno denarno vrednost, marveč tudi sredstvo za dosego tudi 
omenjenih pravic. 

Končno je odbor ugotovil, da se je stanovanjski problem borcev NOV 
reševal in se še rešuje s polno odgovornostjo in da je bil precejšen del tega 
problema tudi uspešno rešen. Vendar se je odbor vprašal, kako je mogoče, da 
imamo ob tako intenzivnem reševanju tega problema še tako veliko število 
nerešenih primerov. Nekateri poslanci so postavili vprašanja ali se že rešeni 
stanovanjski problemi ne pojavljajo ponovno, bodisi zato, ker gre za zahtevnejša 
stanovanja, ali pa zato, ker borci odstopajo stanovanja svojim odraslim otro- 
kom, sami pa ponovno prosijo stanovanja zase. 

5t.: 59-2/67 
Ljubljana, 14. 3. 1967 
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POROČILO 
k razpravi o peticiji zagorskih rudarjev 

Odbor za proizvodnjo in promet Republiškega zbora Skupščine SR Slove- 
nije je na seji dne 22. 2. 1967 obravnaval peticijo, ki so jo Skupščini SR Slo- 
venije poslali rudarji iz Zagorja. Seje so se poleg članov odbora udeležili tudi 
predstavniki Izvršnega sveta, republiškega sekretariata za gospodarstvo, Go- 
spodarske zbornice SRS, Poslovnega združenja energetike SRS ter rudarji 
iz Zagorja. 

V peticiji rudarji rudnika Zagorje, opozarjajo na svoj težak položaj, ki je 
nastal zaradi zastoja pri prodaji premoga, visokih stroškov reprodukcijskega 
piateriala ter nezadostne tehnične opremljenosti rudnika. Kot posledica takega 
položaja so njihovi osebni dohodki danes že med najnižjimi med gospodarskimi 
panogami. Zaradi nizkih, administrativno določenih cen v preteklih letih, je 
bil znaten del njihove akumulacije preusmerjen v druge panoge, sami pa so 
ostali brez pomembnejših sredstev za razvoj, ki bi jim omogočila, da si z last- 
nimi silami izboljšajo svoj položaj, zato zahtevajo učinkovitejšo pomoč družbe. 

V. razpravi je odbor navedene probleme vsestransko proučil. Pri tem je 
bilo poudarjeno, da so problemi, ki jih obravnava peticija, značilni za vse 
premogovništvo v SR Sloveniji pa tudi v celotni Jugoslaviji. Med pomembnej- 
šimi vzroki takega položaja so bili po mnenju odbora zlasti naglo preusmer- 
janje potrošnje na bolj cenena in s tehnološkega vidika bolj kvalitetna goriva 
(industrija, železnica, gospodinjstva) kot so to nafta in deloma tudi že plin. 
Nadaljnji vzrok težav je v kasnitvi izgradnje velikih termoelektrarn (Toplarna 
Ljubljana) na bazi premoga ter razmeroma ugodne hidrološke razmere, kar je 
še posebej prispevalo k večjemu kopičenju zalog. 

Del vzrokov takega položaja pa je po oceni odbora , tudi v dosedanji pre- 
majhni komercialni zavzetosti rudnikov za osvajanje tržišča, v premalo jasni 
prizadevnosti v odločitvah v kaj vlagati in koliko ter v pomanjkanju skoraj 
sleherne trajnejše oblike poslovne integracije med premogovniki in termo- 
elektrarnami v okviru bazena. 

Republika je že doslej precej prispevala za reševanje težav v premogov- 
ništvu s tem, da se je pristopilo h gradnji termocentral, izdeluje se energetska 
bilanca SR Slovenije za daljše obdobje, z ustreznimi zakonskimi akti se zbirajo 
sredstva za termoelektrarne in za rekonstrukcijo premogovnikov. Odločneje 
kot doslej pa bo, posebno s pomočjo ekonomskih ukrepov v okviru kreditne 
politike, treba podpreti integracijske procese med premogovniki in termo- 
centralami. 

Na osnovi celotne razprave je odbor sprejel naslednje zaključke in 
predloge: 

Spremembe v potrošnji virov energije, ki so v teku, so sestavni del pro- 
cesov modernizacije in uvajanja novih tehnologij. Z energetsko bilanco teh 
procesov, podobno tudi velja za administrativne ukrepe, na spreminjanje seda- 
nje strukture energetskih virov ni mogoče vplivati ali jo celo zavirati, pač 
pa nam taka bilanca omogoči realnejšo oceno bodočih dolgoročnih razvojnih 
tendenc. Zato je treba izdelavo energetske bilance pospešiti. 

Realno izhodišče izboljšanja sedanjega in perspektivnega položaja je možno 
iskati le v ukrepih, ki bodo omogočili ekonomičnejšo proizvodnjo rudnikov, 
njihovo smotrnejšo in trdnejšo povezavo s potrošniki ter ob družbeno koordi- 
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nirani akciji pri reševanju problemov, ki se bodo pojavljali v zvezi z moder- 
nizacijo proizvodnje premoga. Zato je treba: 

— podpreti prizadevanja resornih zveznih organov, da se uvoz opreme 
za modernizacijo premogovnikov oprosti carine ter na ta način pospeši proces 
povečanja produktivnosti dela in bolj ekonomičnega poslovanja v tej de- 
javnosti; 

— ker bo deloma že leta 1967 v celoti pa v letu 1968 za mehanizacijo rud- 
nikov na razpolago okrog 2 mlrd S din iz usmerjenih sredstev republike, je 
treba skupno z rudniki in poslovnim združenjem pripraviti ustrezne programe; 

— znanstvene in strokovne institucije s področja rudarstva naj čimprej 
pripravijo izbor najustreznejše opreme, ki jo potrebujejo premogovniki, da 
bi se na ta način zagotovila največja racionalnost in učinkovitost nabavljanja 
opreme. V te napore se naj vključi tudi Poslovno združenje energetike SRS; 

— proučiti je treba možnosti in hkrati sprejeti potrebne ekonomske ukrepe, 
ki bodo pospešile integracijske procese, zlasti na področju tesnejšega poslov- 
nega povezovanja med premogovniki in termoelektrarnami, prav tako pa tudi 
z delovnimi organizacijami drugih panog; 

— povečati je treba prizadevanja pri mobilizaciji in aktiviranju razpolož- 
ljivih sredstev in na ta način pospešiti gradnjo, termoelektrarn, ki bodo zlasti 
v bližnji bodočnosti največji potrošniki premoga; 

—• izdelati je treba študijo o problematiki prekvalifikacije in možnostih 
odpiranja novih delovnih mest za tiste rudarje, ki bodo izgubili sedanjo> za- 
poslitev zaradi uvajanja učinkovitejše mehanizacije, zapiranja neperspektivnih 
rudnikov ali posameznih delovišč. 

Studija mora obdelati in nakazati rešitve tudi na področju zagotovitve 
sredstev za izvedbo programa prekvalifikacije in odpiranja novih delovnih 
mest za te rudarje. 

Odbor bo navedene zaključke in predloge posredoval vsem pristojnim 
forumom Skupščine SR Slovenije. 

5t.: 070-9/67 
Ljubljana, 24. 2. 1967 

PREDLOG SKLEPA 
o imenovanju republiške volilne komisije v Ljubljani za volitve odbornikov 

občinskih skupščin 

Na podlagi 24. in 25. člena zakona o volitvah odbornikov občinskih skup- 
ščin (Uradni list SRS št. 7-61/67) je bil na seji Republiškega zbora Skupščine 
SR Slovenije dne 22. marca 1967 sprejet 

SKLEP 
o imenovanju republiške volilne komisije v Ljubljani za volitve odbornikov 

občinskih skupščin 

V republiško volilno komisijo se imenujejo: 
za predsenika: Matej Dolničar, sodnik Vrhovnega sodišča SR Slovenije, 
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za namestnika: Henrik Kužnik, sodnik Vrhovnega sodišča SR Slovenije, 
za tajnika: dr. Kostja Konvalinka, pomočnik sekretarja za zakonodajo v 

Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije, 
za namestnika: Marjan Prijatelj, pomočnik republiškega sekretarja za pravo- 

sodje in oboo upravo, 
za člana: Jože Bertoncelj, šef dokumentacije Skupščine SR Slovenije, 
za namestnika: Jože Kavčič, politični delavec v CK ZK Slovenije, 
za člana: Stana Brezar, strokovni sodelavec Ustavnega sodišča SR Slovenije, 
za namestnika: Jelka Pečar, strokovni uslužbenec občinske skupščine Ljub- 

lj ana-Moste-Polj e, 
za člana: dr. France Petrič, pomočnik tajnika Skupščine SR Slovenije, 
za namestnika: Peter Dular, direktor zavoda »Magistrat«, Ljubljana, 
za člana: Ivan Repinc, predsednik okrožnega sodišča Kranj, 
za namestnika: dr. Ernest Petrič, docent Visoke šole za politične vede, Ljub- 

ljana, 
za člana: dr. Majda S trobi, izredni profesor pravne fakultete, Ljubljana, 
za namestnika: dr. Aleksander Radovan, docent pravne fakultete, Ljubljana. 
Št.: 111-32/67 

OBRAZLOŽITEV 

Po določbah 26. člena zakona o volitvah odbornikov občinskih skupščin 
opravlja republiška volilna komisija splošno nadzorstvo nad delom občinskih 
volilnih komisij v zvezi z izvajanjem volitev, jim daje strokovna in tehnična 
navodila in opravlja druge naloge po določbah zakona o volitvah odbornikov 
občinskih skupščin. 

Glede na predpisane naloge je bila komisija za volitve in imenovanja 
mnenja, da je potreben predvsem strokovni sestav komisije. Zato so v predlogu 
sklepa o imenovanju republiške volilne komisije v Ljubljani za volitve odbor- 
nikov občinskih skupščin zajeti strokovni kadri, ki so že imenovani v republi- 
ško volilno komisijo za volitve poslancev v Skupščino Socialistične republike 
Slovenije. 

PREDLOG ODLOKA 
o ustanovitvi in izvolitvi komisije za državno varnost 

Republiški zbor Skupščine Socialistične republke Slovenije je na podlagi 
175. člena ustave Socialistične republike Slovenije in v zvezi s 57. členom 
začasnega poslovnika Skupščine SR Slovenije in 14. členom začasnega poslov- 
nika Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije sprejel na seji dne 
22. marca 1967 

ODLOK 
o ustanovitvi in izvolitvi komisije za državno varnost 

I. 

Ustanovi se komisija za državno varnost. 
Komisijo sestavljajo predsednik in 4 člani. 

20 
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ii. 

Komisija spremlja, proučuje in obravnava vprašanja, s katerimi se ures- 
ničuje politika Skupščine Socialistične republike Slovenije na področju 
državne varnosti; 

zahteva poročila o delu in stanju državne varnosti; 
obravnava sredstva in metode njenega dela in daje Skupščini predloge 

o vprašanjih s področja državne varnosti. 

III. 

V komisijo za državno varnost se izvolijo: 
za predsednika: Janko Rudolf, podpredsednik Skupščine SR Slovenije, 
za člane: inž. Marko Bule, sekretar Univerzitetnega komiteta ZK, Ljubljana, 
Stane Dolanc, ravnatelj Visoke šole za politične vede, Ljubljana, 
inž. Vitja Rode, sekretar Glavnega odbora SZDL Slovenije, 
Milan Vižintin, član Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

IV. 
Ta odlok začne veljati takoj. 

Št.: 111-52/67 

OBRAZLOŽITEV 

Temeljni zakon o notranjih zadevah (Ur. list SFRJ, št. 43-577/66) določa 
načela o pomenu, nalogah, organizaciji in delu službe državne varnosti. 
Služba državne varnosti kot samostojna strokovna služba v organih za notranje 
zadeve zbira podatke in druga obvestila v cilju odkrivanja tajnih in organi- 
ziranih dejavnosti, usmerjenih za izpodkopavanje ali rušenje z ustavo za- 
gotovljenega reda (39. člen TZNZ). 

Neposredno opravljanje zadev državne varnosti je preneseno na republike, 
ki same organizirajo opravljanje službe državne varnosti. Republiški organi 
opravljajo naloge službe državne varnosti v skladu s splošno politiko zaščite 
ustavnega reda, določene - od Zvezne skupščine, in v skladu s politiko Skup- 
ščine SR Slovenije. Tako je vloga republike tudi na tem področju močneje po- 
udarjena, hkrati pa tudi njena odgovornost za opravljanje teh zadev. 

Organizacija te službe, kot jo predvideva temeljni zakon o notranjih 
zadevah, je prilagojena razvoju socialističnih družbenih odnosov in zagotavlja 
posameznikom in organizacijam popolno uveljavljanje njihovih ustavnih 
pravic in svobode. 

Republiški organi v skladu z načeli TZNZ med drugim določajo organi- 
zacijo službe državne varnosti v republiki in usmerjajo njeno delo, urejajo 
obveznosti službe državne varnosti do predstavniških teles in urejajo način 
obveščanja teh teles o stanju državne varnosti na območju republike (40. člen 
TZNZ). 

Po 43. členu TZN odgovarja za delo službe državne varnosti predstojnik 
republiškega organa za notranje zadeve republiški skupščini in republiškemu 
izvršnemu svetu in jima mora poročati o delu in stanju službe državne var- 
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nosti. Celotna dejavnost ter sredstva in metode dela državne varnosti so take 
narave, da je treba določiti ustrezno telo za opravljanje družbene kontrole. 

Iz tega razloga predlaga komisija za volitve in imenovanja Skupščine 
SR Slovenije odlok, s katerim se ustanovi komisija za državno varnost, ki jo 
sestavljajo poslanci in družbeno-politični delavci. 

VOLITVE, RAZREŠITVE IN IMENOVANJA 

ki jih je opravil republiški zbor Skupščine SR Slovenije na osnovi sprejetih 
sklepov na seji dne 22. marca 1967 

Izvoli se: 

1. za sodnika višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani: 
Savo Š i f r e r , poslanec Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Razrešita se: 

1. kot predstavnik družbene skupnosti sveta pravne fakultete v Ljubljani: 
Dr. Ivan Kristan, asistent pravne fakultete v Ljubljani. 

2. kot republiški sekretar za finance: 
Miloš Oprešnik. 

Imenujeta se: 

1. kot predstavnik družbene skupnosti sveta pravne fakultete v Ljubljani: 
Vlado Vodopivec, samostojni svetnik republiškega sveta zveze sindi- 

katov Slovenije. 

2. za republiškega sekretarja za finance za čas, dokler ne bo imenovan 
republiški sekretar za finance: 

Tone inž. Tribušon, direktor Zavoda SR Slovenije za planiranje. 

20' 
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