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(12. marca 1968) 

Predsedovala: Marija Mesaric, 
podpredsednik republiškega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Tovarišice in tovariši! Začenjam 
55. sejo republiškega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Andi Goršek, Boris Kocijančič, 
Miroslav Kolenko, Leopold Krese, Franjo Ledinek, Milan Šepetavc in Boris 
Vadnjal. 

Ali se tovarišice in tovariši poslanci strinjate, da nijhovo odsotnost opravi- 
čimo? (Da.) Ugotavljam, da je seja sklepčna in prehajam na obvestila. 

Za gradivo za to sejo zbora ste prejeli sklep ustavnega sodišča Socialistične 
republike Slovenije od 2. 2. 1968, s katerim je ustavno sodišče SR Slovenije 
ustavilo postopek za oceno ustavnosti zakona o prenosu obveznosti okrajev. 
Postopek za oceno ustavnosti zakona o prenosu obveznosti okrajev so sprožile 
skupščine občine Koper, Piran in Ljubljana-Siška. Ustavno sodišče SR Slovenije 
je z odločbo z dne 6. 7. 1967 U 6/67-23 izreklo, da določbe 4. člena lit. b) točke 
5 in 7 in določba lit. c) točke 14 zakona o prenosu obveznosti okrajev niso 
v skladu z ustavo SR Slovenije. Skupščina SR Slovenije je zakon o prenosu 
obveznosti okrajev v navedenih določbah v celoti uskladila z ustavo Sociali- 
stične republike Slovenije z zakonom o spremembah zakona o prenosu obvez- 
nosti okrajev, ki je bil sprejet 13. 12. 1967. Glede na to je ustavno sodišče s 
svojim sklepom postopek ustavilo. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 54. seje; 
2. poslanska vprašanja; 
3. ocena razvoja v Socialistični republiki Sloveniji v letu 1968 in sklepanje 

o predlogu resolucije o osnovah ekonomske politike v letu 1968; 
4. predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (repu- 

bliškem proračunu) za leto 1968; 
5. predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe SR Slovenije v letu 1968; 
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6. program za izdelavo regionalnega prostorskega plana za območje SR 
Slovenije; 

7. predlog za izdajo zakona o geodetski službi; 
8. osnutek zakona o katastru komunalnih naprav; 
9. a) informacija o obveznostih republike v zvezi z likvidacijo poslovnega 

združenja za izgradnjo EKK Velenje s predlogom sklepa o ukrepih, 
b) predlog odloka o najetju kreditov za financiranje likvidacije poslov- 

nega združenja EKK Velenje v likvidaciji, 
c) predlog zakona o spremembi zakona o usmeritvi sredstev Sociali- 

stične republike Slovenije za intervencije v gospodarstvu v letih 1966—1970; 
10. predlog zakona o ustanavljanju in poslovanju hranilno kreditnih služb 

kmetijskih in gozdnih delovnih organizacij; 
11. predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o gozdovih; 
12. predlog zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja graditve in- 

vesticijskih objektov; 
13. predlog odloka o finančnem programu za financiranje geodetskih del 

na območju SR Slovenije za obdobje 1968—1970; 
14. predlog odloka o finančnem programu za financiranje razširitve stro- 

kovne šole za notranje zadeve v Ljubljani — Tacen; 
15. predlog odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja 

graditve reaktorskega centra v nuklearnem inštitutu »Jožef Štefan«; 
16. predlog odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja 

adaptacije poslopij Slovenske akademije znanosti in umetnosti; 
17. predlog odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja 

graditve fakultete za strojništvo v Ljubljani; 
18. predlog odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja 

graditve objekta agronomskega oddelka biotehnične fakultete v Ljubljani; 
19. predlog odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja 

graditve fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani; 
20. predlog odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja 

graditve objektov višje tehniške šole v Mariboru; 
21. predlog odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja 

graditve Drame slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani; 
22. predlog odloka o spremembi odloka o finančnem programu za finan- 

ciranje nadaljevanja graditve Drame SNG v Ljubljani; 
23. predlog odloka o finančnem programu za financiranje obnovitve fasad 

poslopja narodnega muzeja v Ljubljani; 
24. predlog odloka o finančnem programu za financiranje namestitve ogre- 

valnih in prezračevalnih naprav v poslopju narodne galerije v Ljubljani; 
25. predlog odloka o finančnem programu za financiranje obnovitve fasad 

poslopja akademije za likovno umetnost v Ljubljani; 
26. predlog odloka o finančnem programu za nakup stanovanj za vzgojitelje 

vzgojnega zavoda Logatec; 
27. ukrepi, ki jih je potrebno izvesti v zvezi z odločbo ustavnega sodišča 

z dne 14. 12. 1967; 
28. predlog za izdajo zakona o organizaciji službe in zavodov za izvrševanje 

prostostnih kazni; 
29. volitve in imenovanja. 
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Ali ima kdo kakšen predlog za spremembo ali dopolnitev dnevnega reda. 
(Ne javi se nihče.) Če ne, menim, da je predlog dnevnega reda, kot je predložen, 
sprejet in prehajamo na 1. točko dnevnega reda, zapisnik 54. seje 
republiškega zbora. 

Prosim, ali ima kdo od tovarišic in tovarišev poslancev kake pripombe k 
zapisniku? (Ne javi se nihče.) Ker nima nihče pripomb, menim, da je zapisnik 
odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, in sicer na poslanska 
vprašanja. 

Prosim predstavnika izvršnega sveta tovarišico Majdo Gaspari, da odgovori 
na poslansko vprašanje Franca Rutarja. 

Majda Gaspari: Tovarišice in tovariši poslanci! Poslanec tovariš 
Franc Rutar je v zvezi s priznanjem statusa borcev pred 9. 9. 1943, tistim 
borcem iz Primorske, ki so se vključili v NOV takoj, ko so se vrnili iz italijanske 
armade, zastavil naslednja vprašanja: " 

1. kaj je bilo storjenega konkretno do sedaj, da bi se vprašanje priznanja 
statusa borca rešilo vsem, ki imajo pravico do take rešitve; 

2. kakšne ukrepe misli podvzeti sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo, 
da bi se to vprašanje rešilo čimprej; 

3. kakšen obseg bi zajela rešitev, če bi do nje prišlo, kar pravzaprav najbolj 
zanima vse tiste, ki tako rešitev pričakujejo? 

Na vprašanja dajem naslednji odgovor: Zveza združenj borcev NOV Slo- 
venije in komisija za materialna vprašanja borcev pri izvršnem svetu sta z 
namenom, da se reši to vprašanje, že leta 1966 pripravili informacijo o speci- 
fičnem vprašanju statusa borca NOV pred 9. 9. 1943 udeležencem NOB z 
območja Slovenskega primorja in Istre. V njej sta se zavzemali za individualno 
obravnavanje vseh primerov in za to, da naj bi ob priznanju statusa odločal 
pooblaščeni organ. Prav tako sta predlagali, da naj bi za pravno ureditev tega 
vprašanja republiki Slovenija in Hrvatska dobili pooblastilo v temeljnem 
zakonu o pokojninskem zavarovanju, na podlagi katerega bi bilo moč upoštevati 
posebne situacije teh borcev pred vstopom v NOV. 

V aprilu leta 1966 je o tej problematiki razpravljala komisija za socialno- 
ekonomska vprašanja zveznega odbora Zveze združenj borcev Jugoslavije. Ko- 
misija je sklenila, da naj bi republiška odbora Zveze združenj borcev Slovenije 
in Hrvatske izdelala informacijo in sprejela skupna stališča glede na to, da je 
problematika v obeh republikah skorajda ista. Republiška odbora Zveze združenj 
borcev sta to napravila in predsedstvo zveznega odbora Zveze združenj borcev 
Jugoslavije je že konec julija leta 1966 razpravljalo o tej informaciji ter spre- 
jelo stališče, naj se datum 9. 9. 1943 ne spreminja. Še isti mesec je o svoji 
odločitvi obvestilo zvezni sekretariat za delo in mu predlagalo, naj se temeljni 
zakon o pokojninskem zavarovanju dopolni tako, da bosta socialistični repu- 
bliki Slovenija in Hrvatska dobili pooblastilo za specifično reševanje tega 
vprašanja. Ta predlog do sedaj ni bil uresničen. 

Ne glede na to pa so v naši republiki Zveza združenj borcev NOV Slovenije, 
republiški zavod za socialno zavarovanje in republiški sekretariat za zdravstvo 
in socialno varstvo že izoblikovali kriterije za priznanje statusa borca pred 
9. 9. 1943 udeležencem NOV iz Slovenskega primorja in Slovenske Istre, pri 
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čemer so se oprli na veljavna določila temeljnega zakona o pokojninskem zava- 
rovanju in navodila zveznega izvršnega sveta z dne 10. 6. 1964, ki predstavljata 
osnovo za urejanje tega vprašanja. Kriteriji so bili sprejeti po temeljnih raz- 
pravah o vsakem posameznem določilu, v katerih so sodelovali predstavniki 
vseh občinskih združenj borcev iz Primorske. 

Ti kriteriji so komunalnim zavodom za socialno zavarovanje in komisiji 
po 195. členu temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju, ki urejajo po- 
sebno dobo — delovno dobo — osnova za reševanje posameznih zahtevkov. Na 
njihovi podlagi je bilo doslej rešenih že precej zahtevkov borcev NOV iz 
Primorske. Kriteriji so v svojem bistvu razlaga zakonskih določil, ki z dopustno 
širino omogoča reševanje specifičnega položaja primorskih borcev pred vstopom 
v NOV. Da bi dosegli pravno trdnost, bi bilo potrebno določila, ki jih vsebujejo 
kriteriji, uzakoniti. O tem je razpravljal tudi izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije na svoji zadnji seji in sklenil, da naj pristojni upravni organi pripravijo 
zakonski osnutek, na podlagi katerega bi v naši republiki bilo moč ustrezno 
reševati status teh borcev. 

Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo bo v sodelovanju 
z republiškim sekretariatom za delo in drugimi zainteresiranimi dejavniki v 
najkrajšem času pripravil osnutek takšnega predpisa. Kolikšen obseg bi zajela 
rešitev po sedanjih kriterijh, še ni moč natančno ugotoviti. Verjetno pa bo lahko 
po doslej izdelanih kriterijih pridobilo status borca pred 9. 9. 1943 okoli 3000 
borcev. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala lepa. Ali želi tovariš poslanec 
postaviti še dopolnilno vprašanje? (Ne.) 

Prosim predstavnika izvršnega sveta tovariša Rika Jermana, da odgovori 
na poslansko vprašanje tovariša Ivana Krefta. 

Riko Jerman: Tovarišice in tovariši poslanci. Poslanec Ivan Kreft je 
postavil dvoje vprašanj. 

Prvo vprašanje se glasi: Po kakšnem ključu se v naši državi najemajo 
mednarodna posojila in po kakšnem ključu jih vračamo, glede na to, da največ 
konvertibilnih deviz ustvarjajo tista območja, ki se zaradi večje storilnosti 
uspešneje vključujejo v mednarodno delitev dela. Na to vprašanje odgovarjam 
naslednje: 

Mnenje tovariša poslanca, da poteka najemanje mednarodnih posojil — 
mišljena so inozemska posojila — po nekem ključu in da se po nekem ključu 
vračajo, je po mojem mnenju zmotno. Jugoslavija kot država je najemala ino- 
zemske kredite v okviru svojih potreb in seveda predvsem v mejah dejanskih 
možnosti in ekonomsko ter politično sprejemljivih pogojev eventualno ponu- 
đenih mednarodnih kreditov. Vrste in nameni takih kreditov so bili v prete- 
klosti različni: od dolgoročnih kreditov za gradnjo infrastrukturnih in velikih 
industrijskih objektov do nakupa raznega blaga, na primer žita, na kredite 
in do kratkoročnih kreditov za poravnavo zapadlih obveznosti, za katere v 
času dospetja ni bilo zadostnega kritja. Podrobnejših podatkov o vrstah in 
namenu ter obsegu kreditov sekretariat za finance nima. 

Krediti, ki jih je najemala federacija ali v njenem imenu narodna banka, 
se odplačujejo v breme deviznih rezerv federacije. Znaten del inozemskih 
kreditov so najele tudi gospodarske organizacije, v zadnjih letih pa še po- 
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slovne banke. Te kredite odplačujejo gospodarske organizacije oziroma po- 
slovne banke iz svojih deviznih sredstev. Poslovnim bankam je določen limit, 
v okviru katerega se smejo zadolževati v inozemstvu. Trenutno, torej v lanskem 
in letošnjem letu, znaša tak limit 4-kratni znesek deviznega kreditnega sklada 
pooblaščene poslovne banke. 

Med inozemskimi krediti so zlasti pomembni krediti mednarodne banke! 
Te najema federacija za objekte, ki so določeni s srednjeročnim planom fede- 
racije. Tak pomembnejši kredit se nanaša na modernizacijo jugoslovanskih 
železnic. Pravkar potekajo pogajanja za kredit mednarodne banke za progo 
Beograd—Bar in za kontinentalni del jadranske magistrale. 

Kredite, ki jih od lani dalje daje mednarodna banka tudi za modernizacijo 
industrije, najemajo gospodarske organizacije same s posredovanjem Jugo- 
slovanske investicijske banke, o čemer so se poslovne banke med seboj spora- 
zumele. V teh poslih je Jugoslovanska investicijska banka samo komisionar. 
Kreditne obveznosti bremenijo investitorje oziroma njihove poslovne banke. 
Iz centralnih deviznih sredstev se obveznosti iz teh kreditov ne pokrivajo. Pri 
presoji kreditnih sposobnosti za najemanje inozemskih posojil je poleg drugih 
vidikov najpomembnejša tudi dejanska devizna vračilna sposobnost uporabnika 
kredita in pa njegove poslovne banke. V tem smislu torej že deluje sistem, ki 
ga v vprašanju tovariš poslanec navaja, da bi naj imele večje možnosti tiste 
gospodarske organizacije oziroma področja, ki so sposobna več izvažati zlasti 
na konvertibilno območje. 

Vaše drugo vprašanje se glasi: Kolikšen delež mednarodnih posojil od 
leta ]f945' dalje odpade na našo republiko v absolutnem znesku in v odstotkih 
glede na global vseh jugoslovanskih posojil najetih do danes? 

Na to vprašanje nam ni mogoče odgovoriti, ker zadevnih podatkov nimamo, 
niti jih ni mogoče dobiti iz razpoložljive statistične dokumentacije. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Besedo ima Ivanka Kreft. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci. Imam dvoje dopolnilnih 
vprašanj, ker so najbrž že vsi dobili vtis, da s temi odgovori ne morem biti 
zadovoljen. Vprašanji se glasita: 

1. Kakšni so izgledi za mednarodno posojilo, ki bi ga najela Socialistična 
republika Slovenija za zgraditev hitre ceste državna meja pri Šentilju, Maribor, 
Celje, Ljubljana, Nova Gorica, državna meja? 

2. Kakšni so izgledi, da se sporazumejo organi skupščine, izvršnega sveta 
in republiškega sekretariata za finance, glede razdelitve 77 milijonov dinarjev, 
ki jih je določila skupščina za razdelitev tistim občinam, ki so utrpele lani 
največjo škodo po višji sili? 

Podpredsednik Marija Mesarič: Ali lahko predstavnik izvršnega 
sveta odgovori takoj? (Da.) Besedo ima Riko Jerman. 

Riko Jerman: Naj uvodoma omenim, da vaše dopolnilno vprašanje 
nisem mogel povezati z odgovorom, ki sem ga pripravil na vaše prvotno 
vprašanje in nanj zato v prejšnjem odgovoru tudi nisem mogel odgovoriti. 
Vaše današnje vprašanje štejem za novo vprašanje, na katerega bom skušal 
čimbolj precizno odgovoriti. 
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Glede možnosti za najetje kreditov pri mednarodni banki za zgraditev 
hitre ceste bi lahko povedal naslednje: Kolikor je republiškemu sekretariatu 
za finance znano, je izdelan elaborat, ki je prilagojen zahtevam mednarodne 
banke. Ta elaborat imajo naši zvezni organi in investicijska banka, ki naj 
bi takšen kredit posredovala. Mednarodna banka nam je določila limit za 
odobritev kreditov za modernizacijo. V ta okvir kreditov za modernizacijo 
industrije zahtevek po kreditu za mednarodno oziroma za hitro cesto ne moremo 
uvrstiti. S pristojnimi zveznimi organi se dogovarjamo oziroma zahtevamo, da 
bi čimprej določili okvir oziroma izbrali programe, ki bi jih predložili med- 
narodni banki za najetje posojila za gradnjo cest. Predvsem vztrajamo pri 
tem, da bi morali biti krediti, ki jih najemamo pri mednarodni banki, v skladu 
z nalogami, ki so začrtane s srednjeročnim planom. Kakor sem že povedal, 
je po srednjeročnem planu še neizkoriščeni, toda že odobren kredit pri med- 
narodni banki za gradnjo kontinentalnega dela jadranske magistrale. Hitre 
ceste v Sloveniji niso vključene v zvezni perspektivni program. Naša prizade- 
vanja gredo za tem, da bi federacija, ne glede na to, ali je kakšen investicijski 
program vnesen v srednjeročni plan ali ne, predložila mednarodni banki čim 
več investicijskih programov. Mednarodna banka bi imela s tem večjo in lažjo 
izbiro. Z enim samim elaboratom mednarodna banka ne bi bila zadovoljna in 
bi se lahko primerilo, da sploh ne bomo dobili kredita. Ob predložitvi večjega 
števila elaboratov je tudi večja možnost, da bo banka enega le odbrala in odo- 
brila kredit. Danes vam ne morem odgovoriti, v kakšni fazi je ta predlog 
Slovenije glede najetja mednarodnega kredita, bom pa lahko odgovoril na eni 
izmed prihodnjih sej ali pa vas bom o tem pismeno obvestil. 

Na drugo vprašanje, kakšne so možnosti za sporazum med sekretariatom za 
finance in izvršnim svetom glede razdelitve 77 000 000 S din za kritje škod po 
elementarnih nesrečah v lanskem letu, moram povedati, da takšen sporazum 
niti ni potreben. Republiškemu sekretariatu za finance je bilo naročeno, da 
pripravi pravila v obliki odloka ali pa v obliki zakona, po katerih bo repu- 
blika v prihodnje razdeljevala sredstva, ki jih je v svojem predračunu name- 
nila za financiranje oziroma za odpravo posledic po elementarnih nezgodah. 
Za preteklo leto je znesek 77 000 000 S din ostal neizkoriščen prav zaradi tega, 
ker niso bili kriteriji, po katerih naj bi ta sredstva razdelili, zadostno obdelani 
in niso bili sprejemljivi za vse občine v naši republiki. Sekretariat za finance 
si prizadeva, da bi pripravil in predložil v najkrajšem času ta predlog o raz- 
delitvi teh sredstev za leto 1967 izvršnemu svetu. Mislim, da bo republiški 
sekretariat za finance to nalogo opravil še v tem mesecu. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Ali ima tovariš poslanec še kakšno 
dopolnilno vprašanje? (Ne.) Ali želi še kdo postaviti kakšno vprašanje? (Da.) 
Besedo ima tovariš Cene Matičič. 

Cene Matičič: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Upoštevajoč manevrski prostor, ki sem si ga zagotovil ob odgovoru 
republiškega sekretarja za finance na zadnjem zasedanju našega zbora ter 
skladno z drugo alineo člena 20 in s 3. odstavkom člena 29, poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije, predlagam republiškemu zboru, da se kompleks problemov 
o položaju, pristojnosti, pomembnosti, enotnosti in federalne samostojnosti 
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službe družbenega knjigovodstva postavi kot posebna točka na dnevni red na 
eni izmed prihodnjih sej našega zbora. 

Moj predlog utemeljujem takole: 
1. Sedanji delokrog službe družbenega knjigovodstva sestavljajo: 
a) kontrola zakonitosti ustvarjanja in uporabe družbenih sredstev; 
b) evidenca in statistika, ki naj omogoča spremljanje gibanja družbenih 

sredstev in zagotavljanje podatkov za spremljanje procesa, družbene repro- 
dukcije in za sestavljanje bilance družbenih sredstev; 

c) informativno analitična služba, ki naj omogoča spremljanje in infor- 
miranje o tekočih pojavih in problemih; 

č) vodenje plačilnega prometa, kar naj zagotavlja hitrejše kroženje sredstev 
in omogoča bankam vpogled v stanje in gibanje njihovih sredstev. 

Znano je, da imajo proti takšnemu delokrogu službe tehtne pomisleke tako 
gospodarska zbornica SR Slovenije, poslovno združenje bank in hranilnic SR 
Slovenije in Zveza sindikatov SR Slovenije. 

2. Delo službe po navedenih funkcijah ima le obeležje spremljanja, ugotav- 
ljanja, prijavljanja kaznivih prestopkov in kontroliranja zakonitosti že izvršenih 
akcij vseh tistih subjektov, ki uporabljajo družbeno, torej ne svoje premoženje. 
S tega stališča gledano, je delo SDK »post festum« značaja. Največkrat pa imajo 
ugotovitve teh služb, ki imajo »post festum« značaj, popolnoma spremenjeno 
vsebino, saj služba nima nobene pravice do revizije celotnega poslovanja, kon- 
trole glede delitve dohodka, kontrole nad materialnimi stroški in njih višine, 
niti pravice do preverjanja in kontrole posameznih uporabnikov družbenega 
premoženja, ki so osumljeni poneverb in podobno. 

Do popolne disperzije kontrole finančnega in materialnega značaja prihaja 
tudi zaradi dvo- in večtirne kontrole. To vodi do povsem ločenih pregledov 
in do neenotne uporabe predpisov v isti stvari ter ne nazadnje do nesorazmerno 
velikih stroškov, ki jih te kontrole povzročajo. 

Ne gre nazadnje pozabiti, da danes v svojstvu družbenega organa pre- 
ventivno nihče ne pregleduje učinkovitosti investicijskih odločitev, ki se finan- 
cirajo iz lastnih sredstev. Postavljam tudi vprašanje učinkovitosti investicij, 
ki se financirajo iz bančnih sredstev in iz sredstev, ki se oblikujejo po posebnih 
predpisih. Ker gre v vseh primerih in pri vseh virih financiranja investicij 
za družbena sredstva, je po mojem mnenju, interes družbe, da se investicijske 
odločitve in tudi garancije za dane kredite s fina.nčne strani predhodno pre- 
verijo. Prav tako tudi ni nobene naknadne kontrole, ki bi v širšem družbenem 
interesu ugotavljala učinke dokončnih investicij. 

3. Po 6. členu zvezne ustave temelji družbenoekonomski sistem SFRJ na 
dveh osnovnih družbenih razmerjih: 

a) na svobodnem družbenem delu s sredstvi, ki so družbena lastnina in 
b) na samoupravljanju v proizvodnji in delitvi dohodka v delovni orga- 

nizaciji in v družbeni skupnosti. 
Razumljivo je, da si mora družba, ki daje svoja sredstva v upravljanje, 

zagotoviti takšen mehanizem, ki bo preventivnega in varovalnega značaja. Ta 
mehanizem mora biti tako koncipiran in sestavljen, da bo v vsakem primeru 
sposoben pravočasno preprečiti in onemogočiti neracionalno, negospodarno in 
ekonomskim zakonitostim nasprotujočo uporabo in zapravljanje družbenih 
sredstev. 
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Praksa kaže, da temu dandanes večkrat ni tako. V odgovoru na moje 
vprašanje je popolnoma jasno bilo povedano, da SDK sploh nima nobene 
preventivne varovalne funkcije. 

Naj navedem še to, da bo vsak zaposleni Slovenec samo v tem letu plačal 
na račun zapadlih super-garancij okoli 20 000 S din, pri tem pa ne upoštevam 
tistih zapadlih garancij, ki so jih sprejele občinske skupščine. Ta ogromna 
sredstva, ki jih mora družba plačevati za neodgovorno delovanje v likvidiranih 
podjetij, nas opozarjajo, da mora Skupščina SR Slovenije, kot najvišji samo- 
upravni organ v republiki z radikalnimi ukrepi zaščititi družbeno-proizvajalna 
sredstva, družbene organizacije in vse proizvajalce pred neodgovornim razpo- 
laganjem, razsipanjem in uničevanjem družbenih dobrin. 

Mnenja sem, da bi organizacijo dela in pripravo ustreznega poročila poverili 
komisiji za družbeno nadzorstvo Skupščine SR Slovenije. Prosim, da se zbor 
o mojem predlogu izjasni. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesarič : Pravici in želji tovariša poslanca 
bo ugodeno s tem, da bomo skušali njegov predlog postaviti na dnevni red 
prihodnje seje. Vendar bi prosila tovariša poslanca kot tudi ostale, da upoštevajo 
ne samo določila 29. člena, pač pa tudi 30. člena našega poslovnika, ki določa, 
da naj bodo poslanska vprašanja po možnosti čim krajša, obrazložitve v zvezi 
z vprašanjem pa naj se dajo v pismeni obliki tistemu, od katerega želijo dobiti 
odgovor. 

Prosim, želi še kdo dati kakšno poslansko vprašanje? Besedo ima tovarišica 
Marija Ivkovič. 

Marija Ivkovič: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci. Poslužujem se 24. člena in obenem upoštevam tudi 30. člen poslovnika 
Skupščine SR Slovenije in postavljam republiškemu sekretarju za kulturo in 
prosveto naslednje poslansko vprašanje: 

Kako so koriščene vse obstoječe kapacitete, ukinjene višje gospodinjske 
šole v Grobljah, ki jih je prevzela biotehniška fakulteta in če niso koriščene, 
kaj se predvideva, da bodo v bodočnosti racionalno koriščene. 

Znano mi je, da je ta šola s svojimi prostori za internat v preteklosti sama 
pokrivala polovico anuitet za investicijski kredit. Prav zaradi tega tudi postav- 
ljam to vprašanje. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Ali lahko na postavljeno vprašanje 
odgovorite sedaj, ali želite dati odgovor na prihodnji seji? 

Sveto Kobal: Odgovor bom dal na prihodnji seji. 

Ali ima še kdo kakšno poslansko vprašanje? (Ne javi se nihče.) 
Ce ne, potem prehajamo na 3. točko dnevnega reda in sicer na 

oceno razvoja SR Slovenije v letu 1968 in predlog resolucije, ki jo je naš 
zbor obravnaval že na 54. seji dne 12. 2. 1968. 

Ze za 54. sejo zbora ste prejeli naslednje gradivo: razvoj industrijske 
proizvodnje v letu 1967 in oceno možnosti razvoja v letu 1968; tabelarni del 
k oceni razvoja v SR Sloveniji v letu 1968; delovni osnutek resolucije o osnovah 
ekonomske politike v letu 1968. 
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Na 54. seji zbora je dal uvodno obrazložitev predsednik izvršnega sveta 
tov. Stane Kavčič, nato pa se je razvila razprava, v kateri so sodelovali: Ivan 
Kreft, Cene Matičič, Miloš Poljanšek, Rado Pušenjak, Jože Ingolič, inž. Miloš 
Polič, inž. Zvone Pelikan in inž. Miran Mejak. 

Po končani razpravi je zbor soglasno sprejel predlog, da se smatra razprava 
na tej seji kot splošna razprava in da bo zbor o resoluciji razpravljal in 
sklepal na naslednji, to je na današnji seji zbora. 

Za današnjo sejo zbora pa ste prejeli: predlog resolucije o osnovah ekonom- 
ske politike v letu 1968, ki jo je pripravila in predložila skupina poslancev. 

Predlog resolucije sta obravnavala odbor za družbeni plan, finance in pro- 
račun in zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili. 
Prosim predstavnika skupine poslancev, da da obrazložitev k predlogu reso- 
lucije. Besedo ima Miran Cvenk. 

Miran Cvenk: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Dovolite, da v imenu skupine poslancev, ki je pripravila predlog 
resolucije o osnovah družbenoekonomske politike za leto 1968, nakažem osnovne 
značilnosti in nastanek resolucije. 

Resolucija je oblika družbenoekonomske usmeritve za določen čas, ki 
upošteva problematiko v danem obdobju in materialne sposobnosti družbe za 
reševanje problemov v teh okvirih. Resolucija, ki je predmet razprave, temelji 
na zvezni usmeritvi za enotno jugoslovansko področje, predvsem pa upošteva 
specifičnosti Slovenije. 

Obravnave o oceni družbenoekonomskega razvoja Slovenije za leto 1968 
so se vršile v skupščinskih telesih, družbeno-političnih organizacijah, delovnih 
organizacijah in občinah. Skupina poslancev pa je ob sodelovanju zavoda za 
plan in republiških sekretariatov izoblikovala stališča in smernice v predloženem 
tekstu resolucije. 

Resolucija obravnava kompleks celotnega družbenoekonomskega razvoja, 
močneje pa podčrtuje tiste probleme, ki so v sedanji fazi našega razvoja in 
borbe za organizacijo družbenoekonomske reforme v ospredju in za katere 
objektivno obstojajo materialni pogoji za njihovo rešitev. Zaradi tega resolucija 
ni samo programska deklarativna usmeritev, temveč predstavlja realno nalogo 
za optimalno reševanje obstoječih družbenoekonomskih problemov na osnovi 
razpoložljivih in aktivno sposobnih akterjev razvoja in materialnih pogojev. 
Zaradi tega resolucija čvrsto obvezuje vse družbene dejavnike. Resolucija sicer 
ne vsebuje nalog, ki bi bile številčno opredeljene, vendar pa njene naloge 
temeljijo na solidni dokumentaciji in že sprejetih ali predvidenih ukrepih tekoče 
ekonomske politike in na teh osnovah predvidenih gospodarskih gibanj. Prav 
to dejstvo pa nalaga dolžnost vsakemu posameznemu akterju družbenoekonom- 
skega razvoja, da usmerja svoje napore v smeri optimalnih rešitev za dosego 
svojih lastnih interesov, s tem pa hkrati tudi za dosego družbenih ciljev, ki jih 
opredeljuje resolucija. 

V razpravah se je sicer zahtevalo reševanje tudi drugih morda važnih 
problemov. Vendar je zmagala pri končnem oblikovanju realnost ocene mate- 
rialnih pogojev. Zaradi tega obravnava resolucija predvsem naslednja področja 
in probleme: čvrsto stoji na nadaljnjem uveljavljanju procesov, ki jih je 
začrtala reforma. Proizvodnja, produktivnost in izvoz se mora povečati. Izvoz 
mora rasti hitreje od porasta proizvodnje, obseg in kvaliteta proizvodnje pa 
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določa trg, kar zahteva od gospodarskih organizacij in njihovih asociacij kon- 
kurenčno proizvodnjo in temeljiteje poznavanje potreb trga tako doma kot 
v svetu. Da bi dosegli optimalne proizvodne uspehe, je dan poseben poudarek 
poslovnemu sodelovanju in medsebojno integriranem gospodarstvu in v takt 
povezavi modernizaciji. 

Sodobna tehnologija in znanstveno-raziskovalno delo je osnova za poveča- 
nje produktivnosti dela. Tako politiko bo tudi podpirala investicijska politika 
v letu 1968. Za smotrne naložbe kapitala je potrebna ustrezna koncentracija 
kapitala, kar bo doseženo s poslovnim sodelovanjem in integracijo med ban- 
kami. Poleg poslovnih bank bodo izboljšanje ekonomičnosti poslovanja ter 
uspešnejše uresničevanje sprejete ekonomske politike s svojimi naložbami pod- 
pirale tudi republiške skupne rezerve gospodarskih organizacij. Delavsko samo- 
upravljanje in poglabljanje samoupravnih pravic bo ob nastalih pogojih še 
odgovornejše. Republiški in občinski organi v povezavi z inštituti, združenji, 
zbornico, bankami in znanstveno-raziskovalnimi institucijami bodo izdelali 
analize za najvažnejše panoge gospodarstva, za njihov razvoj in modernizacijo 
zlasti dolgoročen načrt za energetiko in cestno omrežje. Izdelane bodo analize 
delitve dohodka, osebnega dohodka, analize tržišča in tako dalje. Vse to bo 
pomoč delovnim organizacijam pri njihovih naporih za hitrejši razvoj v tekočem 
letu. K večji in racionalnejši proizvodnji bo pripomogla tudi selektivna kreditna 
politika. Prednost bodo imele tiste gospodarske organizacije, ki uspešno uskla- 
jujejo proizvodnjo z zahtevami trga. Republika se bo še posebej zavzemala za 
nadaljnje izpopolnjevanje gospodarskega sistema, zlasti za izpopolnjevanje 
zunanjetrgovinskega, carinskega, deviznega režima, proučevanje sistema raz- 
širjene reprodukcije in vpliva davčnih oblik in drugih obveznosti delovnih 
organizacij. V sferi splošne potrošnje je v letošnjem letu pomembna naloga 
urediti in dati osnove za reševanje strokovnega šolstva in usklajevanje pokojnin 
ter za dosledno poravnavo obveznosti. Na ta način bomo učvrstili reformska 
stališča na teh področjih. Potrošnja se sme gibati le v okviru razpoložljivih 
sredstev. Ta okvir pa je glede na reševanje starih obveznosti zelo ozek in dovo- 
ljuje reševanje le najnujnejših nalog. V letu 1968 je usklajevanje splošne potroš- 
nje z zmogljivostjo gospodarstva osnovna naloga družbeno-političnih skupnosti 
in delovnih organizacij. Ta naloga bo morala biti stalno prisotna in spremljana, 
da se zagotovi potrošnja v okviru razpoložljivih sredstev. Republiški organi 
so še v naprej dolžni na vseh področjih splošne potrošnje spremljati in analizirati 
ta dogajanja, zlasti na področju znanstveno-raziskovalnega dela, šolstva, zdrav- 
stva, kulture in pripraviti predloge za nadaljnje izpopolnjevanje sistema. 

Resolucija usmerja slehernega akterja v našem družbenoekonomskem 
življenju za dosego ciljev, ki jih je potrebno doseči v letu 1968. Sleherni 
posameznik, sleherna delovna organizacija, telesa družbeno-političnih skupnosti, 
asociacija proizvajalcev itd., bi morali jemati navedeno resolucijo kot osnovo 
svoje poslovne delovne orientacije. Kolikor se bodo pojavili tudi drugi pro- 
blemi, četudi bi na prvi pogled izgledali pomembnejši, zaradi teh ne bi 
smeli menjati napori za dosego ciljev resolucije, niti se ne bi smela menjati 
orientacija, ki jo nakazuje resolucija. S čim večjo aktivnostjo bodo dosežene 
optimalne koristi tako za posamezne delovne organizacije kakor tudi za celotno 
slovensko družbo. Realizacija ciljev resolucije za hitrejše oživljanje gospodarstva 
je predvsem odvisna od naporov in prizadevanj samih delovnih organizacij. 
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Prav gotovo so zahteve resolucije odgovorne. Predstavljajo pa le fazo v 
našem nadaljnjem razvoju, fazo, ki je pravzaprav sanacija ekonomskega stanja. 
To pa pomeni, da je od uspešnejšega reševanja teh problemov odvisen naš 
nadaljnji družbenoekonomski razvoj, predvsem pa nadaljnja krepitev samo- 
uprave. 

Pomembnost izvajanja postavljenih nalog zahteva tudi od skupščine 
smotrno spremljanje izvajanja postavk resolucije in zato je potrebno, da izvršni 
svet tekoče spremlja družbenoekonomske pojave ter jih primerja s postavkami 
resolucije in kolikor je potrebno tudi predlaga ustrezne ukrepe, da se zagotovi 
čim uspešnejše izvrševanje nalog resolucije. Zato je tudi umestno določilo na 
koncu resolucije, ki zadolžuje izvršni svet, da med letom poroča skupščini o 
izvrševanju politike gospodarskega in družbenega razvoja za leto 1968. 

Predlagam v imenu skupine poslancev, da zbor sprejme predlog resolucije 
o osnovah družbenoekonomskega razvoja za leto 1968 skupno s predlogom 
sprememb odbora za družbeni plan, finance in proračun, ki vam je bil danes 
dostavljen. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Ali želita morda poročevalca odbora 
oziroma komisije dati še ustno poročilo? (Ne.) Predlog resolucije je bil v smislu 
165. člena našega poslovnika poslan izvršnemu svetu, ki je kot svojega pred- 
stavnika določil inž. Mirana Mejaka. 

Izvršni svet je z dopisom z dne 8. 3. 1968 sporočil, da se s predlogom reso- 
lucije o osnovah ekonomske politike v letu 1968 strinja. Ali želi predstavnik 
izvršnega sveta še ustno pojasniti stališče izvršnega sveta? (Ne.) 

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

Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši poslanci. Predlog resolucije o 
osnovah družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije za leto 1968 posveča 
veliko pozornost učinkovitejšemu pristopanju k integraciji in k poslovnemu 
sodelovanju. Menim, da se strinjate z ugotovitvijo, da je pogoj za hitrejši razvoj 
proizvodnje in izvoza, kakor tudi za modernizacijo gospodarstva v integraciji in 
večjem poslovnem sodelovanju. Verjamem, da se je tega vprašanja izvršni 
svet resno lotil. Bojim se pa, da bodo tudi sedanji člani izvršnega sveta izgubili 
voljo, če bomo po dosedanji večletni praksi ostali le pri golih diskusijah. Pred 
leti, ko je še primanjkovalo kmetijskih pridelkov, so se na primer dogovarjali 
o odkupni ceni krompirja. Sklepi so bili kajpak soglasno sprejeti in cena 
dogovorjena. Toda takoj po sejah so zabrneli telefoni in vsakemu odkupnemu 
podjetju je bila sporočena drugačna cena. 

Mentaliteta vodilnih ljudi v gospodarstvu, ko razpravljamo o integraciji in 
poslovnem sodelovanju v zadnjih letih se žal ni kaj bistveno spremenila. Eno 
stališče zastopamo v razgovorih, povsem drugo pa v kolektivih. Ko razpravljamo 
o integracijah in poslovnem sodelovanju, menim, da ne bi smeli iti mimo 
naslednjih dejstev. Kolikor je podjetij iste veje, toliko je različnih statutov, 
pravilnikov in drugih samoupravnih aktov, normativov, stroškovnih stopenj, 
politik nagrajevanja, kalkulacij, notranjih organizacij pa tudi ponudb za nove 
posle in tako dalje. Prav tako se ne spoštujejo sklenjene pogodbe o poslovnem 
sodelovanju. Najbolj pereče pa je to, da naša podjetja med seboj brezobzirno 
konkurirajo na tujih tržiščih, kjer nastopajo inozemske firme povsem enotno. 
Ali ni pretirana raznolikost notranje zakonodaje v delovnih organizacijah tudi 
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eden od bistvenih razlogov, da ne pridemo v Sloveniji na področju organizacije 
gospodarstva praktično nikamor naprej. Idealno je sicer, da sprejema odločitve 
o organizaciji oziroma integraciij celoten kolektiv, toda, če smatra uprava pod- 
jetja, da jim integracija ne bo koristila, potem prav gotovo ni pričakovati, 
da bo prišlo do realizacije še tako dobrih predlogov. Delavci se ne želijo, 
kot pravijo, skregati s kruhom, zaradi česar ni pričakovati, da bi lahko sami 
izvojevali drugačno organizacijsko rešitev proti volji tistih, ki zasedajo refe- 
rentska in druga vodilna delovna mesta. Praktično je torej v sedanjih pogojih 
nemogoče doseči kakšne pomembnejše uspehe na področju integracije, če se 
s tem ne strinjajo delavci v administraciji. 

Splošno mnenje vseh ljudi je, da integracija ni potrebna, dokler posluje 
gospodarska organizacija rentabilno, ker pač čuva svoje pozicije, dokler je 
to mogoče, kar je tudi razumljivo. Strinjam se s tem, da je treba pospešiti 
procese integracije ne samo na področju energetske in metalurške dejavnosti, 
temveč tudi v drugih industrijskih vejah, nadalje na področju kmetijstva, grad- 
beništva, prometa, trgovine in gostinstva. 

Vedno bolj jasno je tudi, da sedanji prijemi ne zagotavljajo uspehov in 
da brez pomembnih posegov družbe ne bomo v doglednem času dosegli takšne 
organizacijske stopnje gospodarstva, kakršna je v naprednih državah in s 
kakršno se, v veliko škodo naših delovnih ljudi, morajo ubadati naše drobne 
delovne organizacije. 

Če strokovne študije nesporno ugotovijo, da je integracija oziroma drugačna 
organizacija koristna tako za večino v tej organizaciji zaposlenih delavcev, kot 
tudi za široko družbo, potem menim, da bi morala imeti družba vso možnost 
izvesti dobre predloge, čeprav se protivijo vodstva z administrativnim aparatom 
vred. Menim, da ne bi smela biti osnova za dobro organizacijo gospodarstva 
veliko število nerentabilnih podjetij, do česar bomo nedvomno prišli, če bomo 
še nadalje odlašali to vprašanje, temveč le zdrava in rentabilna podjetja. 
Mnogo bi lahko napravila gospodarska zbornica na področju integracije in 
poslovnega sodelovanja, če bi seveda imela primerna pooblastila družbe. Velikim 
delovnim organizacijam so potrebni sposobni voditelji. Upajmo, da jih imamo. 
Če pa jih nimamo, potem je bolje, da vodijo ljudje z manjšo strokovnostjo in 
izkušnjami le majhne organizacije, ker se bodo sicer gospodarske težave še 
povečale. 

Na področju cestnega podjetja v Mariboru je letošnja zima cestno omrežje 
povsem opustošila. Skoraj popolnoma uničeni so zlasti tisti cestni odseki, ki 
so bili asfaltirani pred nekaj leti. Dolžina odsekov s staro asfaltno prevleko, 
ki so bili močno poškodovani, znaša okrog 200 km. Krpanje lukenj na cestah 
v preteklem letu je bilo koristno le za lansko leto. Cestno podjetje v Mariboru 
računa, da bi stalo ponovno asfaltiranje cest oziroma taka popravila, ki bi bila 
potrebna v tem času, za 1 km 15 000 N dinarjev, skupaj torej 30 milijonov novih 
dinarjev. Podjetje pa teh sredstev nima. Sedanje stanje cest je posledica pre- 
majhnega vlaganja v cestno omrežje v prejšnjih letih. Da ne bo gospodarska 
škoda še večja, bo moralo gospodarsko področje Maribora vztrajati na tem, 
da se poškodbe po zmrzlinah odpravijo trajneje, ne pa samo do naslednje 
spomladi, kar pomeni nesmotrno porabo sredstev, pa četudi bi bilo treba 
zavoljo tega odložiti pričetek gradnje hitre ceste. 

V tej zvezi pa se postavlja vprašanje pravilnosti naše politike do prometa 
nasploh. Železnica nima dovolj tovorov, zavoljo česar ukinja posamezne proge. 
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Po vseh strokovnih ugotovitvah pa na drugi strani ceste ne bodo vzdržale tako 
velikih obremenitev. Sredstva za modernizacijo in izgradnjo novih cest kljub 
zvišanju prometnega davka na pogonska goriva nikakor ne bodo zadostovala. 

Zanimivo bi bilo ugotoviti, kako se sedanja politika do prometa odraža v 
številkah. Nedvomno ima celotno gospodarstvo od tega mnogo več škode kot 
koristi. Težnje, da se tudi na področju prometa uveljavijo ekonomski odnosi. 
Toda povsem nerealno je pričakovati, da bomo v tako kratkem času dosegli 
pozitivne ekonomske učinke s preusmeritvijo prometa od železnice na cestno 
omrežje, zlasti če ni sredstev za modernizacijo cest. Poseg družbe bi bil lahko 
pozitiven spremljevalec ekonomskih odnosov. 

Ce vodijo napredne države v zvezi z odnosi železnica-ceste politiko omejitve, 
oziroma razbremenitve cestnega omrežja, ki jo diktirajo gospodarski interesi, 
potem menim, da tudi mi ne bi smeli žrtvovati preveč sredstev zaradi naših 
načelnih stališč do tega vprašanja, ter da bi morali prevladovati v prehodnem 
obdobju le čisti ekonomski računi. Prevelika razdrobljenost številnih prometnih 
delovnih organizacij in pomanjkanje skupnega organa tudi onemogoča vodenje 
takšne prometne politike, ki bi zastopala splošne gospodarske interese. 

Predlagam, da izvršni svet ponovno prouči politiko v zvezi s prometom. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Želi še kdo besedo? Prosim, besedo 
ima tovariš Jože Ingolič. 

Jože Ingolič: V zvezi z mojo razpravo, ki sem jo imel na prejšnjem 
zasedanju in s predlogom resolucije želim predlagati amandma, in sicer k 
zadnjemu odstavku na strani 10, ki se glasi: »Z ukrepi in prizadevanji za 
racionalno porabo sredstev ter z učinkovitejšim zajemanjem in uvajanjem novih 
virov dohodkov so ustvarjene možnosti, da za kritje potreb splošne potrošnje 
skupna prispevna stopnja od osebnih dohodkov v republiki ne bo večja kot 
27,5"/o... S tem bodo obremenitve delovnih organizacij nekoliko nižje kot v 
preteklem letu, če upoštevamo, da je v tej stopnji zajet tudi pretežni del njihovih 
obveznosti za financiranje srednjega strokovnega šolstva.« 

Predlagam, da se ta odstavek črta. Prvič, formulacija omenjenega odstavka 
je glede navedene stopnje prispevka od osebnega dohodka v višini 27,5 % 
nejasna in se ne ve, kaj se z njo želi; mogoče pa je formulacija celo netočna. 
Podatki namreč kažejo, da so nekatere občinske skupščine in sicer: Ajdovščina, 
Celje, Laško, Litija, Nova Gorica, Radovljica, Sežana, Šentjur in Tolmin povi- 
šale, svojo prispevno stopnjo že določile nad predvidevanji tega odstavka reso- 
lucije. 

Drugič, zadnji odstavek navedenega besedila po mojem mnenju ni točen. 
Podatki kažejo, da obremenitve delovnih organizacij zaradi 27,5 °/o prispevne 
stopnje ne bodo nekoliko nižje, kot se trdi v resoluciji, ampak bodo enake 
če ne celo višje v tistih občinah, ki sem jih prej omenil. Obremenitve delovnih 
organizacij, ki so po najnovejših podatkih zavoda za gospodarsko planiranje 
v SR Sloveniji znašale v lanskem letu 53,8'%, bodo znašale v letošnjem letu 
53,6 %, kolikor ne upoštevamo višjih prispevnih stopenj, ki so jih določile 
nekatere občine. Če bi upoštevali tudi te dodatne predpisane stopnje, bi bile 
obremenitve gospodarskih organizacij nekoliko večje. Razlika v prikazani manjši 
obremenitvi v višini 0,2°/o v korist delovnih organizacij je posledica zmanjšanja 
prispevne stopnje s strani federacije. 
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Amandma je po mojem mnenju potrebno sprejeti tudi zato, da bo slovenski 
javnosti jasno, koliko obremenjuje delovne organizacije federacija, republika 
in posamezne občine. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Želi še kdo besedo? Besedo ima 
tovariš Miran Cvenk. 

Miran Cvenk: Tovarišice in tovariši poslanci. Glede na amandma, ki 
ga je dal tovariš Jože Ingolič, bi lahko ugotovil naslednje: Res je, da bo stopnja 
25,7 % iz razlogov, ki jih je navedel tovariš Ingolič, presežena. Zato pa tudi 
resolucija govori, da naj bo stopnja okoli 27,5 'Vo. Drugi odstavek, o katerem 
je govoril tovariš Ingolič, navaja, da bodo obveznosti delovnih organizacij ne- 
koliko nižje in tudi za to, ker so te lansko leto prostovoljno plačevale prispevke 
za srednje strokovno šolstvo. O amandmaju se ne bi mogel sam izjaviti in bi 
prosil tovarišico podpredsednika, da nam odredi čas za sestanek poslancev, ko 
bi o tem amandmaju razpravljali. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Prosim, ima še kdo kakšno pri- 
pombo ali vprašanje, ali pa želi še kdo razpra-v4jati? (Ne javi se nihče.) Ce 
nihče, sprejemam predlog tovariša Cvenka in odrejam 15-minutni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.05 in se je nadaljevala ob 10.55.) 

Podpredsednik Marija Mesarič: Opravičujem se za štirikratno pre- 
koračevanje časa, napovedanega za odmor. Nadaljujemo s sejo in prosim 
tovariša Mirana Cvenka, da da poročilo komisije. 

Miran Cvenk: Tovarišica predsednik, tovariši in tovarišice poslanci. 
Komisija za pripravo resolucije je obravnavala ne le amandmaje našega zbora, 
ampak je hkrati obravnavala tudi spremembe, ki jih je sprejel gospodarski zbor, 
tako da smo imeli eventualne spremembe gospodarskega zbora že prediskutirane 
in predlagane na našem zboru. Spremembe se nanašajo na besedilo na 9. strani, 
in sicer: 1. odstavek naj se glasi: »Izpopolnjevanje zunanjetrgovinskega, carin- 
skega in deviznega režima v smislu večje prožnosti, gibčnosti in konkurenčnosti 
pri prilagajanju pogojem na inozemskih trgih zaradi pospešitve domače pro- 
izvodnje in ekonomsko upravičene menjave z inozemstvom.« 

Naslednja sprememba, kot jo predlaga gospodarski zbor v predzadnjem 
odstavku na strani 9, se glasi: »Z olajšavami pri odmeri prispevkov iz osebnega 
dohodka bi morali stimulirati širše vključevanje mladine v uk pri samostojnih 
obrtnikih in drugi gospodarskih dejavnostih, ki lahko sprejemajo vajence v uk.« 

Besedilo zadnjega odstavka na 10. strani se glasi: »Z ukrepi in prizadevanji 
za racionalno uporabo sredstev ter za učinkovitejšim zajemanjem in uvajanjem 
novih virov dohodkov so ustvarjalne možnosti, da skupna prispevna stopnja od 
osebnih dohodkov v republiki za kritje potreb splošne potrošnje ne bi bila višja 
od 27,5 °/o. Ostali del besedila zadnjega odstavka pa se črta.« 

Danes zjutraj pa je odbor za družbeni plan, finance in proračun obrav- 
naval tudi pripombe in amandmaje, ki jih je dala zakonodajno-pravna komi- 
sija. Konkretne pripombe oziroma amandmaje je odbor za družbeni plan 



55. seja 

sprejel, dočim nekonkretnih predlogov, ki jih je dala zakonodajno-pravna ko- 
misija, ni sprejel. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Ta formulacija, ki jo je dal tovariš 
Cvenk, ni povsem istovetna predlogu amandmaja, zato vprašam predlagatelja 
amandmaja tovariša Ingoliča, če se s tako formulacijo strinja. (Da.) 

Nadaljujemo z razpravo. Zeli še kdo besedo? (Da.) 

Cene Matičič: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Glede na amandma, ki je bil dan k besedilu na strani 9, v predzadnjem od- 
stavku med drugim glasi: »-...pri samostojnih obrtnikih in drugih gospodar- 
skih dejavnostih, ki lahko sprejemajo vajence v uk«, predlagam, da se namreč 
termin »vajenci« izpusti, ker ga več ne poznamo in se nadomesti z besedami 
»učenci v gospodarstvu«. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Prosim, tovariš Miran Cvenk, da 
se izjaviš v zvezi s pripombo poslanca Ceneta Matičiča. 

Miran Cvenk: Tovarišice in tovariši poslanci! O tem terminu, o 
katerem je govoril tovariš predgovornik, je bilo dosti razprave, vendar so po- 
slanci gospodarskega zbora vztrajali pri tem terminu in zato ga je tudi naša 
skupina poslancev osvojila. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Prosim. Zeli še kdo besedo? (Ne 
javi se nihče.) Če ne, predlagam, da se amandmaji, z obrazložitvijo, kot jih je 
predlagala naša komisija, sprejmejo in da se amandmaji in dopolnitve, ki jih 
je dala zakonodajno-pravna komisija, ki ste jih z materiali prejeli in sicer: 
v tistem delu, ki obravnavajo le načelne pripombe, sprejmejo le kot priporočilo, 
medtem ko se konkretni predlogi, ki so navedeni na drugi strani poročila 
zakonodajno-pravne komisije, sprejmejo in sicer: da se na 14. strani, v prvi 
vrsti drugega odstavka 16. točke besedilo dopolni tako, da se glasi: »Sredstva 
že uvedenega dodatnega davka od prometa blaga na drobno itd.« 

Ker se predlagatelj amandmaja, tovariš Jože Ingolič strinja s korekturo 
besedila in se strinja s predlaganim besedilom v obliki, kot ga je predlagal 
tovariš Miran Cvenk, dajem predlog amandmaja na glasovanje. Kdor je za te 
amandmaje, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji soglasno sprejeti. 
Prehajamo na glasovanje o predlogu resolucije v celoti. Kdor je za predlog 

resolucije v celoti, 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 resolucije o 
osnovah ekonomske politike v letu 1968. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o predlogu zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1968. 

Predlog zakona je naš zbor obravnaval že na seji 12. februarja in ga tudi 
v načelu sprejel. Sklenil pa je, da bo proračun podrobno obravnaval na današ- 
nji seji. Že za prejšnjo sejo ste prejeli naslednje materiale: predlog zakona 
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o proračunu, poročilo odbora za družbeni plan, finance in proračun, in poročilo 
zakonodajno-pravne komisije. Za današnjo sejo pa ste prejeli dodatno poročilo 
odbora za družbeni plan, finance in proračun, dodatno poročilo zakonodajno- 
pravne komisije ter amandmaje izvršnega sveta. 

Ali želi predstavnik izvršnega sveta na današnji seji dati še ustno obraz- 
ložitev oziroma obrazložiti predloge, dopolnitve in spremembe. Predstavnik 
izvršnega sveta je pri tej točki dnevnega reda tovariš Jožko Štrukelj in repu- 
bliški sekretar za finance tovariš Riko Jerman. Prosim, besedo ima tovariš 
Jožko Štrukelj. 

Jožko Štrukelj : Tovarišice in tovariši poslanci! Izvršni svet predlaga 
Skupščini SR Slovenije v razpravo in sprejem zakon o proračunu SR Slovenije 
za leto 1968. Ekspoze, ki ga je podal tovariš predsednik izvršnega sveta na seji 
skupščine dne 12. 2. 1968, je med drugim obravnaval tudi proračun, zato bom 
o zakonu o proračunu pojasnil samo nekaj konkretnih stališč, ki so vodila 
izvršni svet pri obravnavi tega zakona ter pri delitvi teh sredstev. 

Zakon sam določa proračunske dohodke za leto 1968, te dohodke razporeja 
in določa proračunsko rezervo. Nekatere izdatke določa v odstotkih zato, da 
ne bi bili fiksni, marveč da bi se gibali v skladu z gibanjem proračunskih 
dohodkov. Zakon nadalje sprejema določilo, da izvršni svet za to, da bi 
ohranil proračunsko ravnovesje, lahko začasno zmanjša zneske sredstev, če je 
pritekanje sredstev slabše kot je predvideno v tem zakonu. O takem ukrepu 
izvršni svet poroča skupščini. 

Nadalje je bilo sprejeto stališče, da so dohodki proračunskih potrošnikov, 
dohodki tega proračuna, razen nekaterih izjem, ki jih ta zakon izrecno navaja 
in ki so bile storjene zato, da ne bi destimulirali delovanja nekaterih organov, 
oziroma njihovega vestnega opravljanja dolžnosti ter da bi bile te izvršene 
v skladu z načeli dobrega gospodarjenja. 

Nadalje je določena omejitev s strani posameznih organov do prevzema, 
obveznosti, ki so višje od dohodkov in tako dalje. 

Zakonu so priložene priloge z obrazložitvijo, iz katerih je razvidno, kakšna 
stališča je izvršni svet sprejel pri delitvi teh dohodkov in do posameznih po- 
trošnikov v mejah gospodarnosti, potreb in možnosti v naši republiki. Izvršni 
svet se je pri delitvi teh dohodkov odločil za nekatera stališča, za katera je 
smatral, da so v skladu z gospodarsko reformo ter s težnjami in stališči, ki so 
bila izrečena tudi na sejah zborov in posameznih odborov v tej skupščini. 

Od vsega začetka smo želeli spremeniti dosedanje odnose v delitvi in 
porabi družbenega proizvoda. Želeli smo ohraniti akumulacijo za razširjeno 
reprodukcijo v najvišji možni meri ter prispevati k manjši porabi v odnosu 
na ustvarjeni družbeni produkt. Zato smo želeli imeti realno oceno možnosti 
formiranja sredstev za splošno potrošnjo kakor tudi za proračunsko porabo. 
Teh odnosov zaenkrat nismo mogli opirati na temeljite j šo proučitev, zaradi 
česar je bila sprejeta odločitev, da naj bi bilo gospodarstvo obremenjeno po 
stopnji 27,5 % kot orientacija s tem, da prepustimo občinam dokončno odločitev 
o tem vprašanju. Ce je v letu 1967 znašal družbeni proizvod 16 150 milijonov 
N dinarjev in če so točna naša predvidevanja, da bo znašal družbeni proizvod 
v tem letu 17 442 milijonov, porast naj bi torej znašal po indeksu 107 do 109, 
potem naj bi vsa sredstva splošne porabe v SR Sloveniji, torej sredstva iz 
prispevne stopnje za socialno zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, otroško 
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varstvo ter za izobraževanje in proračunsko porabo znašala 2810 milijonov 
dinarjev v letu 1967, v letu 1968 pa 3292 milijonov 200 000 N dinarjev ali 18,9% 
od družbenega proizvoda. 

Predloženi proračun za leto 1968, ki določa 491 281 000 din dohodkov, kaže 
nasproti letu 1967 z dopolnilnimi sredstvi občinam povečanje za 28%. To je 
bilančna primerjava sredstev, ki pa ne kaže dejanskih osnov za primerjavo 
povečanja proračunske porabe. Za dejansko primerjavo sredstev, ki naj bi bila 
potrošena v letošnjem letu, bi morali upoštevati nekatera dejstva in sicer, 
da so v tem proračunu vnesena sredstva, ki nam jih je odstopila federacija za 
splošni invalidski dodatek v znesku 32 670 000 dinarjev; nadalje razlika v po- 
kojninah, kot dodatek zaposlenim borcem ter zdravstveno zavarovanje kmetov- 
borcev, povečan za 2 632 000 dinarjev; nadalje sredstva za delno kritje potreb 
sklada Borisa Kidriča v znesku 12 500 000 dinarjev, prav tako pa tudi sredstva 
za plačilo anuitet in drugih obveznosti iz negospodarskih investicij, za kar 
znaša povečanje 20 913 000 dinarjev. Proračunske obveznosti iz preteklih let 
so povečane z zneskom 9 575 000 dinarjev, krediti na področju turizma znašajo 
1 300 000 dinarjev, plačilo uslug SDK 4 500 000 dinarjev. Všteta so še nekatera 
sredstva za geodetsko karto, tako da znaša razlika 83 760 000 dinarjev. Raz- 
položljiva sredstva republiškega proračuna za leto 1968, ki so primerljiva z 
istimi izdatki za leto 1967, znašajo tedaj le 407 518 000 dinarjev ali za 6,5 % več 
kot so znašala sredstva za enake namene v republiškem proračunu za leto 1967. 

Kot torej vidimo, je predlog republiškega proračuna zvest načelu, da naj 
bo porast proračunske potrošnje v skladu s porastom družbenega proizvoda 
celotnega gospodarstva, ki je predviden v letu 1968 po tekočih cenah z inde- 
ksom 107 do 109. V teh okvirih je tudi predviden porast osebnih dohodkov 
in prometnega davka v višini 8 %, kar je prav tako v skladu s porastom druž- 
benega proizvoda celotnega gospodarstva. S temi proračunskimi dohodki bomo 
plačali vse nastale obveznosti v lanskem in letošnjem letu z izjemo nerentabil- 
nih prog. S tem, da so ti izdatki v celoti predvideni v proračunu, smo se od- 
rekli vsakršnemu posojilu, bodisi pri bankah ali pri drugih skladih, s čimer 
je v celoti izpolnjen sklep, da se republika Slovenija ne zadolžuje in s tem 
tudi ne odteguje kvalitetnih sredstev gospodarstvu. 

Opustitev financiranja proračunske porabe in občasnih kreditov nam daje 
jasnejšo sliko o tem delu splošne oziroma proračunske potrošnje. Ker je bil 
tak način financiranja proračunskih potrošnikov v preteklosti v navadi, je 
bila tedaj dejanska poraba večja, kot pa jo je izkazoval sam proračun. Kredi- 
tiranje proračunskih potreb je možno predvsem iz investicijskih bančnih sred- 
stev. Znano je, da teh sredstev primanjkuje, zaradi česar bi ne bilo, kot že 
rečeno, smotrno najemati takšne kredite. Zaradi tega, kot je razvidno iz pri- 
loženega gradiva, predlagamo, da se v letu 1968 financirajo v breme rednih 
proračunskih sredstev tudi taki izdatki, ki smo jih v preteklih letih financirali 
iz bančnih kreditov. To se predvsem nanaša na sklad Borisa Kidriča. Zato se je 
v proračunu pojavilo izredno povečanje sredstev za znanost, indeks povečanja 
znaša 185,8. Podobno stanje je tudi glede plačila anuitet pogodbenih obveznosti 
in s sredstvi za negospodarske investicije. Do sedaj smo del obveznosti repu- 
blike pokrivali s krediti, del teh obveznosti pa je preneseno v breme sredstev 
letošnjega leta. Zato so se sredstva za te namene še posebno povečala in sicer 
z indeksom 181,5. Teh zapadlih obveznosti dejansko ni moč več odlašati, kar 
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izhaja delno tudi iz prevzetih jamstev, zaradi česar ni niti več smotrno, da bi 
odlašali z odplačili. 

Nadaljnje načelo, ki nas je vodilo pri sestavi tega proračuna in tudi pri 
delitvi proračunskih sredstev med občinami in republiko je bilo, da naj ne bi 
poslabšali tega razmerja glede dohodkov. Ce so znašala sredstva republike v letu 
1967, in sicer za proračun in izobraževanje skupaj 468 700 000 dinarjev, sredstva 
občin vključno z dopolnilnimi sredstvi 870 700 000 dinarjev, je bilo tedaj razmer- 
je 36 : 65 v korist občin. V letošnjem letu pa je nastala majhna korektura. Ta 
sredstva znašajo za republiko 548 000 000 din, sredstva občin, vključno z dopol- 
nilnimi sredstvi pa 959 400 000 dinarjev. To razmerje se je nekoliko, toda le 
v majhni meri zmanjšalo in znaša 36,4 : 63,6 v korist občin. 

Kot že omenjeno, so dohodki republiškega proračuna za leto 1968 pred- 
videni v višini 491 281 000 dinarjev. Ker pa se v primerjavi z letom 1967 zniža 
v letu 1968 republiška stopnja iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja od 
1,8 na 1,52%» in delež republiškega davka od prometa blaga na drobno od 
57,5 na 32%, se za dosego potrebnih sredstev uvajata poleg sredstev, ki jih 
odstopa zveza v višini 7,6 % — udeležba na prispevku osebnih dohodkov iz de- 
lovnega razmerja — še za dva nova vira dohodkov republiškega proračuna za 
leto 1968, in sicer: prispevek iz osebnih dohodkov obrtnih in drugih dejavnosti 
po stopnji 5% ter posebna stopnja republiškega prispevka iz osebnega do- 
hodka iz delovnega razmerja po 42. a členu zakona o prispevkih in davkih 
občanov. Pri tem gre za prispevek, ki ga plačujejo upokojenci, ki iz takega 
dela nimajo lastnosti zavarovanca in ki so zaposleni polni delovni čas. 

Dohodki so previđeni realno na podlagi gibanja proizvodnje in osebnih 
dohodkov ter prometa blaga v trgovini. Izdatki proračuna so bili pogosto kot 
izključni izdatki republiških organov napačno obravnavani. Naj navedem ne- 
katere strukturne odstotke, s katerimi so v republiškem proračunu v letu 
1967 in 1968 udeležene posamezne dejavnosti. Če so vsa proračunska sredstva 
100%, potem znaša delež za leto 1967 za znanstveno dejavnost 4,3%, v 1968. 
letu porasle na 6,2 %, za socialno skrbstvo od 10,5% na 15,6za redno dejav- 
nost republiških organov se zniža delež od 43 % na 34,1 %, za dejavnost druž- 
beno-političnih organizacij od 4,9 na 4%, itd. 

Iz navedenih podatkov je razvidno, da se v letu 1968, v primerjavi z letom 
1967 predvsem povečujejo sredstva za znanstvene namene, za socialno skrbstvo, 
za posamezne namene republiških organov, na račun stroškov službe družbenega 
knjigovodstva, sredstev za vojne zveze in geodetske karte ter za anuiteto iz 
prejšnjih obveznosti. 

Vsa povečanja v strukturi celotnih sredstev spadajo v čvrste obveznosti, 
ki so bile že uvodoma omenjene. Toda ne glede na navedeno strukturo, da bi 
dobili jasnejšo sliko, kakšna so stališča izvršnega sveta do financiranja nekaterih 
dejavnosti, bi navedel, da je bilo v letu 1967 namenjeno za kulturno-prosvetno 
dejavnost 22 336 000 din, v letošnjem letu pa 26 715 000 din brez investicij, to 
je za 19,5 % več sredstev. 

Sredstva za redno dejavnost republiških organov, ki v strukturi celotnih 
izdatkov predstavljajo 34,1 %, so razporejena med posamezne skupine organov 
takole: predstavniški organi so udeleženi pri teh 34,1 % s 7,8%, republiški 
sekretariat za notranje zadeve 70,4%, drugi republiški sekretariati 6,9%, 
drugi upravni organi 5,7 % in pravosodni organi 9,2 °/o. Glede na izkušnje 
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iz zaključnega računa lahko ocenjujemo, da odpade približno 85% teh sred- 
stev na osebne izdatke in 15'%» za materialne izdatke. 

Na podlagi programov dela in izkazanih potreb po številu in strukturi 
zaposlenih so republiški organi predlagali, da se jim v letu 1968 povečajo sred- 
stva za redno dejavnost v poprečju za 12,4 °/o. Pri tem bi se povečala sredstva 
republiškega zavoda za gospodarsko planiranje z indeksom 106, republiškega 
sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo z indeksom 134, republiškega 
sekretariata za delo z indeksom 147 in zavoda SRS za statistiko z indeksom 
162. Dejansko povečana sredstva po predloženem proračunu pa znašajo 2,2 Vo. 
Iz priloženega gradiva in amandmaja izvršnega sveta k predlogu zakona o 
proračunu ter iz poročil skupščinskih odborov izhaja, da je bilo v posebnem 
razdelku republiškega proračuna predloženo, da se rezervira 7 478 000 din 
sredstev za nove namestitve in za reorganizacijo republiške uprave. Za del teh 
sredstev v znesku 2 413 942 dinarjev se v amandmaju predlaga način razdelitve, 
ostanek sredstev pa naj bi razdeljevali ali dodeljevali med letom po predhodni 
proučitvi organizacije in delovnih nalog celotne republiške uprave in drugih 
proračunskih potrošnikov. 

Ob analizi njihovih programov za delo v letu 1968 bi se lahko opredelili 
tako glede nalog kakor tudi glede ustreznosti obstoječe zasedbe. Ob tem bi 
lahko tudi dali orientacijo za proračunsko potrošnjo za leto 1969, in bi lahko 
tudi izvršili selekcijo. Na ta način lahko boljše materialno oskrbeli tiste, ki so 
za razvoj Slovenije oziroma za izvajanje programa skupščine neobhodno 
potrebni. 

Glede števila zaposlenih oziroma po predlogu organov za 1968. leto brez 
sekretariata za notranje zadeve, je stanje 1. 11. 1967 naslednje: predstavniški 
organi, republiški sekretariati, brez notranjih zadev in drugi upravni organi 
ter pravosodni organi so šteli 1666 zaposlenih. Ti organi bi po predlogu za 
leto 1968 šteli 1758 zaposlenih, torej za 92 več. Od predlaganih 92 namestitev 
bi bilo 82 takih, za katere se zahteva visoka strokovna izobrazba. Kljub temu, 
da se republiški organi pri predlaganju niso ravnali po enakih kriterijih glede 
utemeljitve povečanja, pa iz tega vendarle lahko zaključimo, da republiški 
organi niso zadostno zasedeni s strokovnim kadrom, s katerim bi lahko uspešno 
izvajali naloge, ki jih nalaga republiška skupščina in izvršni svet, kot tudi 
druga naloge, ki so tem organom naložene s predpisi. Analiza kadrov v teh 
ustanovah nam med drugim kaže, da je od 1. 5. 1965 do 31. 5. 1967 zapustilo 
delovna mesta, z utemeljitvijo, da odhajajo zaradi osebnih dohodkov, 106 za- 
poslenih z visokošolsko izobrazbo, zaradi upokojitve pa je v tem času odšlo 19, 
skupaj torej 125 delavcev. Dne 31. 10. 1967 smo imeli kljub objavljenim raz- 
pisom 65 nezasedenih delovnih mest z visokošolsko izobrazbo. Očitno je torej, 
da je izobrazbena struktura v teh organih neprimerno slabša, kot je bila in 
da je to prišlo še posebej do izraza v razpravah o proračunu v nekaterih skup- 
ščinskih odborih. 

Na tem mestu naj še omenimo, da je bilo v zadnjih dveh letih, predvsem 
pa ob sestavi republiškega proračuna v letu 1967 izločeno iz republiškega 
proračuna več takih koristnikov, ki svoje potrebe lahko pokrivajo iz drugih 
izvenproračunskih virov. Tu gre predvsem za razne zavode, ki so pod na- 
slovom »pogodbene dejavnosti« prejemali dotacije iz republiškega proračuna. 
Nadalje gre za razna strokovna društva, ki so bila prav tako v letu 1967 
izločena, in sicer v tem smislu, da so se financirale le posamezne pomemb- 
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nejše akcije teh društev. Enaki principi so uveljavljeni tudi v predlogu repu- 
bliškega proračuna za leto 1968. Smatramo, da so sedanji ukrepi začetek 
temeljite j šega izločevanja oziroma zmanjševanja sredstev za take vrste dejav- 
nosti, ki bi jih bilo treba financirati iz drugih neproračunskih sredstev, zato 
bo treba tudi v bodoče temu vprašanju posvetiti potrebno pozornost. 

Po pregledu virov proračunskih dohodkov je bila večkrat izražena orien- 
tacija v raznih dokumentih, tako v izvršnem svetu kot tudi v skupščini, da 
naj ne bi proračunska in splošna potrošnja v letu 1968 presegli naraščanja 
dohodka in naj bi ne pomenili nadaljnje obremenitve gospodarstva. Zato smo 
se odločili za relativno zmanjšanje prispevkov iz osebnih dohodkov iz delovnega 
razmerja v strukturi proračunskih dohodkov. Da bi dosegli raven proračunskih 
dohodkov, ki so jih zagotavljali instrumenti v letu 1967, je bilo treba poiskati 
druge oblike dohodkov. S tem bi tudi uresničili stališče, da nai bi proračunske 
dohodke zajemali iz sfere potrošnje. To stališče ima tudi pozitivno lastnost 
pravičnejšega zajemanja sredstev za splošno potrošnjo. Tako je bil v letošnjem 
letu povečan davek iz osebnih dohodkov, obrti in drugih dejavnosti, nadalje 
davek na avtorske pravice, davek na orodje kmetijskih proizvajalnih priprav, 
davek na dohodek, dosežen z uporabo dopolnilnega dela, na novo uveden pri- 
spevek za sklad skupne porabe, uvedena je bila posebna stopnja za zaposlitev 
upokojencev za honorarne zaposlitve ter na novo uvedene komunalne takse za 
avtomobile in tovornjake. 

S tem smo dosegli delno prestrukturiranje dohodkov. Ce so znašali pri- 
spevki iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja v letu 1967 v proračunskih 
dohodkih 46,5 %, naj bi po predvidevanjih ti dohodki dosegli v letu 1968 le 
še stopnjo 43,7 %, vsi ostali dohodki pa se stekajo iz drugih virov. 

Če analiziramo vire proračunskih dohodkov, moramo ugotoviti predvsem 
dvoje pomanjkljivosti: 

1. da je izbor instrumentov za uvajanje dohodkov izredno skop, da izhaja 
iz zelo togih in skromnih možnosti, da bi republika lahko v tem pogledu krojila 
sebi usodo glede dohodkov in da na vseh področjih prevladujejo zvezni predpisi, 
ki so temeljne narave in ki do podrobnosti urejajo materijo tako, da nam 
preostane le malo možnosti za gibanje v tem prostoru. 125 člen ustave na 
primer med drugim predpisuje, da se določajo viri in vrste dohodkov družbeno- 
političnih skupnosti z zveznim zakonom. 

2. Ko obravnavamo kvantifikacijo po virih dohodkov, lahko tudi ugoto- 
vimo, da bi z bolj uspešnimi strokovnimi službami v upravi lahko dosegli 
znatno večje uspehe pri zajemanju dohodkov. Sedaj se rešujejo ta vprašanja 
dokaj ugodno in se občinske skupščine glede tega uspešno organizirajo. Tudi 
sklepi izvršnega sveta in nekaterih odborov v skupščini so bili sprejeti zato, 
da bi se položaj na tem področju popravil. Pri obeh telesih so ustanovljene 
komisije, ki bodo v tem letu delovale v tej smeri, da bi se te pomanjkljivosti 
odpravile. Pri obravnavanju teh vprašanj so seveda nastopili novi problemi in 
nova vprašanja. Nekateri so mnenja, da bi bila pravilnejša obdavčitev skupnega 
dohodka, če bi se upošteval dohodek vseh članov družine. Drugi so nasprotovali 
nekaterim že uvedenim taksam. Tako so se marsikdaj v razpravah čutile razlike, 
ki so nastajale v stališčih do teh tako delikatnih vprašanj. 

Letošnji proračun ne vsebuje razdelka za dotacijo družbeno-političnim 
skupnostim. Nekaterim občinam je določena dotacija v znesku treh milijonov 
novih dinarjev za priznavalnino borcem tistih teritorialnih skupnosti, ki imajo 
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zaradi velikega števila borcev izredno visoke proračunske izdatke. Sredstva, 
ki so bila v lanskem letu dodeljena občinam kot dotacija, bo letos v celoti 
prejela republiška izobraževalna skupnost. V obeh primerih bodo sestavljeni 
kriteriji za dodeljevanje sredstev, pri čemer bosta sodelovala republiški odbor 
zveze borcev in republiški sekretariat za finance, izobraževalna skupnost pa že 
izdeluje kriterije za delitev teh sredstev. 

Med razpravo o proračunu smo slišali raznovrstne predloge in pripombe, 
ki so bile v največji meri tudi upoštevane. Z gotovostjo lahko trdimo, da se 
v tem proračunu vendarle odražajo temeljna načela republiške politike, zato 
da bi nekatere dejavnosti, ki so pomembne za republiko, delovale uspešno. 
Žal najdemo v proračunu premalo sredstev za gospodarske intervencije in za 
nekatere dejavnosti, kot je na primer infrastruktura, ki nujno terjajo udeležbo 
republike pri investicijskih naložbah. 

Pri sestavljanju nadaljnjih proračunov, ko bomo v bodoče razpravljali 
o politiki in instrumentih dohodkov, bo moralo biti rešeno tudi to vprašanje, 
saj je znano, da zbirajo sredstva drugod po svetu zato, da zagotovijo financi- 
ranje neke dejavnosti ali v proračunu ali z instrumenti v namenskih skladih. 

Na proračunsko potrošnjo prav gotovo vpliva tudi devizna potrošnja, saj 
mora zanjo proračun predvideti adekvatna dinarska sredstva. Tudi ta potrošnja 
se mora gibati v okvirih porasta sredstev splošne porabe. 

V predlogu zakona o proračunu SR Slovenije je zaslediti težnjo, da se 
doseže bolj umirjena racionalnejša potrošnja. Letos so občinske skupščine že 
sprejele svoje proračune po drugačnih instrumentih kot prejšnja leta in brez 
omejitev. Nismo še analizirali novih zasnov občinske politike glede oblikovanja 
njihovih proračunov, vendar po prvih podatkih sodeč lahko ugotovimo, da so 
občinske skupščine zrelo in trezno presojale možnosti, ki so jim bile dane za 
oblikovanje proračunov. Te možnosti so presojale na podlagi objektivnih mož- 
nosti obremenjevanja gospodarstva in občanov. Pri tem imam občutek, da je 
prevladala umerjenost in racionalnost. 

Navedel sem nekaj najpomembnejših postavk republiškega proračuna. 
Podrobnejša obrazložitev glede razdelitve republiških proračunskih sredstev 
pa je podana že v pismeni obrazložitvi k predlogu zakona o proračunu SR 
Slovenije za leto 1968, ki je zlasti razvidna iz posameznih tabelarnih pregledov, 
ki so predloženi k predlogu zakona. Zato v imenu izvršnega sveta predlagam, 
da republiški zbor sprejme zakon o proračunu ter amandmaje k zakonu, ki 
jih je predložil izvršni svet. 

Na kraju mi dovolite, da navedem še en podatek, ki smo ga prejeli danes 
zjutraj od republiškega sekretariata za finance. O proračunskih stopnjah smo 
danes že dvakrat razpravljali, ko smo obravnavali resolucijo in jih je navajal 
tovariš Ingolič in še sedaj v mojem poročilu. Iz doslej objavljenih stopenj je 
razvidno, da je 11 občin prejelo višjo stopnjo prispevkov iz delovnega razmerja 
kot znaša orientacija 4,74 <Vo ali 27,5 °/o, tako da znaša poprečna občinska stopnja 
za republiko Slovenijo 4,82% in ne 4,74. Z drugimi besedami povedano, skupna 
obremenitev se zviša od 27,5 %> na 57,58 '%> oziroma za 0,8 °/o. Hvala. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Ali želita poročevalca odbora ozi- 
roma komisije dati k predlogu proračuna oziroma k amandmajem izvršnega 
sveta še ustno obrazložitev? (Da.) Prosim, besedo ima tovariš Franc Puhar. 
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Franc Puh ar: Tovarišice in tovariši poslanci! Ne želim ponavljati 
stvari, katere je v svojem poročilu povedal predstavnik izvršnega sveta tovariš 
Štrukelj, želim pa podkrepiti nekatera vprašanja, ki se letos, oziroma v kasnej- 
ših letih morajo uveljaviti, oziroma drugače reševati. 

Razprava o proračunu za leto 1966 je bila že v mesecu decembru leta 1965. 
Medtem ko se je proračunska razprava za leto 1967 zavlekla že v mesec 
februar. Še slabši pa je položaj letos, ko razpravljamo o proračunu šele v me- 
secu marcu 1968. Časovna stiska, v kateri se je nahajal odbor za družbeni plan, 
finance in proračun, je logično vplivala na kvaliteto dela odbora in na njegove 
odločitve. Vplivati na tako ali drugačno proračunsko potrošnjo je mogoče 
tekom nastajanja proračuna, medtem ko je pri dokončno oblikovanem predlogu 
proračuna težko izvršiti večje stukturne premike. Zato je bilo tudi stališče 
odbora, da bi proračunska razprava morala potekati v daljšem časovnem 
obdobju, pričeti pa bi se morala z razpravo v skupščini o družbenoekonomskih 
izhodiščih za sestavo proračuna in se nadaljevati z razčiščevanjem delovnih 
programov posameznih koristnikov republiških proračunskih sredstev. 

Izredna zakasnitev federacije s sprejemanjem osnovnih zakonskih pred- 
pisov za formiranje dohodkov je ovirala republiko pri oblikovanju njene pro- 
računske potrošnje. Na to zakasnitev pa je vplivalo tudi uveljavljanje naše 
rtepubliške politike o delimitizaciji prispevnih stopenj. Oba momenta sta torej 
vplivala, da proračunska razprava časovno ni potekala tako, kot smo prvotno 
predvidevali. Zaradi te časovne stiske smo bili prisiljeni, da smo pretekli mesec 
sprejeli nekatere predpise s področja prispevkov, davkov in taks po skrajšanem 
postopku in bo šele spremljava njihovega izvajanja in obnašanja tekom leta 
pokazala njihovo ekonomsko in politično vrednost in eventualno potrebo po 
določenih korekturah za prihodnje leto. 

Vendar že dosedanje skope analize kažejo, da so občinske skupščine v večini 
trezno presojale obremenitve in priporočila Skupščine SR Slovenije. Morda je le 
nekaj izjem, ki ne dajejo opravičila za takšno politiko. 

Danes je skupščini predložen republiški proračun, ki bi ob bolj temeljitih 
razpravah morda doživel nekatere konkretne notranje premike. Odbor je v 
okviru svojih sposobnosti in časovne možnosti vodil razgovore z vsemi korist- 
niki republiških proračunskih sredstev. Na sejah odbora se je zvrstilo kar 35 
republiških upravnih organov, zavodov in skladov s svojimi programi dela, 
lastnimi problemi in zahtevki po sredstvih. V okviru teh, sicer prehitrih raz- 
govorov o proračunski potrošnji pa je odbor ugotovil naslednje: 

V načelu je republiški proračun sestavljen v skladu z izhodišči, ki so bila 
sprejeta že na sejah v mesecu februarju. Posebnosti letošnjega predloga pro- 
računa pa je v tem, da se zavestno in zelo energično pa čeprav z veliko težavo 
odrekamo politiki in praksi proračunske potrošnje preteklih let, ki se je stalno 
opirala na dopolnilno najemanje kreditov iz sredstev bank, Prav tako je spre- 
jemljiva odločitev, da republika svoje obveznosti tekoče plačuje iz razpoložljivih 
proračunskih sredstev in da jih ne prenaša iz leta v leto ali pa celo pokriva 
z najemanjem novih kreditov. Čeprav se v okviru celotne splošne potrošnje 
financirajo področja zdravstva, vzgoje, izobraževanja, otroškega varstva, ob- 
činske proračunske potrošnje itd., razpravljamo danes pravzaprav o najmanjšem 
delu proračunske potrošnje v republiki, to je o republiškem proračunu, vendar 
ni vseeno, kakšno politiko hočemo uveljaviti. Stabilizacijske intencije reforme 
se morajo odražati tudi v republiški proračunski potrošnji. Taka odločitev nas 
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bo najprej pripeljala do realnejše porabe sredstev, do vsakoletne maksimalno 
možne selektivnosti proračuna in upam, da bomo imeli že v letu 1969 boljšo 
situacijo, če bomo dosti realni in trezni v sprejemanju obveznosti za naprej. 
Na prvi pogled izgleda, da se republiški proračun povečuje kar za 28%. Ce 
pa upoštevamo financiranje nekaterih potreb iz najemanja kreditov v prete- 
klosti, pa se realna efektivna potrošnja povečuje samo za 6,5 ®/o, kar je skladno 
z gibanjem gospodarstva in tudi z določili srednjeročnega plana Slovenije. Zato 
je tudi razumljivo, da se pri večini koristnikov sredstva niso mogla bistveno 
povečati. 

Podrobna razprava na odboru pa je pokazala, da je področje proračunske 
potrošnje marsikje ni urejeno in da uveljavljen sistem sestavljanja in obravna- 
vanja proračunov, ki smo ga z zakonom o financiranju družbenih in političnih 
skupnosti pred leti sprejeli, še ni uveljavljen in zaživet v praksi. Od skupnih 
49 milijard starih dinarjev republiškega proračuna odpadejo sredstva na posa- 
mezne koristnike, kot jih je že navedel tovariš Jožko Štrukelj. Od teh sredstev 
odpade na državne organe in upravo 46,2 i0/». V strukturi te razdelitve je naj- 
večja postavka pri sekretariatu za notranje zadeve, ki znaša 62,3 % teh sred- 
stev. Iz tega je razvidno, da je služba notranjih zadev deležna 2/3 vseh sredstev, 
ki so namenjena za državne organe in upravo. Prav gotovo se pri tolikšnih 
sredstvih, ki znašajo nad 14 milijard starih dinarjev, lahko doseže večja racio- 
nalnost porabe kot sicer. Seveda se to lahko doseže znotraj teh sredstev, ni pa 
računati, da bi lahko dosegli zmanjšanje celotne mase. V tem primeru so neke 
komparacije z drugimi republikami odveč, ker je položaj Slovenije prav gotovo 
izrazito specifičen. Tu mislim predvsem na izredno gostoto prometa, saj je 
registrirano nad 130 000 motornih vozil, kar se odraža v večjem številu pro- 
metnih nesreč, kaznivih dejanj in podobno. Geografski položaj, odnosi s sosedi 
in število prehodov meje pa narekujejo večjo gostoto mejnih prehodov. Upo- 
števati je treba, da smo v preteklem letu beležili 87 milijonov osebnih prehodov 
meje in čez 21 milijonov motornih vozil. Take ugotovitve in še vrsta drugih, 
ki jih niti ne navajam, jasno dokazujejo, da je obseg dela javne varnosti, mej- 
nih zadev, upravnih poslov s tega področja na II. stopnji tolikšen, da obstoječa 
služba notranjih zadev čestokrat tem nalogam niti ni kos. Z minimalnim pove- 
čanjem sredstev za leto 1968 bo možno neznatno popraviti osebne dohodke 
osebju milice, in njihove osebne dohodke vsaj približati dohodkom kvalifici- 
ranih delavcev v gospodarstvu, dočim bo vrsto vprašanj, ki zadevajo prometne 
zveze, promet in ostalo tehnično opremo, reševala kot doslej z neznatnimi sred- 
stvi. Povsem nerešen pa ostane eden od poglavitnih problemov sekretariata za 
notranje zadeve in sicer stanovanjsko vprašanje za pripadnike milice. Iz sred- 
stev 4 °/o prispevka za stanovanjsko graditev se v okviru sekretariata lahko reši 
letno okoli 25 stanovanj. Že sedaj je ugotovljeno, da več 100 pripadnikov milice 
nima stanovanj ali da žive v neprimernih prostorih. Kakorkoli gledamo kritično 
na splošno potrošnjo, bomo morali v bodočih letih to področje materialno 
sanirati in službo kot celoto spraviti na nivo, kot ga naše razmere zahtevajo 
in za kar je izdelan program. Glede vprašanja financiranja milice je bilo sedaj 
in že tekom prejšnjih let dosti razprav. Stališče občin je bilo vedno tako, da naj 
se milica financira enotno, in sicer iz republiških sredstev. Vzroki takim ten- 
dencam so lahko različni, osnovni vzrok pa je v enostranskih gledanjih na 
milico v republiki, da bi občini prihranili nekaj milijonov. Taka politika bi 
pomenila dvigniti roke od milice, ki dela v občini in opravlja naloge za tiste 
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občane, med katerimi živi. To bi pomenilo, da tudi v bodoče podpiramo od- 
tujevanje te službe od vpliva občinske skupščine in občanov. Seveda tega ni 
možno poenostavljati in prenašati na celotno službo, ki dejansko sodi na širše 
področje oziroma republiko. 

Razprave o delu in finančnih potrebah ostalih organov uprave in pravo- 
sodja so pokazale, da je to dokaj zanemarjeno področje, ki slabo vpliva na 
celotno poslovanje in meče slabo luč in povzroča upravičeno negodovanje 
javnosti glede njihovega dela. Naj navedem primer: republiškemu senatu za 
prekrške, ki od ukinitve okrajev dela z isto zasedbo, se je pripad del povečal 
za 250fl/». In kakšne so posledice? Te so, da je od ukinitve okrajev okoli 2800 
pritožb nerešenih, da leže v omarah in čakajo na boljše čase, ko bo mogoče 
namestiti še nekaj ljudi, ki bodo lahko to delo opravili oziroma ažurirali poslo- 
vanje. 

Morda je še hujši primer v sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo. 
Težko je reči, da gre za slabo zasedbo ali pa za slabo kvaliteto. Pomembna in 
zaskrbljujoča pa je vseeno ugotovitev, da čaka na rešitev okoli 5500 zadev 
v zvezi z varstvom vojaških vojnih invalidov in borvec NOV. Marsikdo od 
teh že ni morda več med živimi in ni dočakal rešitve, ki naj bi jo dobil od naše, 
v tem primeru neodgovorne službe. 

Taki primeri, tovariši poslanci, nam jasno dokazujejo, da ni edina rešitev 
v radikalnem zmanjšanju splošne potrošnje na tem področju, temveč prven- 
stveno, da so ta sredstva tako razporejena, da pokrivajo potrebe in naloge, ki 
jih uprava za družbo mora izvrševati. Dalje, da se za sredstva, ki so dana v 
te namene, doseže tudi ustrezen delovni učinek. Na teh vprašanjih moramo 
predvsem zaostriti odgovornost, sicer bomo iz leta v leto teže opravičevali 
obseg potrošnje pred našim gospodarstvom. Podobne primere najdemo še mar- 
sikje, čeprav ne gre le za majhne delovne učinke ali za zanemarjanje naloge, 
posledice pa so. 

Razprava o položaju sekretariata za finance nas je pripeljala do takih 
ugotovitev. Obstoječe število delavcev v tem sekretariatu in kvalifikacijska 
struktura ne zadovoljujeta, da bi lahko sekretariat opravljal naloge, ki sodijo 
v njegov resor solidno in tekoče. Tako primanjkujejo kadri za izvrševanje 
nalog na področju prometnega davka, deviznega poslovanja, bančnega sistema, 
vprašanja financiranja družbeno-političnih skupnosti, da ne govorim o tem, 
da v republiki sploh nimamo organizirane finančne inšpekcijske službe. V 
preteklosti so omenjeni sekretariat zapustili trije vodilni uslužbenci. Iz prakse 
pa vemo, zlasti tisti poslanci, ki delamo v skupščinskih odborih, da vodstvo 
te ustanove več kot polovico časa presedi na sejah v skupščini, na izvršnem 
svetu ali kje drugje. Komu pa je prepuščeno redno strokovno delo in kakšna 
je uspešnost tega dela, pa nam je lahko jasno. Kako se take vrzeli odražajo 
v vsakodnevnem življenju, vsi dobro vemo, saj je bilo prav zadnje čase dosti 
govora o anarhiji, ki vlada v davčni službi, o slabih učinkih izterjave, o ekscesih, 
ki se pojavljajo v nekaterih vejah zasebnega sektorja obrti in gostinstva in 
končno, ne ravno v majhnih sredstvih, ki si jih občine in republika niso 
v stanju zagotoviti za svoje proračune. V podobnem položaju je republiški 
sekretariat za delo, ki je v svojem programu dela upošteval naloge prenesene 
od federacije, upošteval je program dela naše skupščine in tudi odprta vpra- 
šanja s področja zaposlovanja, sedaj pa mu primanjkuje vrsto kadrov na pod- 
ročju inšpekcije dela in v ostalih službah. Čeprav so te službe, kot je področje 
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nezaposlenosti, delovnih odnosov, organiziranega odhoda na delo v tujino, druž- 
beno-politično zelo aktualne, je vprašanje, ali smo dolžni ta sekretariat ka- 
drovsko izpopolniti. 

V poročilu odbora so posamezna področja omenjena, zato ne bi želel stvari 
ponavljati, vendar pa bi podčrtal vsaj nekatere slabosti, ki jih moramo odpra- 
viti. Vzemimo na primer naš državni arhiv. Razmere, v katerih se ta za družbo 
tako pomembna institucija nahaja, so take, da nam arhiv propada, v kleteh, 
kjer leži neurejen v zabojih in niti ni dostopen. Kakšna bo njegova usoda čez 
nekaj let, je težko reči, še težje si je zamisliti, kakšna bo naša odgovornost, če 
ne bomo s sredstvi odločno priskočili na pomoč. Tudi izven uprave je vrsta 
zavodov in institutov, do1 katerih nimamo jasnega odnosa glede angažiranja, 
financiranja in tudi glede kadrovskega izpopolnjevanja skladno s potrebami 
republike. Naj navedem primer, ki smo ga že obravnavali v skupščini, in sicer 
inštitut za ekonomska raziskovanja. Verjetno se bo temu inštitutu zaupala 
naloga, da izdela koncept dolgoročnega gospodarskega razvoja Slovenije. V 
prvi fazi je bil ta inštitut že vključen v to delo. Ce do takih primerov ne bomo 
spremenili odnosa in skrbi, potem tudi nalog, ki so za celotno slovensko gospo- 
darstvo tako pomembne, ne bomo realizirali. Navedena naloga je morda zaradi 
tega še vedno nerešena in je obljuba o izpolnitvi že za nekaj mesecev v zamudi. 
Takih področij, ki nimajo v celoti zagotovljenih sredstev in ki niso tako inte- 
resantna ob številnih vsakodnevnih problemih, je še dosti, vendar bomo dolžni 
vsaj nekatere službe materialno okrepiti. Pri uporabi sredstev smo marsikdaj 
zelo razkošni. To velja za gospodarstvo in tudi za potrošnjo izven gospodarstva. 
Ponekod pa nekaterim službam nismo pripravljeni zagotoviti niti najosnovnejših 
pogojev dela. Pri tem mislim na luško kapetanijo v Kopru, ki morda ni najbolj 
posrečen primer in ki nima niti svojega čolna ter ne vem, kako lahko opravlja 
službo, ki ni niti tako nepomembna. Prav gotovo se nihče za to službo ne 
zavzema. To dokazuje že dejstvo, da se ne pobrigamo za dohodke, ki jih je mo- 
goče dobiti s tega področja, predvsem iz naslova taks za plovne objekte. 

Vsa področja proračunske potrošnje, ki jo sedaj obravnavamo, bi praviloma 
morala temeljiti na programih dela. Ta oblika zagotavljanja sredstev v praksi 
še ni zaživela, ker se je prepogosto ne poslužujemo. Če bi to osnovo spoštovali, 
prav gotovo ne bi iz leta v leto povečevali sredstev posameznim potrošnikom 
na nekih starih osnovah, zaradi česar se enim permanentno povečujejo sredstva, 
dočim drugi ne morejo izvrševati svojih nalog, pa čeprav so za družbo še tako 
pomembne. Vse to pomeni, da bi proračunska razprava v skupščinskih telesih 
morala trajati ne en teden, temveč prek celega leta. Zato naj bi se pričelo 
letos s pregledom zaključnih računov vseh koristnikov proračunskih sredstev 
in s pregledom izpolnitve programov dela za preteklo leto. Nadaljevala pa naj 
bi se z ocenjevanjem programa dela za naslednje leto in končno zaključila 
z razpravo predlogov dohodkov in izdatkov za proračunsko leto, ki sledi. 

Te poti se nismo mogli poslužiti že zaradi uvodoma povedanih razlogov, 
brezpogojno pa moramo po tej poti že spomladi letos pričeti priprave za pro- 
računsko potrošnjo v letu 1969. Morda bo potrebno tudi v skupščini prilagoditi 
organizacijo odborov za realizacijo tako zastavljene naloge. 

Čeprav so delitvena razmerja med republiko in občinami že sprejeta in 
so sprejeti v večini primerov tudi občinski proračuni, želim kljub temu omeniti 
te odnose. Skupna sredstva v občini in republiki znašajo nad 150 milijard 
S dinarjev. Razmerje med občinami in republiko tako, kot je veljalo v letu 
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1967, se je letos le približno ohranilo. V skupni masi sredstev je znašal delež 
republike v letu 1967, kot je bilo že povedano, 35 %, letos 36,4'%, delež občin 
pa je od leta 1967 na letos padel od 65% na 63,6%. To razmerje je pokrito, 
vendar le delno popravljeno v korist občinskih skupščin s sredstvi republike, 
ki so namenjena za gradnjo osnovnih šol in s sredstvi za priznavalnine bor- 
cem NOV. 

Vsekakor pa se trend delitvenega razmerja že nekaj let povečuje v korist 
republike, kar prav gotovo ni politično sprejemljivo in bomo to razmerje 
morali v bodočih letih spremeniti. Pomembnejše je v tem položaju vprašanje, 
kako uveljaviti večjo samostojnost občin. Letos je bil sicer napravljen skromen 
korak k večji samostojnosti osnovne družbeno-politične skupnosti glede odlo- 
čanja o višini svojih sredstev in odprave limitov, o svobodnem oblikovanju 
večine prispevkov, davkov in taks. Ne glede na to pa je občina še vedno 
utesnjena pri formiranju svojih dohodkov med zvezo in republiko. 

Te napore bo potrebno nadaljevati mnogo širše in dosti bolj odločno. Že 
tekom leta 1968 bo treba pokreniti vprašanje delimitizacije občinskega malo- 
prodajnega prometnega davka, ki naj se izvede za leto 1969. Kot je nujno, da 
se med zvezo in republiko precizneje razmejijo naloge skladno z rastjo samo- 
upravnosti, tako bo potrebno tako razmejitev napraviti tudi med pristojnostmi 
in nalogami med republiko in občinami. Pri tem bi morali upoštevati načelo 
večanja samostojnosti oziroma samoupravnosti občine in povečane možnosti 
vpliva in vloge na odločanje o splošni potrošnji v komuni. Zavedati se namreč 
moramo, da kopica zelo pozno uveljavljenih sprememb na področju prora- 
čunske potrošnje, kar se je izrazito pokazalo letos, slabo vpliva na samoupravne 
odločitve v občini. Zato so finančne rešitve nujno slabše, kratkotrajne in s 
tem često neracionalne. Ob vsem tem pa vloga občana, ki ji pripisujemo 
tolikšen pomen, postane praktično neučinkovita. Zaradi časovne stiske je večina 
občin pripravila že prej svoje proračune in odloke o prispevkih in davkih obča- 
nov, a jih povsod niso uspeli predložiti zborom volivcev. Če pa so jih že 
predložili, so bili tem zborom predloženi le formalno. Tako se lahko zgodi, da 
je občina le distributer sredstev, občan pa še vedno gleda na občino, kot na 
oblast, ki je odmaknjena od ljudi. To kasneje povzroča negodovanje in kritiko 
glede občinskih odločitev, ker te niso plod javnih razprav in skupne rešitve 
z občani. Zaradi takih napak, ki se začenjajo v zvezi in končajo pri nas v repu- 
bliki, se končno v občini porajajo neprijetne posledice, ki hromijo razvoj komu- 
nalne samouprave in aktivnosti prebivalcev na zborih volivcev, v krajevnih 
skupnostih, Socialistični zvezi in tako dalje. 

Samofinanciranje občin je prav gotovo naša orientacija, ki jo bomo morali 
v nekaj letih usposobiti. To bo terjalo vrsto sprememb v zakonodaji, finančne 
premike v današnji pristojnosti in v sami metodi dela občinskih skupščin. Nesa- 
mostojnost in slab materialni položaj občin poraja često zelo degresivne ten- 
dence, ki se manifestirajo v težnji za prenašanjem nekaterih služb in nalog 
nazaj na republiko, proč od občana, oziroma od neposrednih interesentov. 

Tovarišice in tovariši poslanci! O predlogu republiškega proračuna za te- 
koče leto je odbor mnenja, da je prizadevanja, ki se odražajo v načelni politiki 
potrošnje potrebno z vso doslednostjo podpirati. Pripombe, ki se nanašajo na 
notranjo delitev sredstev, zlasti za področje javne uprave pa naj bi komisija 
izvršnega sveta upoštevala in skušala pokriti iz sredstev posebne proračunske 
rezerve. Te ugotovitve so razvidne iz poročil odborov. Zaradi delikatnosti takih 
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materialnih premikov to ni bilo možno upoštevati v celoti že v danem predlogu 
in je zato zaupanje te naloge omenjeni komisiji izvršnega sveta v tej situaciji 
najprimernejši. Vendar je to zaupanje komisiji smatrati kot konkretna in zelo 
jasna zadolžitev. Računamo, da bo omenjena komisija izvršnega sveta v naj- 
krajšem času to nalogo izvršila in o tem obvestila tudi našo skupščino. 

Upoštevajoč omenjeno zadolžitev in že predlagane amandmaje, sta odbora 
republiškega in organizacijsko-političnega zbora smatrala, da naj se predlagani 
proračun SR Slovenije ob teh pogojih sprejme. Iz vse razprave pa nujno izvirajo 
nekatere naloge, ki stoje pred nami. Na osnovi delovnega programa naše skup- 
ščine in teh ugotovitev bomo morali letos opraviti v tej smeri pomembne na- 
loge, zlasti pa naslednje: analizo prispevkov iz osebnih dohodkov, upoštevajoč 
možnosti gospodarstva glede pokrivanja potreb splošne potrošnje, analizo sistema 
davkov in prispevkov kot instrumenta ekonomske politke, analizo sistema 
financiranja družbeno-političnih skupnosti v celoti in proučitev vloge pro- 
računa ter skladov in njihove funkcije in oblike samoupravni družbi. 

To so štiri naloge, med seboj tesno povezane, dosti zahtevne, vendar tako 
aktualne, da moramo še letos na ta vprašanja najti odgovore in rešitve, ki 
bodo skladne z gibanjem v naši družbeni ureditvi. Ne samo skupščina in izvršni 
svet, vsi faktorji v republiki in v občinah bodo morali sodelovati v teh razpravah 
in prispevati svoj delež k ureditvi tako pomembnega vprašanja, kot je področje 
splošne družbene potrošnje. 

Pri tem ne gre le za vprašanje proračuna oziroma za več ali manj sred- 
stev, gre za to, da odplavimo znano polarizacijo med gospodarstvom in1 splošno 
potrošnjo, da uveljavimo zakonito prirodnost enotnosti interesov gospodarstva 
in negospodarstva v sodobni relativno razviti družbi, ki naj sloni na enotni 
odgovornosti za boljše ali slabše razmere v gospodarstvu in v potrošnji ter 
aktivnosti izven njega. V celotni sferi potrošnje, izven blagovne proizvodnje, 
ni ničesar, kar bi bilo stvar neke abstrakcije. Vse je v interesu delovnih 
ljudi naše skupnosti, naj si bodo to stroški za zdravstvo, šolstvo, kulturo ali pa 
za milico. Gre predvsem za vprašanje presoje glede višine sredstev večjih ali 
manjših zahtev, o učinkih naloženih sredstev in odgovornosti koristnikov za 
pravilno uporabo sredstev pred javnostjo. Z ureditvijo teh odnosov pa bo možno 
splošno družbeno potrošnjo programirati tudi za daljše obdobje, ker je ne- 
vzdržna vsakoletna nejasnost, in negotovost ter splošno nezaupanje med ljudmi, 
ki delajo v proračunskih ustanovah. 

Tovarišice in tovariši poslanci. Predlagam, da se na osnovi ugotovitev, do 
katerih smo prišli na sejah odborov in dopolnjene z današnje razpravo na našem 
in na organizacij sko-poli tičnem zboru, sestavijo posebni zaključki, oziroma 
sklepi, v katerih naj se precizira posamezne pomembnejše zadolžitve. Tak akt 
sklepa bi predložili zborom na prihodnjem zasedanju že konec tega meseca. 
Sklepe naj bi formirali pristojni odbori skupaj z izvršnim svetom. Hvala lepa. 

. Podpredsednik Marija Mesarič: Ali želi morda predstavnik zako- 
nodaj no-pravne komisije besedo? (Ne želi.) Ker ne želi, pričenjam razpravo. 
Kdo želi besedo? Prijavil se je poslanec Ivan Kreft, ki želi diskutirati v zvezi 
o prispevkih iz kmetijstva. 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci. Hkrati z obravnavanjem 
proračunske politike moramo nujno obravnavati tudi davčno politiko. Tako sta 
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storila predsedstvo in izvršni odbor republiške konference Socialistične zveze 
delovnega ljudstva Slovenije na skupni seji dne 5. januarja letos, ko sta obrav- 
navala elemente gospodarske politike v naši republiki v letošnjem letu. 

Predsednik izvršnega sveta tovariš Stane Kavčič je na omenjeni seji med 
drugim dejal: »Tudi davke bo treba nekoliko povečati, predvsem kmečke zlasti 
v industrijskih občinah. Davke nameravamo uskladiti s porastom cen. Podatki 
kažejo, da so kmečke občine v iskanju svojih dohodkov sorazmerno bolj obdav- 
čile kmete kot pa industrijske občine, ki imajo poglavitni vir dohodkov v 
industriji. Gospodarsko in politično pa bi bilo bolj razumljivo, če bi bilo ravno 
obratno, kajti kmetje okrog industrijskih središč imajo tudi diferencialno rento.« 

Tako stanje, toda le glede obdavčevanja, potrjujejo tudi podatki, ki so jih 
navajali pomurski politični delavci ob obisku predsednika in nekaterih pred- 
stavnikov izvršnega sveta v Pomurju pretekle jeseni, pa tudi razprave v klubu 
pomurskih poslancev o davčni obremenitvi občanov v preteklem letu. V tej 
razpravi je bilo izraženo tudi mnenje, da je pri obdavčenju hektarskega donosa 
treba upoštevati tudi družbena sredstva, ki so bila vložena zaradi večje donos- 
nosti obdelovalne zemlje, toda o tem pozneje. 

Lani je bil narodni dohodek v Sloveniji 8296 dinarjev po prebivalcu, po- 
prečna republiška proračunska potrošnja pa 520 dinarjev po prebivalcu. 
Poprečni narodni dohodek po prebivalcu v Pomurju se je približal številki 
4000 dinarjev, poprečna proračunska potrošnja pa je za nekoliko presegla 
400 dinarjev po prebivalcu, vendar zaostaja za okoli 120 dinarjev za repu- 
bliškim poprečjem. Poprečni prispevek od osebnega dohodka za občine SR 
Slovenije znaša iz delovnega razmerja 46,8!%, od kmetijstva pa le 6,7 °/<>. V 
pomurskih občinah pa sta si prispevek iz osebnega dohodka iz delovnega 
razmerja in od kmetijstva zelo blizu. Prvi znaša okoli 24 %>, drugi od kmetijstva 
pa 21 '"/o. Skoraj dvakrat nižji odstotek dohodka iz prispevkov osebnih dohodkov 
od delovnega razmerja je pripisati predvsem dejstvu, da je 11 000 Pomurcev 
zaposlenih izven Pomurja in sicer 9000 v tujini, 2000 pa drugod v Sloveniji 
in Jugoslaviji. Zaposleni izven Pomurja imajo 149 milijonov čistih osebnih 
dohodkov. Za tako izgubljenih 10 340 000 proračunskih prispevkov so dobile 
pomurske občine v preteklem letu 8 963 000 dinarjev dopolnilnih proračunskih 
sredstev. 

So pa izven Slovenije tudi občine, ki so izgubile dohodek na drug način. 
Kot zanimiv primer naj navedem občino Bečej. Po pisanju Nedeljskega dnev- 
nika z dne 18. 2. 1968 so odborniki te občinske skupščine z začudenjem ugotav- 
ljali, da občinski upravi v Bečeju po 24 letih ni uspelo ugotoviti, kdo uporablja 
več kot 3000 ha zemlje, za katero ne zbirajo davkov. Po približnih ocenah 
izgubi občinski proračun zaradi tega vsako leto okoli 150 milijonov S dinarjev 
ali v 24 letih 3 milijarde 600 milijonov S dinarjev. Na podobno pomanjkljivo 
zbiranje davkov bom na drugem mestu ponovno opozoril. 

Tudi v Sloveniji je nekaj anomalij, vendar je na drugi strani res, da so vse 
slovenske občine vključno s pomurskimi, predpisale v lanskem letu najvišjo 
možno stopnjo prispevka osebnega dohodka od delovnega razmerja. Pomurje 
pa je, čeprav ga smatramo za manj razvito področje, med najbolj obremenjenimi 
tudi s prispevkom od zasebnega sektorja kmetijstva. Pomurski prebivalci in 
kmetovalci so v preteklem letu sami zbrali 12 160 000 N din občinskega pri- 
spevka od celotne vsote 57 877 000 dinarjev za območje vse Slovenije, kar 
ustreza 21 %>. V ta odstotek pa seveda niso všteti na zborih volivcev oziroma 
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na referendumih sprejeti samoprispevki za ceste III. reda in II. reda ter v 
druge namene. 

Naj opozorim še na nekatere konkretne razlike v obremenitvi na posa- 
meznih področjih Slovenije. V občini Koper je plačal kmet od 800 dinarjev 
hektarskega donosa 40 dinarjev občinskega prispevka, pri ptujski občini pa 
304 dinarje. Razmerje v obremenitvi Ptuj—Maribor pa je 45 proti 21. Torej 
je bil lani za enako zemljo ptujski kmetijski proizvajalec več kot dvakrat bolj 
obremenjen kot pa mariborski. 

Med najbolj obremenjenimi so tudi kmetijski proizvajalce v radgonski 
občini. V tej občini je 3515 kmečkih gospodarstev, ki gospodarijo na 14 037 ha 
zemlje. Poprečna velikost gospodarstva je torej 4 ha, v resnici pa je kar 70 % 
kmečkih gospodarstev pod 4 ha. Ta gospodarstva so v glavnem v gričevnatem 
predelu občine. Njihov glavni tržni presežek pa je živina, ki ji je lani padla 
odkupna cena za 18%, trenutno pa je padec še večji. Presežek imajo tudi v 
sadju, ki pa ga lani predvsem zaradi neustrezne kakovosti ni bilo mogoče pro- 
dati. Na neposredno vnovčenje pa ni misliti, zaradi prevelike oddaljenosti od 
potrošniških središč. Objektivne težave kmetje še razumejo, ne morejo pa se 
sprijazniti s subjektivnimi slabostmi pri obdavčevanju, o katerem sem deloma 
že govoril, nekatere pa naj še navedem, da bo slika čim popolnejša. Od istega 
katastrskega dohodka, od katerega je dobila lani občina Koper 840 N dinarjev, 
je dobila brežiška občina 1050 dinarjev, velenjska pa kar 2800 dinarjev. Do 
letos je bil torej prispevek odvisen od občinskih potreb, ne pa od donosnosti 
zemlje. Kjer se občinske potrebe krijejo z drugimi sredstvi ali celo s sredstvi 
drugih republik, so dajatve kmetovalcem manjše, ne glede na rodovitnost 
zemlje. Kmetovalec iz okolice Medvod je plačal občini Ljubljana-Šiška 880 
dinarjev prispevka od katastrskega dohodka 4000 dinarjev, škofjeloška občina 
pa je od enakega katastrskega dohodka pobirala precej več, to je 1320 dinarjev 
prispevka, čeprav parcele mejita druga z drugo. 

Za območje izven Slovenije mi žal ni uspelo zbrati podobnih konkretnih 
podatkov, saj jih tudi zakonodajni odbor zveznega zbora Zvezne skupščine 
pred 10 leti na svojo zahtevo ni mogel v celoti dobiti. Ze na podlagi delnih 
podatkov pa je bilo takrat ugotovljeno, da je bil katastrski dohodek na naj- 
rodovitnejših parcelah izven Slovenije tudi do polovico manj obremenjen v 
primerjavi z obremenitvijo v Pomurju, na ptujskem, škofjeloškem in brežiškem 
območju, bil je obremenjen bolj simbolično, približno tako, kot je bil v koprski 
občini v lanskem letu. Pri tem pa naj ugotovim, da koprsko območje ni bilo 
deležno ne vem kakšnih vlaganj v kmetijstvo, saj ne takih, kot so jih bila 
deležna tako imenovana žitorodna področja. 

Socialistično načelo nagrajevanja po delu velja že dolgo tudi za kmetijske 
proizvajalce. V skladu s tem načelom je, da pokažem na tiste dokajšnje re- 
zerve, ki čakajo na izterjevalca davka ne samo v Bečeju, ampak tudi povsod 
tam, kjer v občinske proračune niso vključili davka od povprečnih dohodkov 
zemlje, ki je bila meliorirana s sredstvi skupnosti. 

Nenehno opozarjanje na omenjene anomalije je dalo že nekaj pozitivnih 
rezultatov. Tako je predvidela federacija za letošnje leto 40% več dohodka 
od davka iz kmetijstva kot prejšnja leta. Glede na to, da je bila že lani ude- 
ležba federacije na davku iz kmetijstva povečana od 3 na 6%, je letos pred- 
videno 40% povečanje dohodka federacije iz tega davka možno predvsem 
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zaradi tega, ker je bil ta davek prej vsaj na nekaterih območjih države le 
simboličen. 

V letu 1967 je bilo na račun tega davka realiziranih samo 22,8 milijarde 
S dinarjev ali 5,2 milijarde S din manj kot je zveza po planu predvidela. Za 
letos pa je predvidenih 32 milijard dinarjev ali za 10 milijard več sredstev 
v letošnjem zveznem proračunu, v proračunu občin in republik, kjer doslej 
niso redno in v celoti plačevali tega davka pa se bo steklo letos dodatnih 165 
milijard S dinarjev, če bodo ta davek res pobrali v celoti pa okoli 175 milijard 
dinarjev. 

Poleg te največje skrite rezerve naj opozorim še na nekatere druge. Po 
oceni zveznega tržnega inšpektorja je bilo prodanih v preteklem letu ilegalno 
5000 do 6000 ton tobaka, kar po uradnih cenitvah pomeni, da je izgubila fede- 
racija 31 do 37 milijard dinarjev zveznega davka na promet. V to ilegalno 
trgovino naša republika ni vmešana, ker ni več proizvajalec tobaka. Tudi pri 
20 milijardah, kolikor je izpada pri zveznem davku na alkoholne pijače, Slo- 
venija ni med glavnimi krivci, pa tudi najbrž ne pri milijardah, ki so izpadle 
pri zveznem prometnem davku na naftne derivate. Tukaj gre za nadaljnjih 
60 milijard S dinarjev izpada, pri čemer pa je — po računu federacije — 
najmanj 40 milijard S dinarjev izpada še v proračunih občin in republik, ali 
skupno 100 milijard k prejšnjim 175 milijardam dinarjev; torej 275 milijard 
pa je skoraj šestkratna vsota republiškega proračuna, ki ga sprejemamo danes. 

Pri tem pa nisem upošteval utaj, ki po mišljenju zveznega sekretariata 
za finance še niso zavzele prevelikega obsega, lahko pa bi bile zelo škodljive, 
če jih ne bomo v kali zadušili. Inšpektorji službe družbenega knjigovodstva 
v Sarajevu so namreč ugotovili, da nekatere trgovske organizacije izplačujejo 
osebne dohodke kar iz gotovine izkupčkov, ki jih niso odvedle, torej mimo 
družbene evidence, ne da bi plačale proračunske prispevke za socialno zava- 
rovanje itd. 

Da se vsaj glede pobiranja davka iz kmetijstva razmere izboljšujejo, je 
po mojem mišljenju v precejšnji meri pripisati tudi stališču našega izvršnega 
sveta, ki ne nasprotuje kot vemo dajatvam za federacijo in za nerazvita pod- 
rdčja, ki pa seveda ob nepobranih davkih drugod ne more dopustiti, da bi 
kdo krnil naše šolstvo pa tudi ne, da bi postali naši stari upokojenci še večji 
socialni problem. 

Z večjim vključevanjem rezerv bi pridobili proračuni ne le federacije in 
manj razvitih območij, temveč tudi razvitejših, ker bi se prelivanje lahko zmanj- 
šalo. Ker je družba zainteresirana, da tudi zasebni proizvajalec proizvaja za 
trg, ji ni vseeno, koliko kdo pridela na zemlji, v katero so bila vložena velika 
družbena sredstva. Že pred 12 leti je o tem tekla razprava tudi v zvezni ljudski 
skupščini. Kot sem se že takrat strinjal, se še vedno strinjam z diskutantom, 
ki je na skupni seji obeh zborov dne 6. 12. 1956 dejal med drugim naslednje: 
»Jedna karakteristika u osnovama društvenog plana za 1957 godinu je, da je 
povečanje investicionih ulaganja u poljoprivredu usmerena, pre svega, na 
izvodjenje šireg programa melioracionih radova u cilju odvodjavanja i to 
naročito u žitorodnim područjima. Ukupna vrednost melioracionih radova pred- 
vidjena je za žitorodni rajon na 11,3 milijarde dinara.« — Ne pozabite, da je bilo 
to leta 1956. — »Pored toga predvidja se za vodoprivredne radove iznos od 5,7 
milijardi dinara. Iz ovih brojki vidi se, da se najveća suma svih poljoprivrednih 
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investicija koncentriše u takozvanim aktivnim žitorodnim područjima Jugo- 
slavije.« 

Sedaj pa naj vas seznanim še z negativnim stališčem poslanca do take 
orientacije: 

»Meni se ova orientacija,« tako je dejal, »ne svidja. U sadašnjoj situaciji 
treba što brže postiči povećanje agrarne proizvodnje i to na što ekonomičniji 
način jer sredstava imamo malo. Da se taj cilj postigne, mislim, da treba po- 
stupati drugačije. Mi znamo da severoistočni ravnični pojas naše države treba 
da postane važan prehrambeni i ratarski rajon države. Ali ovo područje obu- 
hvata svega 17'% ukupne površine FNRJ, odnosno samo 24% od ukupne po- 
ljuprivredne površine.« Za tem pa nadaljuje: »Bez sumnje je danas situacija 
u žitorodnim rajonima takva, kako ju je ocenio drug Slavko Komar. Bez 
sumnje je potrebna društvena intervencija, da se to stanje popravi. Ali pošto 
imamo malo društvenih sredstava i pošto je potrebno sa tim sredstvima što 
brže postiči povećanje poljoprivredne proizvodnje, to treba da se orijentišemo 
na neposredno pomaganje tekuće proizvodnje putem odgovarajućih investicija 
i slično, putem stimulacije u ceni žitarica itd. a da odgodimo zasad dugoročne 
i skupe investicije na novim i velikim melioracionim radovima, koji će prido- 
nijeti ka povećanju proizvodnje tek u daljoj budućnosti.« 

Kljub jasno izrečenim pomislekom govornika je bilo vendarle odobreno, 
da so v letu 1957 vložili v žitorodni rajon 11,3 milijarde dinarjev, ni pa ostalo 
le pri tem vlaganju, temveč sta bila leto pozneje, in sicer 4. decembra 1957 
sprejeta celo dva zakona, ki sta taka vlaganja zagotovila vse do danes v skupni 
vrednosti 95,2 milijarde dinarjev, kar bi znašalo v današnjem dinarju, ki ga 
označujemo s »starim« 1000 milijard, toliko so se namreč dvignile cene od leta 
1956, ki so bile osnova za izračun stroškov. 

Da se sedaj samo mimogrede pomenimo o rentabilnosti omenjenih vlaganj. 
Taka ogromna vlaganja je mogoče zagovarjati le na tistih melioriranih pod- 
ročjih, kjer se je ali se bo v kratkem kmetijska proizvodnja za nekajkrat po- 
večala. Take realne možnosti pa so le v Makedoniji pri kulturah kot so tobak, 
bombaž, mak, riž in še druge, ki jim makedonsko sredozemsko podnebje prija. 
Nezadovoljivi pa so že sedaj rezultati ob drugih melioracijskih sistemih, ki 
so jih izvajali in jih še izvajajo pretežno z zvezno pomočjo. 

Lahko torej rečemo, da je šlo bolj za politične, kot za ekonomske inve- 
sticije. Hočem reči le to, da mora biti vsako vlaganje na nerazvitem kot na 
razvitem področju rentabilno, sicer zavira razvoj, namesto, da bi ga pospeševalo. 
Celo v letošnjem letu, ki je odločilno za uspeh reforme, načela rentabilnosti 
niso povsod upoštevali, saj se niso odrekli gradnji objektov, katerih rentabilnost 
je vprašljiva. Težave slovenskega gospodarstva poznamo in da bi jih zmanjšali, 
je nujno upoštevati predloge gospodarske zbornice SR Slovenije, predloge, od 
katerih navajam le najvažnejše, ki se glase v skrajšani obliki takole: znižajo 
naj se stopnje neposrednih dajatev za zvezo, zlasti še, ker so zelo visoke tudi 
razne posredne dajatve v njeno korist; delež obresti od kreditov, razpolaganje 
z rezervami zavarovanja, predpisovanja tarif plačilnega prometa itd. Zniža 
naj se obrestna mera za poslovni sklad gospodarskih organizacij, in sicer od 
3,5 na 3,2 !°/o ter od 1,7 na 1,5 fl/o. Zniža naj se delež zveze v prometnem davku 
tekočih goriv za 0,2 N din v korist sredstev za vzdrževanje in modernizacijo 
cest. Znižajo naj se maksimalne obrestne mere poslovnih bank na 8'%, z zniža- 
njem visokih obrestnih mer za kredite, ki jih imajo poslovne banke pri narodni 
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banki. Zniža ali vsaj ustavi naj se nadaljnje naraščanje nekaterih carinskih 
stopenj, zlasti za proizvode bazične industrije itd., itd. 

Ko bo to vsaj delno doseženo, bo laže sestaviti proračun SR Slovenije, kot 
ga je bilo sestaviti za tekoče leto. Za proračun bom glasoval, ker ni drugega 
izhoda, če nočemo delati težav izvršnemu svetu, ki se je moral glede na velike 
potrebe zelo truditi, da bi uravnovesili letošnji proračun. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Besedo ima tovariš Cene Matičič. 

Cene Matičič: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši poslan- 
ci! Maratonska diskusija okoli financiranja srednjestopenjskega šolstva na pre- 
teklem zboru in njegove pristojnosti v okviru občine ali pa republike, kot tudi 
dolgotrajna in večletna konfrontacija med potrebami zdravstva in socialnega 
varstva in možnostmi na drugi strani, ter vsi podobni dialogi, v katerih ugo- 
tavljamo kronično pomanjkanje sredstev za potrebe vseh negospodarskih de- 
javnosti, me bolj in bolj prepričujejo, da s kategorijo prispevkov iz osebnih 
dohodkov, kot bistvenim napajalcem potreb negospodarskih dejavnosti, verjetno 
nekaj ni v redu. In res je tako, kajti prispevki iz osebnih dohodkov so po vsej 
verjetnosti ena najbolj problematičnih prvin našega ekonomskega sistema. Naj 
izgleda še tako paradoksno, pa le velja, da povzroča prav ta način napajanja 
negospodarskih potreb kronično pomanjkanje sredstev za negospodarske de- 
javnosti in to posebno v pogojih recesije in stagnacije ekonomske dejavnosti. 
Pretekla diskusija o pritisku na prispevke bi potemtakem čisto normalno 
morala voditi v diskusijo o ekonomskem sistemu in predvsem v diskusijo o 
sistemu delitvenih instrumentov, med katere spadajo predvsem prispevki iz 
osebnega dohodka. Menda nam ravno tako ni neznano, da ekonomisti že nekaj 
časa opozarjajo na ta pojav, ki ni več v skladu s spremenjenim mehanizmom 
našega gospodarstva. Smatram, da je sedanji sistem teh prispevkov problema- 
tičen iz naslednjih vidikov: 

1. Sedanji sistem napajanja družbenih služb in proračunov izhaja iz pre- 
pričanja, danes že preživelega, da je negospodarsko področje neproduktivno. 
V resnici je stvar malce drugačna. Saj je povezanost obojestranska. Slabo šol- 
stvo in nezadovoljivo znanstveno delo zavirata kakršenkoli napredek družbe. 
Zmanjšani obseg proizvodnje obratno zavira negospodarske dejavnosti 

2. Tako kot vsaka družba imamo tudi mi potrebo p,o negospodarskih de- 
javnostih. Zadovoljujemo jih lahko le v obsegu danih ekonomskih in intelek- 
tualnih kapacitet. Vendar je treba vedeti, da mora biti obseg teh dejavnosti 
v določenem obdobju fiksen, stalen in neodvisen od kratkoročnih oscilacij 
gospodarstva pa čeprav se iz razdobja v razdobje ta vlaganja povečujejo. To 
velja predvsem tudi za financiranje teh služb. Logika, da so potrebe šolstva, 
uprave, zdravstva, kulture, sodstva, raziskovalnega dela in podobnih področij 
proporcionalne, z neprestanim kratkoročnim in tudi srednjeročnim nihanjem 
osebnega dohodka v gospodarstvu, je potemtakem zgrešena. 

3. Prispevki iz osebnega dohodka imajo tudi drugo, zelo pomembno slabost, 
ki je v tem, da prekomerno povečujejo ceno dela. Tako je popolnoma evidentno, 
da gospodarstvo ne ve več, kakšni so njegovi produkcijski stroški. S tem pa tudi 
ne ve, kje so njegove komparativne prednosti. Verjetno ni neznano, če ugoto- 
vim, da je negativni učinek teh prispevkov posebno nevaren za manj razvite 
panoge našega gospodarstva. 
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4. Še škodljivejši je ta instrument v pogledu fluktuacij, katerim je sleherno 
pa tudi naše gospodarstvo podvrženo. Izgleda, da v našem ekonomskem sistemu 
ni zadovoljivih instrumentov, ki naj bi fluktuacije stabilizirali in omilili. Še 
več, prav prispevki iz osebnih dohodkov jih celo pospešujejo. Ob padanju go- 
spodarske rasti se njih naraščanje zaustavlja. To vpliva zaviralno na že tako 
zavrto rast. Ob razcvetu gospodarstva je ta pojav obraten. To pomeni, da se- 
danji sistem prispevkov iz osebnih dohodkov pospešuje razvoj takrat, ko je ta 
že sam po sebi prebujen in ga zavira takrat, ko bi ga moral pospeševati. Nor- 
malna razdalja med zgornjo in spodnjo amplitudo v nihanju gospodarstva se 
s tem sistemom veča daleč prek tiste meje, ki jo samo gospodarstvo še komaj 
premaguje. Ali torej ni evidentno, da so prispevki iz osebnega dohodka tipičen 
in nestabilizacij ski element. 

5. Posebno nevarni postajajo prispevki iz osebnega dohodka v obdobju 
inflacijskih pojavov, ki so prav značilni za kategorijo osebnega dohodka. Ker 
so, prispevki namreč, direktno vezani na osebni dohodek, nam inflacijo s tem 
še povečujejo. Inflacijski pritisk se pojavlja tudi v dobi razcveta' gospodarstva. 
To seveda pomeni, da postajajo prispevki iz osebnega dohodka dvakrat nega- 
tivni. Najprej nam večajo amplitude ciklusa, na drugi strani pa še stopnjo 
inflacije. 

6. Med ostalimi negativnimi elementi bi kazalo omeniti še to, da so pri- 
spevki iz osebnega dohodka tipičen variabilni strošek. Z njim se potemtakem 
slabša organska struktura kapitala. Kar seveda prav nič ne stimulira pametnega 
gospodarjenja, saj je popolnoma razumljivo, da so visoka proizvodnja, boljši 
izkoristek, boljša organizacija, rast produktivnosti, rast ekonomičnosti in ren- 
tabilnosti posledice predvsem fiksnih ne pa variabilnih stroškov. 

7. Takšen način napajanja proračunov in celotne družbene nadstavbe je 
poleg vsega eden najpomembnejših vzrokov, ki nas peljejo v že ugotovljeno 
predimenzioniranost teh služb, saj bo popolnoma razumljivo, da povzroča rast 
v dobi gospodarske ekspanzije in inflacije nesmotrne razrešitve, ki jih noben 
kasnejši zastoj ne more več zaustaviti. Ker v obdobju gospodarskih recesij abso- 
luten dotok v negospodarstvo pojema, se spremeni igra v konstantno zahtevo 
po zviševanju stopenj v proračunu. Tak sistem je potemtakem neugoden tudi 
za kakršnokoli racionalno gospodarjenje v sami negospodarski sferi. 

8. Čeprav smo na eni strani popolnoma odločni v zahtevah, da osebni 
dohodki ne morejo naraščati hitreje od proizvodnosti pa nas prav ta sistem 
prispevkov iz osebnih dohodkov sili v nujnost, da tako občine kot republika, 
ali pa zveza sama, odkrito ali pa neodkrito, zavestno, ali pa nezavestno, vpli- 
vajo na to, da teče kategorija osebnega dohodka dokaj hitreje in dokaj nad 
kategorijo proizvodnosti. 

Iz vsega tega je verjetno jasno, da je treba omenjeni vir napajanja družbe- 
nih služb in proračunov iz prispevkov iz osebnih dohodkov smatrati za enega 
od žarišč inflacije. 

Izkoriščam možnost, ki mi jo nudi 2. alinea 20. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije in predlagam, da se na enem od prihodnjih zasedanj našega 
zbora vnese posebna točka, ki naj kompleksno osvetli in prinese pozitivne 
rezultate o problemu sistema delitvenih instrumentov s posebnim ozirom na 
prispevke od osebnega dohodka. Predlagam, da se organizacija in priprava te 
naloge poveri odboru za družbeni plan, finance in proračun našega zbora, ki 

3* 
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naj skupno z izvršnim svetom in znanstvenimi institucijami ter upravnim 
aparatom pripravi ustrezne materiale in dokumentacijo. 

Prosim, da se republiški zbor izjavi o mojem predlogu. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Zeli še kdo besedo? Besedo ima 
tovariš Jože Ingolič. 

Jože Ingolič: Tovarišice in tovariši poslanci! Ker niso bila gospodar- 
ska gibanja v januarju in februarju taka kot so bila planirana pri proračunskih 
dohodkih, je verjetno tudi tega razloga v predlogu zakona 3. člen, ki govori 
takole: »Če zaostaja pritekanje proračunskih dohodkov v taki meri, da verjetno 
ne bodo doseženi v višini iz 1. člena tega zakona, lahko izvršni svet, da bi 
ohranil proračunsko ravnovesje, začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v pro- 
računu razporejena za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo sredstev, 
ki so v proračunu razporejena za posebne namene...« Menim, da v primeru 
zaostajanja in manjšega dotekanja proračunskih dohodkov ne gre le za pravico, 
ampak tudi za dolžnost izvršnega sveta SR Slovenije, da skrbi za ohranitev 
proračunskega ravnovesja. To dolžnost je nujno poudariti spričo sedanjega ne- 
predvidenega gibanja gospodarstva in zato predlagam, da se v 2. vrsti tretjega 
člena zamenja beseda »lahko« z besedo »bo«. To se pravi, da bo izvršni svet 
v primeru, če bodo dejansko sredstva dotekala približno tako kot so sedaj, 
obvezno ukrepal. S tem bo avtomatično onemogočil, da bi proračun, ki je po 
mojem mnenju, kot sem že tudi zadnjič v diskusiji omenil zelo optimistično 
sestavljen, imel inflacijski značaj. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Želi še kdo besedo? (Ne javi se 
nihče.) Če ne, prosim, da se predstavnik odbora za družbeni plan, finance in 
proračun izjavi glede amandmaja. Besedo ima Miran Cvenk. 

Miran Cvenk: Tovarišice in tovariši poslanci! Kot poročevalec odbora 
se s tem spreminjevalnim predlogom, ki ga je dal tovariš Ingolič strinjam. 
Mislim pa, da bi se moral o njem izjaviti tudi predstavnik izvršnega sveta. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Prosim, ali želi predstavnik iz- 
vršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima Jožko Štrukelj. 

Jožko Štrukelj: Tovariši poslanci, tovarišice poslanke! Mislim, da 
lahko izvršni svet sprejme ta amandma. V sedanji formulaciji 3. člena je v 
bistvu bila že izražena intencija izvršnega sveta v tem smislu, da namerava 
pozorno in budno paziti na pritok dohodkov proračuna. Zato mislim, da lahko 
sprejmemo ta amandma. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala lepa. Prosim, želi predstav- 
nik zakonodajno-pravne komisije besedo? (Ne želi.) Morda bi hkrati s pred- 
lagano spremembo lahko osvojili tudi stilistične spremembe, ki jih zahteva 
sprememba te besede, da ne bi zavlačevali in celotnega odstavka ponavljali. 

Dajem predlog amandmaja tovariša Ingoliča, s katerim se strinja tudi, kot 
ste slišali predstavnik izvršnega sveta, na glasovanje. Kdor je za amandma, naj 
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prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (En poslanec dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet. Dajem na glasovanje amandma iz- 
vršnega sveta v celoti. Kdor je za, prosim, da dvigne roko. (Večina poslancev 
dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec dvigne 
roko.) 

Ugotavljam, da so amandmaji izvršnega sveta sprejeti. 
Glede na določilo začasnega poslovnika republiškega zbora moramo o 

poglavjih, h katerim so predlagani amandmaji, glasovati posebej. Dajem kot 
prvo na glasovanje poglavje A. Dohodki. Kdor je za to, da se to poglavje 
sprejme, dopolnjeno z amandmaji izvršnega sveta, prosim, da dvigne roko. 
(Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En 
poslanec dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor poglavje A. Dohodki sprejel z enim 
vzdržanim glasom. Dajem na glasovanje poglavje B. Splošni razpored dohodkov. 
Kdor je za to, da se to poglavje, dopolnjeno s predlaganimi amandmaji izvrš- 
nega sveta, sprejme, prosim da dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) 
Je kdo proti (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je tudi to poglavje sprejeto z enim vzdržanim glasom. 
Dajem na glasovanje predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1968 
v celoti. Prosim, kdor je za ta zakon, da 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 zakona o proračunu SR 
Slovenije za leto 1968 z enim vzdržanim glasom. 

S tem prehajam na 5. točko dnevnega reda, in sicer na obrav- 
navo in sklepanje o predlogu odloka o razdelitvi deviz za potrebe SR Slovenije 
v letu 1968. 

Pred prehodom na to točko pa bi želela slišati mnenje tovarišev in tovarišic 
poslancev o tem, ali želite, da sejo nadaljujemo, ali da jo za čas od 12.30 do 
13.30 prekinemo, glede na to, da smo sprejeli zakon o 5-dnevnem delovnem 
tedniku? Prosim za vaše mnenje. (Lahko sejo nadaljujemo.) Nadaljujemo torej 
s sejo. Tudi ta odlok je naš zbor v načelu že obravnaval na seji dne 12. 2. 1968 
in ga v načelu tudi sprejel. Predlog odloka in poročila odbora za družbeni 
plan, finance in proračun in zakonodajno-pravne komisije ste prav tako že 
prejeli. Za to sejo ste prejeli še dodatno poročilo odbora za družbeni plan, 
finance in proračun. Predstavnika izvršnega sveta sta tovariš Bojan Lubej 
in Riko Jerman. Ali želi predstavnik izvršnega sveta dati k predlogu še ustno 
obrazložitev. (Ne želi.) Ali želi poročevalec odbora oziroma komisije še kaj 
dodati k poročilu? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker ugotavljam, 
da nihče ne želi razpravljati, zaključujem razpravo in dajem predlog odloka 
na glasovanje. Prosim da tisti, ki ste za sprejetje odloka, dvignete roko. (Večina 
poslancev dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o raz- 
delitvi deviz za potrebe SR Slovenije v letu 1968. Hkrati obveščam zbor, da je 
v enakem besedilu odlok sprejel tudi že organizacijsko-politični zbor. 
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Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
programa za izdelavo regionalnega prostorskega plana za območje SR Slovenije. 

Predlog programa za izdelavo regionalnega prostorskega plana za območje 
SR Slovenije je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. Kot svojega 
predstavnika je izvršni svet določil tovariša inž. Draga Lipiča. Ali želi pred- 
stavnik izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev? (Da.) Prosim, besedo ima 
inž. Drago Lipič. 

Drago Lipič: Tovarišica predsedujoča, tovarišice in tovariši poslanci! 
S sprejetjem zakona o regionalnem prostorskem planiranju je bil storjen važen 
korak v prizadevanjih za izgrajevanje in izpopolnjevanje splošnega sistema 
družbenega planiranja. Skupščina SR Slovenije je s tem izrazila družbeno voljo 
o tem, da se z regionalnim prostorskim planiranjem zagotovi smotrno uporabo, 
urejanje in gospodarjenje s prostorom ter varovanje tistih vrednot, ki pred- 
stavljajo predmet dolgoročnega interesa družbe v prostoru. 

Sprejeti zakoni so opredelili interes, odgovornost in kompetence republike 
v slovenskem prostoru, po drugi strani pa omogočili in usmerili pripravo za- 
četnega dokumenta regionalnega prostorskega plana za območje SR Slovenije. 
Izraz prizadevanja za uresničitev te naloge je predloženi program, katerega 
osnutek je služil tudi kot podlaga za pripravo konkretnih delovnih zasnov za 
leti 1967 in 1968. Čeprav smo z delom po teh letnih programih že pričeli, so 
nekatere okoliščine narekovale ponovno presojo celotne delovne zasnove. Med 
te okoliščine sodi predvsem začetek priprav za izdelavo dolgoročnega koncepta 
družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije, ki so sovpadale z začetkom iz- 
delave regionalnega prostorskega plana. Potrebno je bilo namreč že vnaprej 
uskladiti in smiselno povezati dve deli, ki v bistvu vodita k istemu cilju. Kljub 
številnim razpravam pa se zdi, da funkcija regionalnega prostorskega plana 
še ni docela pojasnjena, zlasti kar zadeva razmerja, ki nastajajo med regional- 
nim prostorskim planom na eni in družbenimi plani, in posebej še s konceptom 
dolgoročnega ekonomsko-političnega razvoja na drugi strani. 

Pogosto je slišati mnenja, da se regionalni prostorski plan postavlja v 
konkurenčno vlogo do družbenega planiranja ali celo to, da ga želi postopoma 
nadomestiti v kompleksnejši in bolj dolgoročni obliki. Vendar temu ni tako. 
Družbeno planiranje je sprejelo idejo o prostorskem planiranju, ker je bilo 
čutiti potrebo po upoštevanju konkretnega prostora in njegove sposobnosti 
sprejeti gospodarski razvoj. Regionalni plan je torej del sistema splošnega druž- 
benega planiranja. 

Prostor je v Sloveniji v zadnjih desetih letih postal vse bolj zanimiv. Ker 
imamo od okoli 22 000 km2 le okoli 3000 km2 takega prostora, ki je sposoben 
sprejeti intenzivno gospodarstvo in ker je ta prostor obremenjen že z mnogimi 
regionalnimi republiškimi in mednarodnimi komunikacijami kot so ceste, želez- 
nice, daljnovodi, bodoči plinovodi in naftovodi, z vodno gospodarskimi uredit- 
vami, z industrijo, urbanizacijo, ter s kmetijstvom in gozdarstvom, je povsem 
razumljiva vse večja skrb bodoči uporabi oziroma izkoriščanju tega prostora. 

Menim, da je prav, da tukaj opozorim na številne pripombe poslancev, 
glede razvoja tistih področij, ki jih doslej še ni zajel val industrializacije in kjer 
ne potekajo velike nacionalne komunikacije. Regionalni prostorski plan ni na- 
menjen le razvitemu delu Slovenije, ki ga pogosto imenujemo slovenski gospo- 
darski koridor. Delovni program, ki ga danes obravnavamo, izhaja iz izhodišča, 
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da mora regionalni-prostorski plan zajeti vso Slovenijo in pomagati odkriti 
specifične razvojne možnosti kompleksnega slovenskega narodnega gospodar- 
stva in socialnega razvoja. Dosedanji razgovori in nekatere razprave o konceptu 
so pokazale na zelo tesno, lahko bi rekli funkcionalno povezavo, med konci- 
piranim dolgoročnim ekonomsko-političnim razvojem in dolgoročnimi projek- 
cijami regionalne ureditve. Pri tem ne mislimo, da bi regionalni plan stopili 
z družbenim planom, temveč, da ima regionalni plan v svojem delovnem po- 
stopku mnoge metodološke in tehnične posebnosti, ki mu dajejo določeno stop- 
njo samostojnosti. Hkrati izražam prepričanje, da bo le po tej poti regionalni 
prostorski plan prispeval k optimalni ustvarjalnosti koncepta, ker mu bo nudil 
informacije o objektivnih možnosti, ki jih nudi slovenski prostor za gospodar- 
ski razvoj. 

Zaradi tega moramo prostor najprej spoznati. Tako zajema prvi del pro- 
grama za izdelavo regionalnega prostorskega plana pretežno tista dela, ki naj 
nudijo informacijo, pregled in vpogled v lastnosti slovenskega prostora in doga- 
janja v njem. Ta del opravil predstavlja v začetni fazi potrebno in nesporno izho- 
diščno delo. Gre za tisti najbolj izraziti prostorski vložek, ki naj osvetli z vidika 
prostorskih, naravnih in s človeško roko ustvarjenih pogojev, možnosti, ki nam 
jih za posamezne razvojne alternative slovenski prostor ponuja. Pregled teh 
informacij podaja podlago za raziskave in ugotavljanje obstoječih razvojnih 
teženj in presojo o tem, ali so takšne kakršne so zaželene ali ne. Da bi bila ta 
presoja možna, je v tej fazi in že v konceptu treba opredeliti nekatere glavne 
smotre razvoja, predvsem za tista področja, katerih razvoj je z danimi ali kori- 
giranimi prostorskimi pogoji v največji, najtesnejši zvezi. Te pogoje moramo 
jasno tudi zavarovati. 

Delo na regionalnem prostorskem planu pa se ne more omejiti le na zava- 
rovalne ukrepe, kot so varovanje pokrajine, voda, zaščite pred erozijo in po- 
dobno. Regionalno prostorsko planiranje je predvidevanje o tem, kako se bo 
v bližnji in daljši prihodnosti odrazil ekonomski in socialni razvoj v prostoru, 
kako bo prostor sprejel potencialne razvojne tokove in tudi o tem, kako utegne 
prostorska opremljenost spodbujati gospodarska dogajanja in socialni razvoj. 
Sami zavarovalni in represivni ukrepi predstavljajo le del in to pasivni del 
plana, ki bo svojo resnično fiziognomijo dobil šele takrat, ko mu bomo dodali 
tudi njegov aktivni del, prostorsko razvojni koncept. 

Pomembno je spoznanje o tem, da bodo pri pripravi regionalnega pro- 
storskega plana odigrali odločilno vlogo veliki razvojni programi in projekti 
s področja infrastrukture. To spoznanje se je odrazilo tudi v samem zakonu 
o regionalnem prostorskem planiranju, ki dopušča in celo sugerira vzporedno 
pripravo takih programov in jih opredeljuje kot elemente regionalnega pro- 
storskega plana. Razvojni programi in projekti tehnične infrastrukture so že 
v teku. Razumljivo je potemtakem, da program za izdelavo regionalnega pro- 
storskega plana to okoliščino upošteva in računa na možnost tekočega uskla- 
jevanja teh projektov med sabo in z drugimi, predvsem mestnimi in občin- 
skimi prostorskimi načrti. Predvidevamo preizkus teh elementov na njihovo 
tehnično izvedljivost, ekonomski učinek in sociološko-politične učinke, ki naj 
jih ustrezno postavi v prostor in jim opredeli tudi njihovo spodbujevalno vlogo 
v regionalnem razvojnem procesu. 

Zelo pogosto smo slišali pomisleke o vlogi občin pri regionalnem planu 
Slovenije. Mnogi so mnenja, da je izdelava tega plana le stvar republike, ki bo 
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reševala le interese, ki zadevajo republiško skupnost. Menim, da temu ni tako. 
Realna presoja nas pripelje do spoznanja, da si bodo interesi glede urejanja in 
organizacije prostora med občinami in republiko pogosto tudi v nasprotju. 
V konfliktu si bodo lahko tudi interesi med delovno organizacijo in občinami 
oziroma republiko. Vendar smisel izdelovanja in realizacije regionalnega pro- 
storskega plana ni samo v tem, da se bolj natančno definirajo nasprotja inte- 
resov, temveč je pomen tega plana v tem, da postavi temelje za jasen dialog 
med nosilci nasprotujočih si interesov ter za objektivno družbeno sporazume- 
vanje. Regionalni prostorski plan potemtakem ni instrument administrativ- 
nega prisiljevanja, temveč mora postati podlaga za demokratičen postopek 
družbeno-političnega sporazumevanja. 

V duhu skupščinskih odločitev in predloga programa za izdelavo regio- 
nalnega prostorskega plana moram posebej opozoriti na odločilen pomen naj- 
tesnejšega sodelovanja vseh dejavnikov pri tem delu. Med te sodijo najprej 
občinske skupščine, ki so nosilci prostorskega razvoja v najbolj temeljnem 
smislu, medobčinski dogovori v skupnih razvojnih prizadevanjih v prostoru, 
nosilci velikih infrastrukturnih projektov in ne nazadnje gopodarske oziroma 
delovne organizacije in njihove asociacije. Zaradi tega je ena od osnovnih 
nalog, da si prizadevamo tako sodelovanje uresničiti že takoj v začetku dela. 
Ta ugotovitev naj predstavlja tudi poziv k sodelovanju, katerega pomen smo 
skušali izraziti tudi v tekstu programa in v obrazložitvi, ki mu je predložena. 
Trdno pričakujemo, da bo regionalni prostorski plan združil mnoge znanstvene 
in druge intelektualne zmogljivosti na skupnem projektu, saj so doslej zelo 
dragocene pobude, ki nenehno prihajajo iz različnih strani od občinske uprave, 
projektantskih organizacij, raziskovalnih zavodov pa tja do Slovenske akade- 
mije znanosti in umetnosti. 

Obravnava delovnega programa regionalnega plana vzbuja dojem, da se 
na tem projektu še ni delalo in da so predlagatelji tega delovnega programa 
čakali na odobritev skupščine. Poročati želim, da so bile doslej opravljene ob- 
sežne priprave in dokaj podrobni delovni programi za konkretne naloge. Med 
najpomembnejše uspehe dosedanjega dela je vsekakor uvrstiti izdelavo regio- 
nalnega atlasa, ki ga urbanistični zavodi, občine in organizacije, ki projektirajo 
infrastrukturne objekte, že z velikim pridom uporabljajo. Nadalje, priprave za 
ustanovitev dokumentacijskega centra, izdajanje informativnega biltena in ne 
nazadnje biroja za regionalni plan, ki ga je ustanovil izvršni svet pri repu- 
bliškem sekretariatu za urbanizem. 

Ze sedaj smo skušali dati dovolj viden poudarek tudi tistim sprotnim 
ukrepom, ki naj zagotovijo pogoje za njegovo izvedbo. Obenem pa naj izrazijo 
najbolj neposredne oblike sodelovanja vseh faktorjev pri pripravi plana. Gre 
za to, da brez odlašanja pripravimo tiste zavarovalne ukrepe, za katere so 
pogoji že dozoreli. Ob upoštevanju pobud in opozoril predvsem s strani občin- 
skih skupščin smo se v skladu s programom za izdelavo regionalnega prostor- 
skega plana lotili že tudi teh ukrepov. 

Nazadnje naj tovarišice in tovariši poslanci opozorim na veliko priprav- 
ljenost institucij in posameznikov, ki lahko prispevajo svoj delež k izdelavi 
tega plana in na velika pričakovanja slovenske javnosti glede družbenih koristi, 
ki jih bo ustvaril regionalni prostorski plan SR Slovenije. 
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V imenu izvršnega sveta in komisije izvršnega sveta za vprašanja regio- 
nalnega prostorskega planiranja ter v imenu obeh predlagateljev predlagam 
zboru, da predlagani delovni program potrdi. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Na današnjo sejo zbora so bili 
vabljeni: direktor biroja za regionalno planiranje, predsedniki občinskih skup- 
ščin Novo mesto, Piran, Maribor, Skofja Loka, Litija, Radovljica in predsednik 
mestnega sveta Ljubljana. Žal ugotavljam, da je udeležba vabljenih minimalna, 
čeprav bi bilo zaželeno, glede na važnost te točke dnevnega reda, njihovo čim- 
vefije sodelovanje, zlasti pri vprašanjih regionalnega planiranja in v zvezi z 
vprašanji, ki se pojavljajo pri odnosih republika — občina. Želeli smo, da bi ob 
njihovem sodelovanju v diskusiji lahko te odnose razčistili in sprejeli tako čim 
ustreznejše predloge in program smelo potrdili. 

Predlog programa in predlog odloka o potrditvi programa za izdelavo 
regionalnega prostorskega plana za območje SR Slovenije, ki ga je predložil 
občasni odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora, 
sta obravnavala: odbor za družbeni plan, finance in proračun in zakonodajno- 
pravna komisija. Odbor in komisija sta dala zboru pismeni poročili. Pričenjam 
razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Milan Kristan. 

Milan Kristan: Tovarišice in tovariši poslanci! Aprila lani smo spre- 
jeli zakon o regionalnem prostorskem planiranju, s katerim se je zato, da se 
zagotovijo možnosti za načrtni gospodarski in pa družbeni razvoj, za zavarova- 
nje pokrajine, za urejanje in smotrno gospodarjenje s prostorom uvedlo na 
področju Slovenije regionalno prostorsko planiranje. 

Danes imamo v obravnavi program za izdelavo regionalnega prostorskega 
plana za območje Slovenije, kateremu mora dati na osnovi 7. člena zakona 
pritrditev skupščina. Program kot smo slišali sta predhodno obravnavala odbor 
za družbeni plan, finance in proračun, ki k programu ni imel pripomb, in za- 
konodajno-pravna komisija, ki je ugotovila, da je program pripravljen v skladu 
z navedenimi zakonskimi določili in vsebuje vse v zakonu predvidene elemente. 

Meni se je postavilo vprašanje, ali je ta ugotovitev potem točna. V 7. členu 
zakona je navedeno, da mora program za izdelavo regionalnega prostorskega 
plana določiti območja s posebnim namenom, nosilce nalog, obseg dela, rok 
dovršitve dela ter financiranje. Medtem ko me ostali elementi v programu 
zadovoljujejo, menim, da ni izpolnjena zahteva v pogledu določitve območij 
s posebnim namenom. Formulacijo zakona razumem tako, da bi moral že 
program določati, katera so območja/ s posebnim namenom. Predlagatelj morda 
smatra, da je zahteva izpolnjena z določili programov pod točko al in a3 na 
drugi strani predloga. Osebno si nisem na jasnem in bi zato prosil predlagatelja 
za dopolnitev k obrazložitvi. Pri tem pa prosim tudi za obrazložitev termina, 
kjer ta ni obrazložen niti v zakonu niti ne v programu in je nejasen. 

Pod tem pojmom sem v dosedanjih razpravah, predvsem pa ob razpravi o 
zakonu, razumel območja npr. alpski svet, ki je gospodarsko nerazvit, toda 
glede na današnje turistične tokove izredno perspektiven. Perspektiva pa se mu 
omejuje zaradi najrazličnejših idej in pa včasih zelo neodgovornih posegov 
vanj. Za drugo takšno področje sem nekako smatral obalno področje. 

Iskreno moram priznati, da me program povsem ne zadovoljuje. Naš 
namen, da se mora program predložiti skupščini, je bil poleg drugega najbrž 
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tudi ta, da se zagotovi racionalnost potrošnje za to danih sredstev in da se 
prepreči dualizem, ko se izdeluje hkrati tudi program dolgoročnega razvoja 
Slovenije. Menim, da bodo morali nosilci naloge izdelati na osnovi takšnega 
programa — kot smo slišali, je tovariš Lipič dejal, da je to že izdelano — podrob- 
nejši delovni program, ki bo točneje in podrobneje določil posamezna dela 
in njihov obseg, študije in institucije, ki naj bi ta dela izvršili. To pa zato, da 
ne bi prišlo do financiranja raziskav in nalog iz naslova sredstev, ki so dana 
za izdelavo regionalnega prostorskega plana, niso pa za to izdelavo nujno 
potrebne. Praksa namreč kaže, da se vse prepogosto financirajo inštituti in 
zavodi, ne pa naloge. 

Republiški sekretariat za urbanizem je v poročilu o izvajanju del pri 
izdelavi regionalnega prostorskega plana z dne 14. februarja t. 1. navedel, da je 
povabil vrsto institucij, da predložijo predhodne ponudbe in da je bil namen 
tega vabila zbrati podatke o vsebini in obsegu dela in ugotoviti točneje, s 
kakšnimi rezultati je mogoče računati v danem časovnem in finančnem okviru. 
Sekretariat dalje v poročilu navaja, da je pregled ponudb pokazal, da so te po 
vsebini in po značaju različne, da se vsebinsko pokrivajo in da večinoma niso 
dovolj podrobne, da bi bilo na njihovi podlagi mogoče ugotoviti smotre, pri- 
čakovane rezultate in potrebne delovne operacije, in dalje, da ponudbe znatno 
presegajo razpoložljiva sredstva, pri čemer pa ne zajemajo vseh nalog iz pro- 
grama. Če prevedemo to formulacijo in te formulacije v poročilu na običajni 
jezik, potem iz njih izhaja ugotovitev, da posamezne institucije, ki naj bi so- 
delovale s posameznimi študijami pri izdelavi regionalnega prostorskega plana, 
pritiskajo na sredstva tudi za naloge, ki za izdelavo plana niso potrebne. 
Skratka, bore se za financiranje institucije, ne pa za financiranje za plan 
potrebnih nalog. 

Za izdelavo regionalnega prostorskega plana je dano s strani republike 
6 milijonov dinarjev, kar predstavlja samo po sebi relativno dokaj visoko 
vsoto. V obrazložitvi pa je navedeno, da se bo s temi sredstvi pritegnilo še 
kakih 14 milijonov N din drugih sredstev in sicer: iz sklada Borisa Kidriča, 
vodnega in cestnega sklada, gospodarske zbornice, občin in federacije. Racional- 
no uporabo sredstev pa bo mogoče doseči le z izdelavo dobrega delovnega 
programa, katerega bo moral osvojiti biro pri republiškem sekretariatu za 
urbanizem. Njegova izvajanja pa bo morala spremljati tudi s finančne plati 
komisija izvršnega sveta za vprašanja regionalnega prostorskega planiranja. 
Biro pa bo moral paziti na to, da se delo ne bi dupliralo, ker se kot sem že 
rekel, hkrati izdeluje dolgoročni program razvoja Slovenije. 

V zvezi z uvajanjem regionalnega prostorskega planiranja v našo prakso 
pa se mi postavlja še nekaj vprašanj s področja planiranja nasploh. Med 
drugimi so se mi postavila npr. naslednja vprašanja: Ali regionalno prostorsko 
planiranje zamenjuje ali dopolnjuje druge oblike planiranja družbenoekonom- 
skega razvoja? Ali je regionalno prostorski plan samostojen faktor oziroma 
kakšen je njegov odnos do programa dolgoročnega razvoja? Kakšen je odnos 
regionalnega plana in dolgoročnega programa razvoja do razvojnih programov 
občin in do razvojnih programov delovnih organizacij oziroma krajše, kakšni 
so in kakšni bodo odnosi z navedenimi plani? Metode planiranja so se pri nas, 
pa najbrž tudi v svetu, tekom časa spreminjali v odvisnosti od dosežene stop- 
nje in oblik družbenih odnosov in na teh temelječih proizvodnih — ekonomskih 
odnosov. Kljub takšnemu razvoju pa je ostal namen plana in planiranja neiz- 
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premenjen, to je zavestno obvladovanje stihije tržnega gospodarstva in opti- 
malno koriščenje vseh resursov družbene reprodukcije za čim hitrejši družbeni 
in ekonomski napredek. 

Cestokrat se izjavlja in to ne samo v kavarniških in pa uličnih razpravah, 
temveč tudi v merodajnih krogih, da smo v Sloveniji brez razvojnega koncepta, 
da ne obvladujemo gospodarskih gibanj in da nas obvladuje stihija in podobno. 
Nekateri negativni pojavi konkretne gospodarske prakse zbujajo po eni strani 
navedena razmišljanja, po drugi strani pa jih potrjujejo. Nekateri pojavi, 
včasih pa tudi nepremišljene izjave posameznikov zbujajo mišljenja, da smo se 
odpovedali planiranju v smislu zavestnega obvladovanja stihije tržnega gospo- 
darstva in da smo planiranje kot metodo usmerjanja družbenoekonomskega 
razvoja zamenjali z ukrepi tekoče ekonomske politike. Po drugi strani pa 
ustvarjamo mišljenje, da bomo obstoječa nasprotja in konflikte reševali samo 
z dolgoročnimi ali pa celo z regionalnimi prostorskimi plani. 

Imam vtis, da je sistem planiranja glede na nove pogoje nerazvit, oziroma, 
da je v določeni krizi. Razvoj samoupravnih oblik ter spremembe v gospodar- 
skem sistemu terjajo tudi spremembe v sistemu planiranja, kar pa se dogaja 
vse prepočasi. Kakor mi je znano, je bila že večkrat izražena potreba po raz- 
voju sistema in metod planiranja, tako da bi to ustrezalo našemu družbeno- 
ekonomskemu sistemu. V zvezni skupščini, kakor tudi na plenumih centralnega 
komiteja Zveze komunistov je bil že večkrat zahtevan pa celo obljubljen nov 
zakon o planiranju. Obljube pa se iz leta v leto ponavljajo, ne da bi prišlo do 
realizacije. Sedaj smo v stanju, ko človek pravzaprav ne ve, ali imamo ali 
nimamo plan, ali srednjeročni plan še velja ali ne. Nimamo analiz, ki bi poka- 
zale, kje se nahajamo pri doseganju ciljev srednjeročnega plana, čeprav nas 
od leta 1970 ločijo samo še tri leta. Ekonomske ukrepe sprejemamo brez takšnih 
analiz in niti ne vemo ali delujejo v smeri postavljenih ciljev ali ne. To pa 
poraja zaključek, da postavljenih ciljev srednjeročnega plana ne postavljamo 
dovolj resno. Morda so gornje ocene nekoliko pretirane, vendar se mi pogosto 
postavlja vprašanje, ali imamo ali nimamo plan. 

V organih in nivojih pripravljajo študije o nadaljnjem razvoju. Predsednik 
izvršnega sveta tovariš Stane Kavčič je na sestanku s predsedniki občinskih 
skupščin junija lani poudaril potrebo po izdelavi srednjeročnega programa 
razvoja slovenskega gospodarstva. Razvojni koncept gospodarstva, katerega 
izhodišče je takšna tehnologija in produktivnost dela, ki zagotavlja gospodar- 
stvu perspektivo na mednarodnem tržišču, ima pomen tudi zato, ker bomo to 
projekcijo uskladili tudi s sociološkimi, kulturnimi, znanstvenimi in drugimi 
družbenimi premiki pri nas. Nadalje je znano, da se programira razvoj hitrih 
cest v Sloveniji; da je že izdelana in da bo v kratkem dana v razpravo dolgo- 
ročna energetska bilanca; združenje poslovnih bank in hranilnic Slovenije 
izdeluje monografije in razvojne možnosti za posamezne dejavnosti; prav tako 
tudi gospodarska zbornica programira nadaljnji razvoj posameznih panog. V 
inštitutu za ekonomska raziskovanja pa je bila v lanskem letu izdelana študija 
»družbenoekonomska izhodišča, problemi in osnove dolgoročnega regionalnega 
razvoja Slovenije«, izdelane so ali pa so v izdelavi tudi druge študije. V zad- 
njem času pa je opaziti tudi v delovnih organizacijah večjo usmeritev razvojne 
in poslovne politike na temeljih študija stanja in pa bodočega gibanja na tržišču 
in tehnologije. 
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Regionalno prostorsko planiranje je, kakor je formulirano že v starem za- 
konu, del družbenega planiranja in ga torej ta ne more zamenjati. Menim, da 
se moramo stalno zavedati pomembne ugotovitve v sami obrazložitvi k predlogu 
programa, ki govori o tem, da se bo moral regionalni prostorski plan nasloniti 
oziroma upoštevati program dolgoročnega razvoja Slovenije in plane občin. 
Regionalni prostorski plan bo torej v bistvu le prikaz prostorske razporeditve 
elementov iz programov dolgoročnega razvoja republike in občin, pri čemer bo 
seveda moral ta prvenstveno izhajati iz pomena prostora, na drugi strani pa 
bo moral upoštevati tudi dolgoročni program. Navedeno omenjam zaradi tega, 
ker uvajamo, ob nejasnih pogledih na srednjeročni plan in planiranje nasploh, 
teoretično ne še povsem razčiščeno, v praksi pa še ne preizkušeno regionalno 
prostorsko planiranje, dolgoročni plan razvoja pa šele izdelujemo. To lahko 
vzbuja napačno oceno, da dajemo večji poudarek regionalno prostorskemu kot 
družbenemu planu, ki bi moral dati osnovno usmeritev razvoja in pogoje za 
izgradnjo infrastrukture. Navedeno navajam tudi zaradi tega, ker bi napačno 
razumevanje, predvsem pa močno poudarjanje pomena izdelave regionalno 
prostorskega plana in dolgoročnega plana Slovenije lahko demobiliziralo de- 
lovne organizacije na iskanju lastnih poslovnih konceptov, češ da so za tak 
koncept potrebni najprej elementi splošne usmeritve, elementi sedanje in bo- 
doče infrastrukture in elementi prostorske razporeditve. 

Res je, da bi delovne organizacije, če bi imele na razpolago navedene 
elemente srednjeročnega družbenega plana, lažje planirale svoj lastni razvoj. 
Zaradi tega se postavlja naloga, da pospešimo izdelavo tako družbenega, kakor 
regionalnega prostorskega plana. Pri tem pa ne smemo prepustiti, da bi delovne 
organizacije pasivno čakale na sprejem takšnih ali drugačnih konceptov, 
temveč je potrebno vse napore usmeriti v to, da delovne organizacije same 
takoj pristopijo k intenzivnemu iskanju svoje lastne razvojne koncepcije, ki bo 
najbolj ustrezala pogojem širšega mednarodnega tržišča, pogojem tehnološke 
revolucije, ki je pogojena z elektroniko in nuklearno tehniko, z izredno obsež- 
nimi integracijskimi procesi, s formiranjem kapitalno izredno močnih družb in 
z zaščitnimi ukrepi svetovnih ekonomsko-političnih grupacij. Menim, da nas 
morajo pojavi izredne visoke zastarelosti proizvodnih sredstev, nizke koncen- 
tracije kapitala, nizke stopnje integriranja in že več let trajajoče upadanje 
realne vrednosti investicij spodbuditi, da aktiviramo vsa sredstva, ki jih imamo 
na razpolago, da bomo čimbolj učinkovito uporabili vse resurse nadaljnjega 
razvoja. 

Strinjam se s programom, kljub tem pripombam in pomislekom in bom 
zanj glasoval, menim pa, da bi bilo smotrno povzeti še nekatere ukrepe, da 
bi pospešili proces prilagajanja gospodarstva doseženemu družbenemu razvoju 
in drugim pogojem. 

Predlagam, da republiški zbor sprejme naslednje dodatne sklepe: 
1. Izvršni svet naj tekom prvega polletja predloži Skupščini SR Slovenije 

analizo izpolnjevanja srednjeročnega plana gospodarskega in družbenega raz- 
voja Slovenije s predlogi potrebnih ukrepov za njegovo izvršitev; 

2. izvršni svet naj predloži Skupščini SR Slovenije poročilo o izdelavi 
dolgoročnega plana razvoja Slovenije in v smislu določila zakona tudi poročilo 
o izdelavi prostorsko regionalnega plana; 
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3. podpreti je treba napore delovnih organizacij, da bi te čimprej spre- 
jele svoj razvojni koncept; za izvršitev te naloge je predvsem pomembna inicia- 
tiva gospodarske zbornice SRS, poslovnih združenj in bank; 

4. zavod SRS za gospodarsko planiranje naj tekom leta pripravi, izvršni 
svet pa sprejme osnovna stališča za normativno ureditev sistema planiranja, ki 
bo ustrezala sedanjemu gospodarskemu sistemu in družbenim odnosom. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Prosim, želi še kdo besedo? K be- 
sedi se prijavlja direktor zavoda za regionalno planiranje tovariš inž. Marke 
Šlajmer. 

Inž. Marko Šlajmer: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da 
kot predstavnik organizacije, ki ji je bila poverjena naloga koordinacije pri 
pripravi regionalnega prostorskega plana za območje SR Slovenije, dam nekatera 
pojasnila in misli v zvezi s tem, kar je bilo doslej rečenega. 

Najprej bi želel pojasniti v zvezi z vprašanjem, ki ga je postavil poslanec 
Milan Kristan — pojmovanje določil v programu o območjih določenih za po- 
sebne namene. 

Naša predstava — čeprav je res, da v dokumentih, ki so bili že sprejeti 
in predlagani, niso točneje definirana ta območja — se navezuje na to, kar je 
tovariš poslanec povedal. Poleg tega smatramo, da sodijo v ta okvir območja 
povezana z varstvom narave, viri pitne vode, naravna bogastva, pokrajinskimi 
lepotami, pa tudi območja, ki jih varujemo za določene, že vnaprej izražene 
namene. 

Točki al in a 3, ki jih je tovariš poslanec omenil, vsebujeta nalogo, pri- 
praviti programe oziroma prostorske plane za ta območja, ne da bi bilo iz- 
recno v njih navedeno, da so območja bila poprej že določena. Res je, da je 
vrsta takih območij s prejšnjimi republiškimi, predvsem pa z občinskimi od- 
ločitvami, ki se izražajo predvsem v urbanističnih programih in dokumentih, 
ki so jih občinske skupščine že sprejele, do velike mere teritorialno že opre- 
deljenih, opredeljeni pa so tudi nameni, zaradi katerih jih občine varujejo. 

V delovnem programu za leto 1968, ki je bil pravkar predložen izvršnemu 
svetu, da ga v svoji pristojnosti potrdi, so podrobneje opredeljene naloge o pri- 
pravi dokumentacije in programov za ta območja. Več pa je takih območij, za 
katerih določitev skušamo iti po poti sporazumevanja z občinami ali skupinami 
občin, ki so svoja stališča glede tega že zavzele. Zdi se, da bi bilo mogoče iz 
naslova tega programa in tistih delovnih dokumentov, ki jih vsako leto spre- 
jema izvršni svet, ugotoviti, da je delo ne samo na ugotavljanju, ampak tudi 
na ukrepih, ki naj zagotovijo integriteto teh območij in na programih, ki naj 
jih definirajo, dejansko že v teku, čeprav to ni toliko zasluga prizadevanj 
pripravljalcev regionalnega plana republike, ampak v večji meri drugih sil, 
predvsem občinskih, ki so se tega dela lotile že prej. 

Mislim, da je v ekspozeju, ki ga je dal tovariš inž. Lipič, bilo dano pojasnilo 
o naših pogledih na odnos do priprav za izdelavo koncepta dolgoročnega eko- 
nomsko-družbenega razvoja Slovenije. Res je, da ta koncept še ni bil obrav- 
navan, vendar sta obe ekipi, ki sta pripravili njegovo delovno zasnovo, bili 
ves čas, posebno zadnje mesece, ko se je priprava tega koncepta aktualizirala, 
v najtesnejšem sodelovanju tudi z nami. Upal bi si trditi, da navedbe in ocene, 
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ki jih je tovariš Lipič izrazil v svojem ekspozeju, ustrezajo tudi mišljenju stro- 
kovnjakov, ki pripravljajo delovno zasnovo koncepta dolgoročnega razvoja. 
Strinjam se, da mora biti ali pa postati regionalno prostorsko planiranje in- 
tegralni del splošnega sistema družbenega planiranja, čeprav ta žal ni dovolj 
točno in dejansko opredeljen v vseh svojih sestavnih delih. 

Želel bi povedati, da je naša ambicija v začetni fazi razmeroma skromna. 
V programu, ki ste ga prejeli, je najbrž zelo težko sporen ves prvi pripravljalni 
in operativni del. Gre za tisto osnovno informacijo o slovenskem prostoru in o 
dogajanjih v njem, ki jih moramo spoznati in poznati, če naj se lotimo planiranja 
regionalnega ali pa tudi družbenoekonomskega razvoja. Očitno je, da je zakon 
zelo dobro in razumno opredelil sorazmerno skromno število tistih točk oziroma 
vprašanj, katerih reševanje naj regionalni plan strokovno utemelji tako, da bi 
bilo mogoče na nivoju republike pa tudi na drugih odločujočih ravneh spre- 
jemati ukrepe in to ne samo zavarovalne, ki so v bistvu pasivni, ampak tudi 
aktivne, tiste, ki naj pomagajo vzbujati razvojne tokove in težnje. Če rečem, 
da so bile te ambicije skromne, ne mislim na vsebinsko plat, ampak predvsem 
na število možnih vnaprejšnjih odločitev, ki bi jih bilo na podlagi takega plana 
mogoče sprejeti. Najbrž bodo manj številne, zaradi tega pa bolj pomembne. 
Mislim, da se smisel čuti že iz samega zakona in da je naša naloga slediti tem 
intencijam. 

Kar zadeva racionalnost trošenja sredstev in tega. da naj bi se skušali 
izogibati dupliranju del in opravil v zvezi s pripravami enega in drugega od 
omenjenih dokumentov, mislim, da je pripomba, ki jo je tovariš poslanec 
citiral iz osnutka poročila za leto 1967, imela namen opozoriti predvsem tova- 
riše v skupščinskih odborih, ki so taka opozorila med razpravo že dajali, da se 
biroji in ostali akterji pri pripravi plana želijo potruditi, da do tega ne bi 
prišlo ali pa vsaj v čim manjši meri. S strani drugih financerjev, to je cestnega 
sklada SR Slovenije, sklada Borisa Kidriča, sklada za raziskave v prometu 
Borisa Kraigherja, vodnega sklada, energetike, gospodarske zbornice SR Slo- 
venije, to je tistih, ki so se že angažirali s svojimi sredstvi pri izdelavi plana, 
so bila dana opozorila v istem smislu. Želel bi povedati, da so se ti financerji 
pa tudi delovne organizacije, ki naj bi prevzele obdelavo določenih nalog, ne 
samo strinjale, ampak tudi podprle pobudo biroja, da se delo pri vsaki nalogi 
tako podrobno programira, da bi bilo izključeno vsako dupliciranje tudi pri 
manjših podrobnostih. 

Končno naj povem še to, da ne bi smeli na nobenem mestu v tem programu 
in mislim, da tudi nismo, poudarjati ali izražati ambicije, da gre za popolnoma 
neodvisno, samostojno panogo, ki se ji ni treba ozirati na nobena dogajanja, 
najmanj pa na tista, ki so v naših občinah. Zavedati se moramo, da so občine 
že po naravi stvari same temeljni nosilec prostorskega razvoja in tudi odločitev, 
ki ga zadevajo. Zaradi tega mislim, da je pomembno opozoriti na srečno 
okoliščino, da je bil najmočnejši interes za pripravo tistih usklajevalnih ukre- 
pov, za katere domnevamo, da jih bo regionalni plan lahko pripravil, izražen 
prav s strani občinskih skupščin, ki še danes pri vseh pripravljalnih delih 
in sprotnih ukrepih, ki smo jih že podvzeli, nudijo največjo podporo biroju pri 
njegovih prizadevanjih, da bi izravnal in usklajeval konflikte, ki se med 
različnimi interesi v prostoru nujno pojavljajo. Zaradi tega bi želel izraziti 
ne samo pripravljenost, ampak iskreno željo, da se sodelovanje med občinskimi 
skupščinami in vsemi tistimi, ki smo zadolženi za pripravo regionalnega plana, 
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okrepi, dokler ne pridemo do njegove končne formulacije. Z naše strani pa bi 
hoteli to pripravljenost v polni meri opravičiti. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala lepa. Prosim, želi še kdo 
besedo? (Ne javi se nihče.) Lahko smatram, da je bilo pojasnilo, ki ga je dal 
tovariš inž. Šlajmer, tako obsežno, da so vse nejasnosti razčiščene? Prosila bi 
tovariša Kristana, da podrobneje pojasni namen sklepov, ki jih je predlagal 
in v kakšnem smislu naj bo predlog sprejet. 

Milan Kristan: Smatral sem, da naj bi bili ti predlogi sklepov 
sugestija za delo zbora in odborov. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala lepa. Smatram, da tako 
sugestijo za delo odbora in našega zbora lahko sprejmemo in da zaradi tega ni 
potrebno posebno glasovanje. Prosim, želi še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce ne, zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je 
za predlog kot je bil predložen, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
rokd) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o potr- 
ditvi programa za izdelavo regionalnega prostorskega plana za območje SR 
Slovenije. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
predloga za izdajo zakona o geodetski službi. 

Predlog za izdajo zakona o geodetski službi je Skupščini SR Slovenije 
poslal v obravnavo direktor geodetske uprave SR Slovenije. Ali želi direktor 
geodetske uprave dati še ustno obrazložitev? (Ne želi.) 

K predlogu za izdajo zakona sta poslali pripombe skupščina občine Krško 
in skupščina občine Žalec. Predlog za izdajo zakona so obravnavali odbor 
za organizacijsko-politična vprašanja, odbor za urbanizem, stanovanjsko iz- 
gradnjo in komunalne zadeve in zakonodajno-pravna komisija ter predložili 
zboru pismena poročila. S tem so zavzeli stališče glede potrebnosti zakona ter 
načel, na podlagi katerih naj bo osnutek pripravljen. 

Predstavnika izvršnega sveta sta za to točko dnevnega reda tovariš inž. Dra- 
go Lipič in inž. Miran Naprudnik. 

Izvršni svet je poslal pismeno izjavo, da se s predlogom za izdajo zakona 
strinja. Ali želi predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti stališče iz- 
vršnega sveta? (Ne želi.) Ali želita poročevalca odborov oziroma komisije dati 
še ustno poročilo? Besedo ima tovariš Vladimir Zupančič. 

Vladimir Zupančič: Tovarišice in tovariši! Odbor za organizacij sko- 
politična vprašanja je dvakrat razpravljal o predlogu za izdajo zakona. V smi- 
slu načela javnosti je odbor že na prvi seji predlagal zagotovitev možnosti 
vpogleda v kataster komunalnih naprav ob določenih pogojih tudi občanom. 
Tako mnenje je izrekel tudi odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in 
komunalne zadeve našega zbora, pristojni odbor organizacijsko-političnega 
zbora. 

Danes ste dobili na klopi odgovore izvršnega sveta, ki pojasnjujejo ta 
vprašanja. Izvršni svet je zavrnil amandma, ki ga je dal naš odbor in ostala 
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dva odbora, čeprav ne gre za amandma, ker je to šele razprava o predlogu 
za izdajo zakona. Moram pa reči, da ne glede na drugačno mnenje predlaga- 
telja, naš odbor še vedno meni, da je treba zagotoviti načelo javnosti, ki se 
izraža v tem, da bi občan imel ob določenih pogojih vpogled v kataster komu- 
nalnih naprav. Formulacija besedila, ki to dopušča bi na primer glasila. . . 
»kadar izkaže občan upravičen interes«. Mi smo primerjali ta položaj s polo- 
žajem drugih evidenc pravnih razmerij, kot so javne knjige, registri gospodar- 
skih organizacij, matične knjige in podobno, kjer je treba izkazati interes 
in pod tem pogojem ima občan vpogled. O tem pa seveda odloča na podlagi 
pooblastila v zakonu ustrezen organ. Zato odbor meni, da naj bo osnutek 
zakona o katastru komunalnih naprav izdelan v variantah, ki bodo dopuščale 
tudi rešitev, ki so jo predlagali naši trije odbori. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi 
se nihče.) Če ne, zaključujem razpravo. 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja je predložil sklep o sprejemu 
predloga za izdajo zakona o geodetski službi, ki se glasi: »Na podlagi 255. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije je republiški zbor Skupščine SR Slovenije 
na 55. seji dne 12. 3. 1968 obravnaval predlog za izdajo zakona o geodetski 
službi in sprejel sklep o sprejemu predloga za izdajo zakona o geodetski službi: 

1. Predlog za izdajo zakona o geodetski službi se sprejme. 
2. Osnutek zakona naj temelji na načelih, ki jih navaja predlagatelj v 

predlogu zakona z dopolnili, ki so jih predlagali odbor za organizacijsko-poli- 
tična vprašanja, odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne 
zadeve in zakonodajno-pravna komisija. 

3. Osnutek zakona pripravi geodetska uprava SR Slovenije. 
Prosim, želi še kdo predlagati kakšno dopolnilo ali spremembo k predla- 

ganemu sklepu? (Ne javi se nihče.) Ker ne, prosim, da o sklepu glasujemo. 
Kdor je za sprejetje tega sklepa, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel sklep, s katerim spre- 
jema predlog za izdajo zakona o geodetski službi. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
osnutka zakona o katastru komunalnih naprav. 

Kolikor smatrate, da 8. točko obravnavamo, kar ste tudi želeli, s, tem, 
ko ste predlagali, da nadaljujemo s sejo, potem prosim, da ne zapuščate dvorane, 
dokler seje ne prekinem. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije, skupno s predlogom za obrav- 
navo po skrajšanem postopku, predložil izvršni svet. Izvršni svet je dal tudi 
pismeno izjavo k osnutku zakona, ki ste jo prejeli. Predstavnika izvršnega 
sveta sta k tej točki dnevnega reda tovariš inž. Drago Lipič in tovariš inž. Milan 
Naprudnik. Ali želi predstavnik izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev k 
osnutku zakona in k predlogu za obravnavo po skrajšanem postopku? (Ne želi.) 
Dajem na glasovanje predlog izvršnega sveta, da se obravnava zakon po skraj- 
šanem postopku. Prosim, kdor je za tako obravnavo, naj dvigne roko? (Večina 
poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Trije poslanci dvignejo roko.) Se je 
kdo vzdržal? (Šest poslancev dvigne roko.) 
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Ugotavljam, da je republiški zbor z večino glasov sprejel predlog izvršnega 
sveta, da se obravnava zakon po skrajšanem postopku. S tem bomo obravnavali 
zakon že v drugi fazi, to je kot osnutek zakona. 

K osnutku zakona so poslali pripombe oziroma predloge za spremembe 
in dopolnitve skupščine občine Novo mesto in poslanec republiškega zbora 
tovariš Ivan Brumen. 

Poslanec Ivan Brumen je svoj predlog za spremembo in dopolnitve formu- 
liral že kot amandmaje, vendar v tej fazi postopka amandmajev še ni mogoče 
predlagati, temveč se jih lahko smatra kot pripombe, ki jih bo potrebno upo- 
števati pri izdelavi predloga zakona. 

Na sejo zbora je bil vabljen predstavnik geodetske uprave SR Slovenije. 
Osnutek zakona so obravnavali odbor za organizacijsko-politična vprašanja, 
odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve in zakono- 
dajno-pravna komisija. Oba odbora in komisija so predložili zboru pismena 
poročila. Ali želi poročevalec odbora oziroma komisije dati še ustno poročilo? 
(Ne želi.) Pričenjam razpravo o osnutku zakona o načelu. Kdo želi besedo? 
Prosim, besedo ima tovariš Ivan Brumen. 

Ivan Brumen: Ker je izvršni svet Skupščine SR Slovenije v svojem 
predlogu sprememb oziroma amandmajev, ki smo jih dobili danes, vsebinsko 
zajel predloge za spremembo, ki sem jih dal, svoj predlog za spremembo 
umikam. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Slišali ste, da tovariš poslanec 
Ivan Brumen umika svoje predloge za spremembo. Zeli kdo besedo? (Ne javi 
se nihče.) Ce ne, zaključujem razpravo in dajem osnutek zakona na glasovanje. 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva poslanca dvigneta roko.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor z dvema vzdržanima glasoma, v načelu 
sprejel zakonski osnutek. Prehajamo na razpravo o posameznih členih tega 
osnutka. Predlagam, da o posameznih členih ne glasujemo, ampak da ugoto- 
vimo pripombe in o vseh hkrati glasujemo. 

K 2. členu je izvršni svet predlagal s svojim dopisom z dne 8. 3. 1968, da 
se v drugem odstavku za besedama »rekreacijski objekti« doda naslednje be- 
sedilo »podzemne in nadzemne cisterne za tekoča goriva in olja«. Poslanec 
Ivan Brumen pa je dal predlog, da se v 1. odstavku 2. člena za besedami »s 
pripadajočimi objekti« doda vejica in besede »podzemeljske in nadzemeljske 
cisterne za tekoča goriva in olja«. Dejansko gre tukaj v obeh primerih za 
vsebinsko enako dopolnitev. Vprašujem predstavnika izvršnega sveta, če želi 
v tej zvezi besedo? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Če nihče, zaklju- 
čujem razpravo. Ker je poslanec Ivan Brumen svoj predlog umaknil, bomo 
glasovali o predlogu za spremembo, ki ga je dal izvršni svet. Kdor je za 
ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, .da je republiški zbor soglasno sprejel ta predlog za dopolnitev. 
K 3. členu ni pripomb. 
K 4. členu je odbor za organizacijsko-politična vprašanja in odbor za 

urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve predlagal razrešitev 
4 
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tega člena tako, da bo v načelu dovoljen vpogled v podatke katastra komunal- 
nih naprav ne le organom in organizacijam, ampak tudi občanom. S tem pred- 
logom pa se ne strinjata zakonodajno-pravna komisija in izvršni svet, ki pred- 
lagata, naj ostanejo določbe 4. člena zakonskega osnutka nespremenjene. Pro- 
sim, ali želi kdo v tej zvezi razpravljati? Besedo ima tovariš Vladimir Zupančič. 

Vladimir Zupančič: Tovarišice in tovariši poslanci! Opravičujem 
se, da sem prej prehitel dnevni red. Dovolite mi, da še v svojem imenu nekaj 
povem k vsebini 4. točke predlaganega osnutka. 

Ze prej sem deloma utemeljil, zakaj je bilo takšno stališče odbora za 
organizacijsko-politična vprašanja, odbora za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo 
in komunalne zadeve in pa ustreznega odbora organizacijsko-političnega zbora. 
Tudi sam mislim, da bi morali sprejeti določilo, ki bi omogočalo vpogled v 
kataster komunalnih naprav tudi občanom ob določenih pogojih. Mi imamo 
danes v našem pravnem sistemu celo vrsto evidenc pravnih razmerij in javnih 
knjig, ki imajo prav tako določen zaupljiv karakter, pa vendarle omogočamo 
zainteresiranim osebam in organizacijam vpogled v te knjige, seveda pod 
določenimi pogoji. Zakon to imenuje, kadar izkaže taka oseba ali organizacija 
upravičen interes. Poznam na primer nekaj primerov lokacij, kjer se je do- 
gajalo, da zaradi neurejenosti teh materij in pa zaradi ne dovolj odgovornega 
dela ustreznega upravnega organa zemljišče ni bilo sprejeto v takem stanju, 
kot je o tem glasil akt. Iz teh razlogov bo na primer razumljivo imel občan 
interes, da pogleda, kar ga zanima. S tem pa ni rečeno, da je treba takemu 
občanu dati na vpogled celotni kataster komunalnih naprav, ampak samo 
tisto, za kar izkaže upravičen interes. Iz tega razloga predlagam, da naj bi 
predlog zakona vseboval določilo, ki bi omogočalo občanu vpogled v kataster 
komunalnih naprav, kadar izkaže za to upravičen interes. Hvala lepa. , 

Podpredsednik Marija Mesarič: Zeli še kdo razpravljati? Prosim, 
besedo ima inž. Drago Lipič. 

Inž. Drago Lipič: Tovarišice in tovariši poslanci! Ponovno izražam 
pripravljenost oziroma se v imenu predlagatelja izrekam za stališče, ki ga je 
zavzela zakonodajno-pravna komisija glede možnosti javnega vpogleda v ka- 
taster komunalnih naprav s strani občanov. 

Mislim, da kataster komunalnih naprav vsebuje, predvsem na osnovi 
1. odstavka drugega člena, ki govori o evidentiranju primarne in sekundarne 
komunalne mreže, celo vrsto podatkov, ob katerih bi bilo zelo težko oziroma 
praktično skoraj nemogoče ločiti tiste evidence, ki bi bile na vpogled od 
tistih, ki so z njimi povezane in niso dostopne širši javnosti. 

Mislim, da je primarno vprašanje, ali morda občanom kratimo splošno z 
ustavo in zakoni zagotovljeno pravico vpogleda v javne knjige in podobno. 
Ce občan želi in išče kakršnekoli podatke o komunalni opremljenosti določe- 
nega zemljišča, te podatke lahko dobi na podlagi drugih predpisov in upravni 
organ mu tako dokumentacijo za posamezne elemente celo mora izdati. Zato 
mislim, da pri tem ne gre za nobeno kršitev pravice občana, kajti občan lahko 
za svoje potrebe in potrebe svoje družine dobi vse podatke. Vse kaže, da do 
sedaj nikoli ni bilo take potrebe in tudi v praksi ni bilo primerov, da bi občani 
izražali željo po vpogledu v razne komunalne naprave kot so to električni, 
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kanalizacijski vodi oziroma javna razsvetljava ali telefon in različne podze- 
meljske instalacije. 

Zato vnovič predlagam, da 4. člen osnutka ostane tako kot je predložen. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Prosim, da v zvezi z obrazložitvijo, 
ki jo je dal predstavnik izvršnega sveta, predstavnik odbora izjavi ali vztraja 
pri amandmaju kot je bil predložen? (Da.) 

Prosim, želi še kdo razpravljati o tej točki dnevnega reda? Ce ne, preha- 
jamo na glasovanje. Kdor je za to, da se sprejme pripomba odborov k 4. členu 
osnutka zakona, naj prosim dvigne roko. (19 poslancev dvigne roko.) Je kdo 
proti? (29 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (13 poslancev dvigne 
roko.) Hvala. 

Ugotavljam, da pripomba odbora ni bila sprejeta, in sicer z 19 glasovi za, 
29 proti in 13 vzdržanimi. 

Izvršni svet je s svojim dopisom z dne 8. marca 1968 predlagal, da se drugi 
odstavek 6. člena spremeni tako, da se začetek drugega odstavka glasi: »Kata- 
ster, ki ga o svojih napravah in objektih vodijo komunalne in druge delovne 
organizacije«, ostalo besedilo pa ostane nespremenjeno. 

Prosim, želi kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce ne, zaključujem razpravo in 
dajem predlog izvršnega sveta na glasovanje. Prosim, kdor je zanj, naj dvigne 
roko? (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Eden.) 

Ugotavljam, da je predlog izvršnega sveta sprejet z enim vzdržanim glasom. 
Nadaljujemo obravnavo o 7., 8. in 9. členu. Ima kdo k tem členom kakšno 

pripombo? (Ne javi se nihče.) Ce ne, prehajamo na obravnavo 10. člena. Skup- 
ščina občine Novo mesto predlaga, da se 10. člen črta. Razlogi so razvidni iz 
pripomb skupščine, ki ste jih že prejeli. Kot je razvidno iz dodatnega poročila, 
se odbora za organizacij sko-politična vprašanja in odbor za urbanizem, stano- 
vanjsko izgradnjo in komunalne zadeve s predlogom skupščine občine Novo 
mesto ne strinjata v celoti. Tudi zakonodajno-pravna komisija ni sprejela pri- 
pomb skupščine občine Novo mesto in meni, da je določba 10. člena pravno 
in dejansko utemeljena. Prosim, želi kdo razpravljati v tej zvezi? (Ne želi.) 
Ce ne, dajem predlog skupščine občine Novo mesto na glasovanje. Kdor je za 
tak predlog, kot ste ga prejeli, naj prosim dvigne roko? (4 poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Večina poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (7.) 

Ugotavljam, da predlog skupščine občine Novo mesto ni sprejet. 
K 11., 12., 13., 14., 15. in 16. členu ni amandmajev, razen amandmaja tovariša 

Brumna k 11. členu. Ali tovariš Brumen vztraja pri svojem predlogu. (Ne.) 
Hvala lepa. Zeli kdo razpravljati o teh členih? (Ne.) 

Lahko preidemo k 3. poglavju, kjer izvršni svet predlaga, da se naslov 
spremeni tako, da se glasi: »Kataster, ki ga o svojih napravah in objektih 
vodijo komunalne in druge delovne organizacije«. Zeli v zvezi s to spremembo 
kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne, zaključujem obravnavo in dajem predlog izvrš- 
nega sveta na glasovanje. Kdor je zanj, naj prosim dvigne roko. (Večina poslan- 
cev dvigne roko.) Je kdo proti? (Eden.) Se je kdo vzdržal? (Eden.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor sprejel predlog izvršnega sveta z enim 
vzdržanim in enim glasom proti. 

K 17. členu ni pripomb. 
4* 
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K 18. členu je poslanec inž. Brumen predlagal spremembo, vendar je tudi 
ta predlog poslanec umaknil. Izvršni svet predlaga, da se za 18. členom doda 
nov 19. člen, ki se glasi: »Državni organi, delovne in druge organizacije so 
dolžne dati komunalni ali drugi delovni organizaciji, ki izdelujejo katastre o 
svojih napravah in objektih, podatke o teh napravah in objektih, če z njimi 
razpolagajo ter ji omogočiti geodetske meritve, če se te naprave nahajajo na 
njihovem zemljišču.« 

Predlog dajem v razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če nihče, zaključujem 
razpravo in dajem predlog za glasovanje! Kdor je zanj, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog izvršnega sveta sprejet. 
Prehajamo na obravnavo 19., 20., 21. in 22. člena. Prosim, želi kdo razprav- 

ljati o določilih teh članov? (Ne javi se nihče.) Če ne, zaključujem razpravo 
in je s tem tudi razprava o posameznih členih osnutka zakona zaključena. 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja je predložil sklep o sprejemu 
osnutka zakona o katastru komunalnih naprav. Predlog sklepa dajem v razpravo. 
Kdo želi besedo? (Nihče.) Če nihče, dajem predlog, kot ga je predložil odbor, 
na znanje. 

Na podlagi 266. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije je republiški zbor 
Skupščine SR Slovenije na 55. seji dne 12. 3. 1968 obravnaval osnutek zakona 
o katastru komunalnih naprav in sprejel sklep o sprejetju osnutka zakona o 
katastru komunalnih naprav, in sicer: 

1., zakonski osnutek o katastru komunalnih naprav se sprejme s stališči 
in pripombami, sprejetimi na seji zbora. 

2., predlog zakona o katastru komunalnih naprav pripravi izvršni svet 
Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Dajem tak predlog na glasovanje. Prosim, kdor je zanj, naj dvigne roko. 
(Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (En poslanec dvigne roko.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor sprejel sklep, s katerim je določil svoje 
stališče in pripombe k osnutku zakona o katastru komunalnih naprav, z 
enim glasom proti. 

Ali želite, da obravnavamo še 9. točko dnevnega reda ali da nadaljujemo 
delo popoldne? (Popoldne.) 

Sejo nadaljujemo ob 15. uri. 
(Seja je bila prekinjena ob 13.40 in se je nadaljevala ob 15. uri.) 

Podpredsednik Marija Mesarič: Nadaljujemo delo. Svojo odsotnost 
je za popoldanski del seje opravičil tovariš Radoslav Jonak, ki je nujno 
zadržan. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda. V tej točki dnevnega reda 
imamo predvidene tri podtočke. Najprej bomo obravnavali in sklepali o infor- 
maciji o obveznostih v zvezi z likvidacijo poslovnega združenja za izgradnjo 
EKK Velenje. 

Gradivo za to točko je predložil izvršni svet skupno s predlogom sklepa 
o ukrepih Socialistične republike Slovenije za izvedbo likvidacije poslovnega 
združenja EKK Velenje. Kot svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda 
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je izvršni svet določil tovariša inž. Mirana Mejaka. Ali želi predstavnik izvršnega 
sveta dati še ustno obrazložitev? (Ne želi.) 

Informacijo in predlog sklepa sta obravnavala odbor za družbeni plan, 
finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija ter dala pismena poro- 
čila. Ali želita poročevalca odbora oziroma komisije dati še ustno poročilo? 
(Ne želita.) Hvala. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, Marija Ple- 
teršek. 

Marija Pleteršek: Tovarišice in tovariši poslanci! Informacija izvrš- 
nega sveta v zvezi z likvidacijo poslovnega združenja za izgradnjo energo- 1 

kemičnega kombinata Velenje z dne 7. 2. 1968 omenja, da bo potrebno pri 
razprodaji preostale opreme občutno znižati cene, ker opreme ne bo možno 
prodati kot celoto, temveč kot posamezne elemente. Vidimo torej, da naj bi 
prodaja potekala tako, da bi se od kompletnih objektov prodajal element za 
elementom, izgubo ob tem pa naj bi pokrila Socialistična republika Slovenija. 

Pred dnevi, to je 26. februarja 1968, je bil v zvezni skupščini po hitrem 
postopku sprejet zakon o posebnih deviznih kvotah za uvoz opreme v tem 
letu. Med drugim je v zakonu navedena tudi oprema za tovarno dušičnih gnojil 
Obilič. Kakor je znano, so na Kosovu že v izgradnji objekti za proizvodnjo plina 
za energetske potrebe železarne Skopje, vendar dvomim, da bi njihove zmog- 
ljivosti zadoščale za pripravo sintetičnega plina še za dušična umetna gnojila, če 
seveda predpostavljam, da se bodo le-ta proizvajala na bazi kosovskega lignita. 
Tako bi nova tovarna umetnih gnojil morala imeti tudi objekte za proizvodnjo 
plina, generatorje za čiščenje plina in za čiščenje odpadnih vod, torej opremo, 
ki je bila naročena za EKK Velenje. Pa vendar ostaja neprodana! Morda bi se 
slednja dala usposobiti za nove namene, izgube pri likvidaciji EKK Velenje pa 
mnogo zmanjšati. Ker sem prepričana, da je izvršni svet proučeval to možnost 
prenosa opreme, prosim, da mi njegov predstavnik pojasni, zakaj ni moglo 
priti do sporazuma, saj bi se v tem primeru oprema lahko prodala kot celota, ne 
po elementih, in ali naj se res dovoli, da se uvozi v Jugoslavijo nova oprema, 
že kupljena pa naj grobo rečeno propade? 

Težko verjamem tudi to, da so ekonomski pogoji v Jugoslaviji toliko 
različni, da bi na eni strani terjali ukinitev gradnje takega objekta kot EKK 
Velenje, na drugi strani pa bi na drugi lokaciji opravičevali enako oziroma 
podobno gradnjo. Informacija izvršnega sveta od 7. 2. 1968 navaja, da so ocene 
možnosti za prodajo grobe, vendar predvideva, da se bo ob prodaji po elementih 
za preostalo opremo iz Češke dobilo 25 743 000 dinarjev, kar je 46,3 %> obveznosti 
likvidacijskega odbora EKK. Pri preostali angleški opremi pa bi izkupiček 
znašal 44 761 000 dinarjev, kar je le 31,5'"/o od 142 988 000 dinarjev, kolikor 
znašajo obveznosti likvidacijskega odbora EKK. Postavljam vprašanje, ali ni 
predvideni iztržek v drugem primeru le prenizek; kajti če bo za češki del 
opreme, ki je že trikrat prezimila, pokrita le z vrhnje strani, možno dobiti 
skoraj polovico vrednosti, zakaj tolikšna izguba pri angleški opremi, ki šele 
prihaja, med katero so tudi cevi za plinovod, katere je lažje prodati po 
dejanski ceni? 

23. februarja 1967, na 42. seji republiškega zbora, je predstavnik izvršnega 
sveta na moje poslansko vprašanje pojasnil, da je bil od investicijske opreme, 
uvožene iz Češke, del prenesen na kombinat Kosovo, in sicer toplarna po 
nabavni ceni 4,9 milijona dolarjev, kar je bilo 61,2 milijona dinarjev. Nepro- 
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dana oprema iz Češke je bila po takratni izjavi vredna še 2,8 milijona dolarjev. 
Ce primerjamo te navedbe s številkami iz sedanje informacije izvršnega sveta, 
lahko ugotovimo, da je sedaj precej drugačna slika. Delež od prodane opreme 
naj bi bil 43 352 000 dinarjev, preostalih obveznosti pa je za 55 544 000 dinarjev; 
očividno gre za skoraj 18 milijonov novih dinarjev izgube pri prodaji toplarne! 
Iz kakšnih razlogov je prišlo do te, za Socialistično republiko Slovenijo ne- 
ugodne spremembe? Prosim predstavnika izvršnega sveta, da mi na zastavljeno 
vprašanje odgovori, če je mogoče. Hvala. 

Podpredsednik Marija Mesar ič: Kdo še želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ce ni drugih govornikov, prosim predstavnika izvršnega sveta, da 
odgovori poslanki. 

Inž Miran Mejak: Na vprašanje tovarišice poslanke Pleterškove, ki 
se pravzaprav deli na tri dele, bi bilo treba izčrpen odgovor temeljito pripraviti, 
to pai terja nekoliko več časa, kot ga je zdaj na razpolago. Preden začnem 
razlagati, predlagam, da si tovrišica poslanka podrobneje ogleda vso doku- 
mentacijo likvidacijskega odbora ter tako preveri svoje podatke. V svojem 
odgovoru bom torej poskušal pojasniti samo osnovno vprašanje. 

Prvi del vprašanja se nanaša na odobritev kredita Kosovu glede naprav 
za dušična gnojila. V likvidacijski masi EKK se nahaja majhna naprava, ki 
lahko služi kot instalacija za proizvodnjo uree in amoniaka. Ta instalacija je 
po kapacitetah premala za potrebe Kosovega. V času, ko smo to opremo naročili, 
je tudi Kosovo že naročilo svoje naprave za proizvodnjo umetnih gnojil. Te 
naprave so precej večje kot velenjske in zato naša ponudba za Kosovo ni bila 
sprejemljiva. . 

Glede plina moram reči, da ima Kosovo v tej fazi plina dovol]. Iz obstoječih 
naprav za gazifikacijo lahko proizvaja tudi gnojila. Mi smo Kosovu večkrat 
predlagali, da kupijo rektisol, to je največji objekt, ki stane nekaj nad milijon 
in pol angleških funtov in za katerega še nimamo interesentov. Mi smo Kosovu 
ponudili to napravo pod izredno ugodnimi pogoji, vendar ponudba ni bila 
sprejeta iz podobnih razlogov, kot jih je navedla tovarišica poslanka. Oni so 
smatrali takrat in smatrajo pravzaprav še danes, da se jim^gazifikacija lignita 
v večjem obsegu kot so to prvotno predvideli, ne izplača. Naša ponudba Kosovu 
pa še vedno velja. Ce bodo potrebe po plinu v Kosovu večje, kar pa je odvisno 
od novih potrošnikov in novih zmogljivosti, ki se gradijo na področju Kosmeta, 
je to našo ponudbo za Kosovo še vedno možno realizirati. 

Skratka rektisol, ki bi ga Kosovo lahko uporabljalo za dodatno proizvodnjo 
plina za Kosovo sedaj ne pride v poštev, ker se ne predvideva povečanje 
proizvodnje plina, poleg tega pa so naše naprave za proizvodnjo dušičnih gnojil 
odločno premajhne za kosovske potrebe. Kosovo za njih ni kazalo nobenega 
interesa, in je še pred našo ponudbo o prodaji bilo v resnih poslovnih dogovorih 
s tujimi dobavitelji opreme. 

Na vprašanje, kako se bo oprema prodajala, je seveda težko natančno 
odgovoriti in se lahko le oceni. Likvidacijski odbor v soglasju s stališči izvršnega 
sveta poskuša to opremo čim boljše plasirati. Dane so zelo grobe ocene o tem, 
kako bo oprema prodana in ne morem navesti zanesljive dokončne številke. 
Nimam pri roki podatkov, da bi lahko podrobneje pojasnil, kakšne so razlike 
pri prodaji češke opreme in zakaj so nastale. Tovarišica poslanka pa ima 
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možnost, da se glede iztržka za toplarno podrobno informira v likvidacijskem 
odboru; če pa želi imeti še druga pojasnila, bom lahko podrobneje odgovoril 
na prihodnji seji. 

Toliko za zdaj; če pa tovarišica poslanka želi podrobnejše podatke, naj to 
formulira prosim v pismeni obliki poslanskega vprašanja, nakar se bom lahko 
pripravil na odgovor. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Prosim, tovarišica Pleteršek. 

Marija Pleteršek (iz klopi): Postavila bom poslansko vprašanje. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Prosim, želi še kdo razpravljati v 
tej zvezi? (Ne javi se nihče.) Če ne, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje 
predlog sklepov o ukrepih za izvedbo likvidacije poslovnega združenja za 
izgradnjo energokemičnega kombinata Velenje. Kdor je za predlog, ki je bil 
predložen, prosim, da dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (12 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor sprejel predlog sklepov o ukrepih za 
izvedbo likvidacije poslovnega združenja za izgradnjo energokemičnega kom- 
binata Velenje z 12 vzdržanimi glasovi. 

Prehajamo na obravnavo in sklepanje o predlogu odloka o najetju kredita 
za financiranje likvidacije poslovnega združenja za izgradnjo energokemičnega 
kombinata Velenje v likvidaciji. Predlog odloka je prav tako predložil izvršni 
svet in za svojega predstavnika tudi v tem primeru določil inž. Mirana Mejaka. 
Ali želi predstavnik izvršnega sveta dati še dodatno ustno obrazložitev? 
(Ne želi.) 

Predlog odloka sta obravnavala odbor za družbeni plan, finance in proračun 
ter zakonodajno-pravna komisija ter dala pismeni poročili. Ali želita poročevalca 
odbora oziroma komisije dati še ustno obrazložitev? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce ne, zaključujem 
razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o najetju kredita za finan- 
ciranje likvidacije poslovnega združenja za izgradnjo energokemičnega kom- 
binata Velenje v likvidaciji. Kdor je za predlog, naj prosim dvigne roko. (Večina 
poslancev dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (12 
poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor sprejel predlog odloka o najetju kreditov 
za financiranje poslovnega združenja za izgradnjo energokemičnega kombinata 
Velenje v likvidaciji z 12 vzdržanimi glasovi. 

Prehajamo na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o spremembi 
zakona o usmeritvi sredstev Socialistične republike , Slovenije za investicije v 
gospodarstvu v letih 1966-1970, ki ga je predložil izvršni svet skupno s pred- 
logom, da se obravnava po skrajšanem postopku na podlagi 294. in 295. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. Predstavnik izvršnega sveta je inž. Miran 
Mejak. Ali želi predstavnik izvršnega sveta dati obrazložitev k predlogu zakona 
oziroma k predlogu za obravnavo zakona po skrajšanem postopku? (Ne želi.) 

Dajem na glasovanje predlog izvršnega sveta, da se predlog zakona sprejme 
po skrajšanem postopku. Kdor je za tak predlog, naj prosim dvigne roko. 
(Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
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(5 poslancev dvigne roko.) Ugotavljam, da je republiški zbor sprejel predlog 
za obravnavo predloga zakona po skrajšanem postopku s 5 vzdržanimi glasovi. 

Predlog zakona bomo obravnavali po določilih stalnega poslovnika o spre- 
jemanju predloga zakona. 

Predlog zakona sta obravnavala odbor za družbeni plan, finance in proračun 
ter zakonodajno-pravna komisija. Odbor in komisija sta dala pismeni poročili. 
Ali želita poročevalca odbora oziroma komisije dati še ustno poročilo? (Ne 
želita). 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima tovariš inž. Zvone 
Pelikan. 

Inž. Zvone Pelikan: Tovarišiea podpredsednik. Dovolite mi, da pred 
glasovanjem o tem predlogu zakona postavim vprašanje oziroma želim, da se 
razjasni vprašanje, ki je zame sporno. 

Na pretekli seji našega zbora sem postavil poslansko vprašanje, kako je z 
usmerjenimi sredstvi. Predvsem me je zanimal tisti del sredstev, ki so z 
zakonom rezervirana za investicije v kmetijstvu. V odgovoru, ki sem ga dobil 
od republiškega sekretarja za gospodarstvo, stoji tale stavek: »Izvršni svet je 
Skupščini SR Slovenije predlagal spremembo prej omenjenega zakona- - torej 
govori o zakonu, o katerem sedaj razpravljamo — »da se sredstva za kreditiranje 
obratnih sredstev v gospodarstvu do zneska 50 milijonov uporabijo za krediti- 
ranje obveznosti republike Slovenije v zvezi z likvidacijo poslovnega združenja 
za izgradnjo energo-kemičnega kombinata Velenje.-« Nadalje pa stoji še tole: 
»Ocenjuje se, da bo do tega zneska, če bo likvidacija tekla uspešno, uporabljeno 
v letu 1968 približno 43 milijonov dinarjev, kar pomeni, da bi za investicije 
iz usmerjenih sredstev republike za področje turizma, kmetijstva in gozdaistva 
ostalo v letu 1968 na razpolago okoli 9 milijonov dinarjev.« 

Današnji predlog govori o sredstvih, ki se uporabljajo za kreditiranje 
obratnih sredstev v gospodarstvu. Ne vem, kje je vzrok temu, da se ti dve točki, 
c) in č), v odgovoru in v zakonskem predlogu obakrat pojavljata in prosim za 
pojasnilo, ali je to slučajna pomota in ali gre morda za ista sredstva, čeprav 
sta to dve različni točki. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Ali lahko predstavnik izviš- 
nega sveta da o tem pojasnilo? Prosim, besedo ima tovariš sekretar Riko 
Jerman. 

Riko Jerman: Tovarišice in tovariši poslanci! V letu 1967 je sprejela 
skupščina zakon, s katerim je usmerila sredstva republike za investicije v 
gospodarstvu. Ta sredstva se natekajo iz anuitet republiškega investicijskega 
sklada in bivših okrajnih investicijskih skladov. Usmeritev sredstev je bila 
sprejeta za obdobje vseh petih let. Na podlagi pogodb, ki so sklenjene med 
bankami in republiko, se računa, da bodo celotna v gospodarstvo usmerjena 
sredstva republike znašala približno 24 milijard S din. Od teh sredstev je 
republika z že omenjenim zakonom usmerila, in sicer po 1. členu točka b) 
3 milijarde 200 milijonov za poravnavo starih obveznosti republiškega pro- 
računa. To so tista sredstva, ki smo jih večkrat omenjali ob razpravi o repu- 
bliškem proračunu in jih je v lanskem letu najela republika kot dopolnilna 
sredstva za republiški proračun. Po točki a) so bila usmerjena sredstva za 
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energetiko in za udeležbo republike pri splošni gospodarski banki v skupnem 
znesku nad 4 milijarde S din. Pod točko c) je določenih 5 milijard S din za kre- 
ditiranje obratnih sredstev; to točko c) pa s predlogom zakona spreminjamo 
tako, da razširjamo namen uporabe sredstev od obratnih sredstev za konkretne 
namene financiranja likvidacije poslovnega združenja za izgradnjo energo- 
kemičnega kombinata Velenje. V točki č) so določeni zneski, ki bodo uporabljeni 
za kreditiranje kmetijstva, turizma in gozdarstva. Konkretno je določena 
za gozdarstvo, mislim, 1 milijarda din, za kmetijstvo in turizem pa ostanek, 
to je približno 7 ali 8 milijard, povsem točnih številk se ne spominjam. 

Tovariš inž. Pelikan sprašuje, ali gre morda za dvojno predvidevanje upo- 
rabe teh 5 milijard. Mislim, da je do tega navideznega neskladja prišlo zaradi 
tega, ker gre za to, kdo bo pri financiranju prišel poprej na vrsto. Najprej 
se financirata točki a) in b). Ta sredstva so že porabljena; točka c) bi tako 
prišla na vrsto v letošnjem letu. Ker pa za Velenje v letošnjem letu ne bo 
izdanih celotnih 5 milijard, temveč verjetno nekaj manj, bo nekaj sredstev 
na razpolago tudi za namene iz točke č) to je za potrebe kmetijstva, turizma in 
gozdarstva. Namesto, da bi se ta sredstva uporabila za kmetijstvo, turizem in 
gozdarstvo šele v prihodnjem letu, se bo del teh sredstev lahko uporabil v te 
namene že v letošnjem letu. Naš interes je, da se natečena sredstva takoj upo- 
rabijo, kajti republika plačuje od njih 2,5,0/o obresti federaciji; če sredstev 
nima angažiranih, seveda nihče takih obresti ne vrača. 

Torej ne gre za nobeno dvojno angažiranje istih sredstev, temveč bolj za 
določanje časovnega zaporedja, kaj se prej in kaj se pozneje financira. Po 
zakonu ima prednost točka c); če za namene pod c) ne bodo potrebna vsa 
določena sredstva, bo prišla na vrsto točka č), ki pomeni financiranje kme- 
tijstva, turizma in gozdarstva: 

Podpredsednik Marija Mesarič: Besedo ima tovariš inž. Zvone 
Pelikan. 

Inž. Zvone Pelikan: Zakon imam pri sebi, vendar nikjer ne razberem 
prioritetnega reda. Namen uporabe sredstev je v posameznih točkah konkretno 
določen, nikjer pa ne piše, kaj ima prednost oziroma katero področje pride pri 
financiranju prej na vrsto. Iz zakona samega taka tendenca ni razvidna. Tudi 
sicer si težko zamišljam smotrnost takega zaporedja financiranja. Za kmetijstvo 
na primer, je namenjenih 44 milijonov novih dinarjev in lahko se zgodi, da 
bodo na razpolago šele v zadnjem letu, se pravi leta 1970, in jih bo treba v tem 
letu hitro potrošiti. S takim kampanjskim angažiranjem sredstev smo imeli 
dovolj slabe izkušnje v preteklih letih, ko je bilo treba razpoložljiva sredstva 
kakorkoli že na hitro investirati, pa vemo, kakšne investicije smo imeli. 
Dvomim, če je taka politika investiranja pametna in gospodarna. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Prosim, besedo ima sekretar 
Riko Jerman. 

Riko Jerman: Ko smo sprejemali ta zakon — zelo dobro se tega 
spominjam — je bil vrstni red določen v obrazložitvi zakona in sem o tem tudi 
zdaj še prepričan. Določenega vrstnega reda smo se držali tudi pri dosedanjem 
črpanju teh sredstev. Znano pa mi je, da je splošna gospodarska banka na 
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račun sredstev, ki jih je dobila iz tega naslova, že doslej dajala določene 
kredite za namene izven navedenega zaporedja ne glede na to, v katerem času 
je sredstva za take namene dobila. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Tovariš sekretar, ker ste očitno 
samo prepričani o tem, niste pa tega v zakonu uspeli najti, želite morda odmor, 
da kasneje še to poiščete in obrazložite? 

Riko Jerman: Oprostite, danes ne razpravljamo o tem zakonu. Ce 
želi tovariš poslanec predlagati spremembe glede zaporedja črpanja sredstev, 
lahko pač predlaga amandma k današnjemu zakonskemu predlogu. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Ce sem prav razumela, tovariš 
Pelikan ne predlaga sprememb zakona, temveč želi le pojasnilo v zvezi s 
tem, kar je napisano. 

Riko Jerman: Menim, da se poslanec zavzema za to, da bi se teh 
50 milijonov uporabilo kasneje. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Prosim, predstavnik izvršnega sveta 
tovariš Mejak, želi besedo. 

Inž. Miran Mejak: Ko je tovariš Pelikan zastavil poslansko vprašanje, 
smo se povsem zavedali vsebine njegovega vprašanja. Ko smo pripravili odgovor, 
smo tudi razpolagali z določeno oceno in ugotovljene številke približno odgo- 
varjajo temu, kar je poslanec v diskusiji povedal in kar je v današnji naši 
obrazložitvi. Na zadnji strani obrazložitve se vidi, da letos razpoložljiva sredstva 
znašajo 53 milijonov; od tega bo šlo približno 43 milijonov za pokrivanje obvez- 
nosti za EKK leta 1967 in 1968, ostanek pa je prost, kot je bilo odgovorjeno 
tovarišu Pelikanu. Že takrat smo imeli take podatke in približno tako dejan- 
sko stoji. 

Glede prioritetnega vrstnega reda v zakonu se sedaj težko pogovarjamo, ko 
je bil že sprejet s tistimi točkami a), b), c), č). Zato se omejujem le na tisti 
del sredstev, ki jih omenja tovariš Pelikan v zvezi z zakonskimi predlogi, ki 
je danes na dnevnem redu. 

Opozoriti moram na to, da je republika glede na dane garancije dolžna 
zagotoviti potrebna sredstva za te namene. Te obveznosti ni mogoče odlagati, 
kajti, ker če tega denarja ob zapadlosti menic nimamo, se blokira bančni 
račun. Izvršni svet si je prizadeval najti potrebna druga sredstva, vendar je 
bila mogoča le taka rešitev, kakršnega je sedaj predlagala. Hkrati s tem bi rad 
opozoril, tovariši iz prejšnje mandatne dobe se še spominjajo, da se je že takrat 
točka c) nanašala: na kreditiranje EKK. Takrat se je sicer mislilo; to izhaja 
iz zakona in njegove obrazložitve, da bo mogoče opremo lažje replasirati in da 
se bo pravzaprav za nekaj let teh 55 milijonov N din mobiliziralo za plačilo 
obveznosti v inozemstvu, kasneje pa se bo ta denar lahko refundiral, posodil 
ali pa porabil na drugačen način. Skratka, zdaj gre samo zato, da se namesto 
začasnega kreditiranja jasno formulira, da gre za kreditiranje obveznosti SR 
Slovenije v zvezi z likvidacijo EKK Velenje za dobo 30 let, nakar bo denar 
vrnjen iz proračuna, kot smo sprejeli sklep pri točki b). Tovariša Pelikana bi 
rad opozoril, da tudi zaporedja uporabe sredstev ni mogoče spremeniti, ne da bi 
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hkrati našli druge vire sredstev. Za leto 1967 in 1968 je — kot izhaja iz predlože- 
nega gradiva — nastalo za približno 43 milijonov obveznosti, ki jih je treba pla- 
čati. Preostanek je na razpolago za nekaj drugega. Dinamiko črpanja teh sred- 
stev, ki si jih republika najema, kot kredit, določijo izdane menice, ki so zapadle 
v plačilo in jih je treba plačevati z vso neusmiljeno logiko menice. Prav gotovo 
ne morem biti navdušen nad takim stanjem, vendar je zapadle menice treba 
plačevati. 

Seveda je razumljiva skrb tovariša Pelikana, da bo za druge namene v 
letošnjem letu manj sredstev. Vendar se ob tem vprašujem, kako naj sicer 
rešimo to vprašanje? Druge solucije kot je predlagana, izvršni svet ni imel. 
Ce najdemo drugačno, boljšo rešitev, bomo vsi zanjo; vendar v dosedanjih 
naporih drugega vira sredstev nismo našli. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Tovariš Pelikan želi besedo. 

Inž. Zvone Pelikan: Sprejemam te obrazložitve. Razumem napore 
ljudi, ki morajo reševati ta vprašanja. Vem, da to ni prijetna dolžnost. Vendar 
se pri vsem tem bojim, da bo prišlo leta 1970, ko bodo ta sredstva na razpolago 
za investicije v kmetijstvu, pa bo takrat nekdo prišel s predlogom, da se zakon 
spremeni, ker sredstev ne bo mogoče uporabiti ali pa jih ne bo mogoče v enem 
letu porabiti racionalno in naj se uporabijo v drugačen namen. Mislim, da je 
to prelivanje sredstev iz ene gospodarske panoge v drugo, na račun in v škodo 
prve nepravilno. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Lahko zaključim, tovariš poslanec, 
da naj to velja kot priporočilo in opozorilo izvršnemu svetu pri nadaljnji politiki 
v tej zvezi. 

Prosim, tovariš Kristan še želi besedo. 

Milan K r i s t.a n : Tovariš Pelikan je rekel, da želi pravzaprav samo 
obrazložitev. Jaz sem poslušal to diskusijo in se mi je zdelo, da imata pravzaprav 
oba prav, ker je najbrž treba reševati konkretno ekonomsko situacijo tako 
kakršna je, na drugi strani pa je treba tudi odgovoriti na vprašanje, v kakšnem 
odnosu je ta rešitev nasproti srednjeročnemu planu. Zaradi tega se mi zdi, 
da to vprašanje pravzaprav ponovno potrjuje, da bi bilo treba ukrepe, ki jih 
sprejemamo v tekoči ekonomski politiki ocenjevati tudi z vidika skladnosti s 
srednjeročnim planom in tako preverjati, če je plan realen. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Tovariš sekretar Jerman 
ima besedo. 

Riko Jerman: Tovariši poslanci in tovarišice. Prej sem bil nekoliko 
zmeden, pa nisem našel iskanega besedila v Uradnem listu, zdaj sem ga pa 
našel. V drugem členu zakona piše takole: »za namen iz točke a) in b) prejšnjega 
člena bodo krediti uporabljeni v letih 1966 in 1967«. V tem je namreč tista 
prednost, o kateri sem trdil, da je v zakonu določena. Za druge namene pa 
se sredstva uporabljajo od leta 1967 dalje. Od lanskega leta dalje nastopajo 
na eni strani fiksne obveznosti, ki nas že bremenijo, so pa tudi možnosti dajati 
nove kredite. Kakor je že omenil predstavnik izvršnega sveta inž. Mejak, 
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bomo najprej morali plačati obveznosti, ki nas že bremenijo, iz ostanka pa 
bomo kreditirali še tisto, kar je v tem zakonu določeno. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Prosim, želi še kdo razprav- 
ljati? (Ne javi se nihče.) Potem lahko zaključim razpravo. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o spremembi zakona o usmeritvi 
sredstev Socialistične republike Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 
1966—1970. Prosim, kdor je za tak predlog, naj dvigne roko. (Večina poslancev 
dvigne roko.) Je kdo proti? (Trije.) Se je kdo vzdržal? (16 poslancev dvigne 
roko.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor sprejel predlog zakona o spremembi 
zakona o usmeritvi sredstev Socialistične republike Slovenije za investicije v 
gospodarstvu v letih 1966—1970 s 16 vzdržanimi glasovi in tremi proti. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o predlogu zakona o ustanavljanju in poslovanju hranilno-kreditnih 
služb kmetijskih in gozdnih delovnih organizacij. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet s predlo- 
gom, da ga obravnava po skrajšanem postopku na podlagi 294. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. V dopisu z dne 8. marca je izvršni svet sporočil, da 
sprejema amandmaje odbora za družbeni plan, finance in proračun k 6., 7., 
11., 12. in 15. členu, kakor tudi amandmaje zakonodajno-pravne komisije k 
5. in 11. členu. 

Kot svojega predstavnika je izvršni svet določil tovariša inž. Franca 
Razdevška. Ali želi predstavnik izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev. (Da.) 
Prosim, besedo ima tovariš inž. Franc Razdevšek. 

Inž. Franc Razdevšek: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tova- 
riši poslanci. Pred vami je novi zakon o ustanavljanju in poslovanju hranilno- 
kreditnih služb kmetijskih in gozdnih delovnih organizacij. Temeljna zakonodaja 
te službe ne ureja popolno in je zato potrebno, da v republiki izdamo svoj 
zakon. Se posebej je ta zakon potreben za Slovenijo, kjer ima ta služba svojo 
tradicijo, saj obstoja pri kmetijskih in gozdarskih delovnih organizacijah 
domala že dve desetletji in je v vsem tem obdobju bila pomembna institucija 
tako za kmetovalce kot tudi za kmetijske in gozdarske delovne organizacije. 

Po podatkih 75 kmetijskih organizacij, to je zadrug in kombinatov, je že 
sedaj 63 964 vlagateljev, ki imajo vloženih 58 200 000 N dinarjev. Od tega se 
daje za zasebna posojila kmetom 14 168 000 N dinarjev ali 24,34 !°/o, za obratna 
sredstva pa se uporablja 40 728 000 N dinarjev ali 69,98 "/o, za ostale naložbe 
pa 3 303 000 N dinarjev ali 5,38 %>. Te številke jasno poudarjajo nujnost, 
da vso to službo ustrezno uredimo z zakonom in da za vse vloge postavimo 
tudi zanesljivo jamstvo. Doslej namreč takšno jamstvo sploh ni obstojalo. Sele 
s tem zakonom uvajamo za vse hranilne vloge subsidiarno jamstvo republike 
Slovenije. To bo brez dvoma lahko izredno ugodno vplivalo na pospešen razvoj 
in še večji razmak hranilnih vlog pri že obstoječih hranilnih kreditnih odsekih, 
ter na novo ustanavljanje teh služb povsod tam, kjer v kmetijskih in gozdar- 
skih delovnih enotah te službe še nimajo vpeljane. Prav tako pričakujemo, 
da bo ta služba močna opora hitrejšemu napredku kmetovalca kot tudi delovnih 
organizacij. Saj bo razvita hranilno-kreditna služba lahko predstavljala po- 
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memben vir za dajanje kreditov pri pospeševanju kmetijske in gozdarske 
proizvodnje. Kot je bilo v navadi že doslej, bodo tudi vnaprej kmetovalci lahko 
najeli kredite za kmetijsko mehanizacijo, za plemensko živino, za obnovo 
sadovnjakov in vinogradov, kot tudi za adaptacijo gospodarskih in stanovanjskih 
poslopij. Da pa bi bil interes kmetovalcev-vlagateljev še večji kot doslej, se 
v zakonu predvideva, da se ustanovitelju omeji dajanje kreditov do največ 
ene tretjine. Le v posameznem upravičenem primeru, kjer bo ugotovljen jasni 
interes za večji kredit, se lahko tudi ustanovitelju, to je kmetijski ali gozdarski 
delovni organizaciji, da več, če to odobri najvišji organ upravljanja usta- 
novitelja. 

Spodbudna varnost za vlagatelje je tudi določilo predlaganega zakona o 
tem. da s sodno izvršbo zoper ustanovitelja za izterjavo njegovih obveznosti 
zunaj hranilno-kreditne službe ni mogoče zaseči sredstev hranilno-kreditne 
službe. Isto velja v primeru, če pride ustanovitelj v stečaj. 

Med dohodke hranilno-kreditne službe se poleg obresti in nadomestil za 
opravljanje storitev štejejo tudi dotacije ustanovitelja. Računamo, da bo za 
hiter razmah te službe dotacija ustanovitelja potrebna predvsem tam, kjer bomo 
po uveljavitvi tega zakona to službo šele ustanavljali. 

Za zagotovitev uspeha in varnosti hranilnih vlog, zlasti pa za likvidnost ob 
vsakem času, predvideva zakon obvezno nalaganje 10'°/® sredstev hranilnih 
vlog pri poslovni banki, s katero bo hranilno-kreditna služba navezala poslovne 
odnose. Za hranilne vloge jamči ustanovitelj hranilno-kreditne službe, poleg 
tega mora ustanovitelj pridobiti tudi jamstvo poslovne banke, sicer hranilno- 
kreditne službe ne more ustanoviti. Namen omenjene določbe je zagotoviti čim 
večjo varrfost hranilnih vlog in s tem tudi tesnejšo povezavo hranilno-kreditnih 
služb s poslovnimi bankami. Nekateri so mnenja, da bo določba o pridobitvi 
jamstva poslovne banke zavrla ustanavljanje ter omejila poslovno svobodo 
in sposobnost hranilno-kreditnih služb in jih prisilno, namesto ekonomsko, 
povezala s poslovnimi bankami, s katerimi jih zakon povezuje že s tem, da 
hranilno-kreditne službe obvezno nalagajo likvidnostno rezervo in vsa prosta 
sredstva na poseben račun pri bankah. Za varnost hranilnih vlog je po teh 
mnenjih že sicer dovolj poskrbljeno z jamstvom ustanovitelja, likvidnostno 
rezervo, obveznim formiranjem rezervnega sklada, sestavo odbora hranilno- 
kreditne službe, ki sestoji iz zastopnikov ustanovitelja in varčevalcev, in tudi 
z vodjo službe, ki je zastopnik garanta, ustanovitelja. 

Izvršni svet je prav o tem dopolnilnem jamstvu poslovne banke na svoji 
zadnji seji temeljito razpravljal glede na amandmaje in pismo gospodarske 
zbornice. Sprejeto je bilo stališče, da bi republiški proračun prevzel veliko 
obveznost, če ne bi bilo dopolnilnega jamstva poslovne banke. Dokazovanje, 
da doslej niso nastopili razlogi, ki bi opravičevali tako določilo, seveda niso 
noben dokaz za to, da takih razlogov v prihodnje ne bo. Pri tem ne gre za 
nezaupanje do hranilno-kreditnih služb oziroma njihovih ustanoviteljev. Ni 
namreč izključeno, da bodo nastopili kakršnikoli razlogi, ki bodo vplivali na 
razpoloženje varčevalcev v takem smislu, da bodo v večjem obsegu kot se 
običajno pričakuje, posegli po svojih hranilnih vlogah. Z 10®/o likvidnostno 
rezervo ter z likvidnimi sredstvi ustanovitelja, to je delovne organizacije, ne 
bi mogli takoj zadovoljiti vlagateljev. Samo nekajdnevno odlašanje izplačila 
hranilnih vlog pa ima običajno posledice tudi pri tistih varčevalcih, ki bi sicer 
ne dvigali svojih vlog. Takšno vznemirjenje varčevalcev, povzročeno iz naj- 
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različnejših povodov, lahko zajame večji obseg in vpliva tudi na vlagatelje pri 
drugih bankah in hranilnicah. Po že preizkušenih pravilih poslovanja hranilnic 
je v takih primerih treba hitro zadovoljiti vse zahteve varčevalcev. Zato pa je 
potrebna ustrezna likvidnost, ki jo pri hranilno-kreditni službi želimo zagotoviti 
s pomočjo poslovnih bank, ki razpolagajo s potrebnimi likvidnostnimi rezervami. 
Takšna garancija poslovne banke pa je tudi v neposrednem interesu bank 
samih, saj bi ob eventualni trenutni nelikvidnosti hranilno-kreditne službe 
lahko zadrževanje hranilnih vlog vplivalo tudi na gibanje hranilnih vlog 
pri njih. 

Hranilno-kreditna služba bi si morala zagotoviti pri poslovni banki jam- 
stvo, da bo ta, če bo treba, dala takoj na razpolago likvidnostni kredit, za 
njegovo kritje pa bi hrajiilno-kreditna služba nudila poslovni banki svoje 
kreditne plasmaje oziroma druga zagotovila za vrnitev likvidnostnega kredita 
v pogodbeno določenem času. 

Hranilno-kreditna služba sama izbira banko, pri kateri bo nalagala svoja 
likvidna sredstva in od katere banke bo zahtevala omenjeno jamstvo za svojo 
likvidnost. Nerealna je bojazen, da bi poslovna banka omejevala poslovnost 
hranilno-kreditnih služb, saj je poslovni banki neposredno v korist, da hranilno- 
kreditne službe čimbolj razširjajo svoje poslovanje pri zbiranju hranilnih vlog. 
Ce bo poslovna banka vendarle omejevala poslovno pobudo hranilno-kreditne 
službe, bo taka služba prenesla svoje depozite v drugo banko in od nje dobila 
jamstvo. Poslovna povezanost med hranilno-kreditno službo in poslovno banko 
je v pogojih tržnega gospodarstva nujnost in v interesu obeh organizacij, ki 
imajo od poslovnega povezovanja koristi in tudi obveznosti. 

Zbor moram obvestiti, da jamstvo poslovne banke za hranilno-kreditno 
službo ni posledica obveznih zakonskih določil. V predlogu zakona je vnesena 
iz povsem praktičnih razlogov, namreč zaradi spoznanja, da je nujno zagotoviti 
absolutno likvidnost hranilnih vlog ob vsakem času, ter da tako varnost lahko 
zagotovimo le s pomočjo močnejših denarnih zavodov. Ce bi jamstvo banke 
odpadlo, bi za likvidnost hranilnih vlog jamčila poleg ustanovitelja samo 
republika. Znano pa je, da republika ne razpolaga z likvidnimi rezervami 
večjega obsega in bi ob nastopu obveznosti morala najemati kredite pri 
poslovnih bankah. To pa bi glede na postopek trajalo najmanj en mesec. Zato 
prosi izvršni svet skupščino, da sprejme zakon o ustanavljanju in poslovanju 
hranilno-kreditnih služb kmetijskih in gozdnih delovnih organizacij z določilom, 
ki zahteva za hranilne vloge dopolnilno jamstvo poslovne banke. 

Naj na koncu pojasnim, da izvršni svet ne sprejema amandmaja k 11. členu, 
katerega so predlagali poslanci, medtem ko ostale amandmaje izvršni svet 
sprejema. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Ali želi kdo razpravljati 
o predlogu za obravnavo zakona po skrajšanem postopku? (Ne javi se nihče.) 
Ker nihče ne želi razpravljati, dajem na glasovanje predlog, da se zakon 
obravnava po skrajšanem postopku, in sicer kot predlog zakona v smislu določil 
poslovnika Skupščine SR Slovenije o obravnavi zakonskega predloga. Kdor je 
za predlog, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo 
proti? (5 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (6 poslancev dvigne roko.) 

Predlog je sprejet s petimi glasovi proti in šestimi vzdržanimi. 
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K predlogu zakona so poslali svoja stališča, mnenja oziroma pripombe in 
predloge za spremembe in dopolnitve še: gospodarska zbornica, ki je za svojega 
predstavnika določila Andreja Petelina, združenje poslovnih bank in hranilnic 
Ljubljana, ter poslanec inž. Janko Kosovel. 

Gradivo sta obravnavala odbor za družbeni plan, finance in proračun in 
zakonodajno-pravna komisija. Odbor in komisija sta dala zboru pismeni poročili. 
Ali želita poročevalca odbora oziroma komisije dati še ustmeno obrazložitev? 
Prosim. Besedo ima tovariš Kolar. 

Franci Kolar: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Odbor za družbeni plan, finance in proračun je na podlagi amandmaja 
poslanca inž. Janka Kosovela ponovno obravnaval predlog zakona o ustanav- 
ljanju in poslovanju hranilno-kreditnih služb kmetijskih in gospodarskih delov- 
nih organizacij. Odbor je obravnaval ta problem skupno z začasnim odborom 
za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora. Odbor za druž- 
beni plan, finance in proračun ni mogel priti do enotnega stališča glede predla- 
ganega amandmaja in zaradi tega prosi, da republiški zbor o amandmaju 
inž. Janka Kosovela sam odloči. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Želim zbor seznaniti s tem, da je 
gospodarski zbor, ki je obravnaval predlog zakona, zavrnil amandma poslanca, 
ki je istoveten z amandmajem tovariša Kosovela v našem zboru. 

Želi kdo razpravljati o predlogu? Prosim, besedo ima tovariš Andrej 
Petelin. 

Andrej Petelin: Tovarišice in tovariši poslanci! Kot je že tovariš 
inž. Razdevšek v svojem ekspozeju navedel, hranilno-kreditna služba pri kme- 
tijskih organizacijah obstoja že približno 20 let in je v tem času dosegla znatne 
uspehe. S posebnim zakonskim predpisom od leta 1949 je bilo to področje 
dejavnosti kmetijskih zadrug za takratne razmere dobro urejeno. Po tem 
predpisu kmetijske organizacije več ali manj še danes poslujejo. Verjetno se 
je ta pravilnik, ki za današnje razmere ni več primeren kot predpis, v vsej 
naši povojni zakonodaji nadalje obdržal. 

V vsem obdobju povojnega zadružnega hranilništva je bilo največ uspehov 
v času delovanja okrajnih zadružnih hranilnic. Takrat so mnogi menili, da je 
hranilništvo ostanek kapitalističnih časov. Sčasoma pa je hranilništvo in var- 
čevanje le dobilo svoje mesto tudi v našem socialističnem sistemu. K temu so 
prispevali tudi tisti zadružni organizatorji, ki so že takrat organizirali hranilne 
odseke, uvajali razredne ali posamične hranilnike po šolah, preskrbeli posebne 
prostore za hranilne odseke v zadrugah, vzgajali sposobne kadre za to službo, 
skrbeli za tajnost vlog in zagotavljali nemoteno poslovanje hranilno-kreditnih 
odsekov. Omenim naj samo to, da je leta 1957 na primer, delovalo 574 hranilno- 
kreditnih odsekov. Po številnih reorganizacijah kmetijskih zadrug hranilno- 
kreditna služba ni bila opuščena, temveč so tudi večje kmetijske organizacije 
nadaljevale z zbiranjem vlog. 

Po zadnjih podatkih, ki jih je navedel tovariš inž. Razdevšek, je v naših 
zadrugah sedaj približno 5 milijard 800 milijonov S dinarjev, kar pa sicer 
predstavlja le 5'%» vseh zbranih vlog v Sloveniji. Največ vlog imajo zbranih 
na Primorskem, Gorenjskem, Notranjskem, v Ribniški in Savinjski dolini ter na 
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Koroškem. Največ vlog ima zbranih kmetijski kombinat Žalec, ki ima običajno 
800 do 900 milijonov hranilnih vlog ter kmetijske zadruge: Vipava 540 milijo- 
nov, Nova Gorica 416 milijonov, Brdo 250 milijonov, Sežana 257 milijonov, 
Skofja Loka 300 milijonov in Slovenj Gradec 203 milijone dinarjev. Najboljše 
med njimi pa so najmanjše kmetijske zadruge, na primer Cerkno s 60 milijoni. 
Bovec 41 milijoni; Loški Potok ima na 2000 prebivalcev kar 452 vlagateljev 
s 107 milijoni dinarjev. 

To so karakteristični podatki za to našo službo. Zbrana sredstva se le 
deloma uporabljajo za srednjeročna posojila zasebnim kmetom, približno 25%, 
okrog 70 '%> sredstev pa je namenjenih za obratna sredstva kmetijskim orga- 
nizacijam. Toda tudi s temi sredstvi zadruge večinoma kreditirajo zasebne 
kmete, na primer za umetna gnojila, za semena in podobno. Okoli 5%. vseh 
sredstev je uporabljeno v druge namene, predvsem so oročena v poslovnih 
bankah. 

Število vlagateljev in zbrane hranilne vloge so še zanimivejše, če upošte- 
vamo, da na vasi deluje dobro organizirana hranilno-kreditna služba brez vsake 
propagande in spodbude z bogatimi nagradami pri žrebanjih, kot je to običajno 
pri drugih zbirateljih hranilnih vlog. Brez dvoma je velik uspeh, da so se ob 
neenakih pogojih hranilne vloge v kmetijskih organizacijah povečale od pri- 
bližno 4 milijarde starih dinarjev v letu 1965 na 5 milijard 800 milijonov S 
dinarjev leta 1967. Ta uspeh je dosegla dobra organizacija, dobro gospodarjenje 
z vlogami, zanesljivi uslužbenci in tradicija hranilništva. Za te organizacije 
je bila pri zbiranju vlog največja propaganda kreditiranje zasebnih kmetov s 
sredstvi hranilnih vlog. Sredstva hranilnih vlog so trenutno edini vir za kre- 
ditiranje sodobnejše zasebne proizvodnje, razen kolikor organizacije koopera- 
Cijsko sodelujejo z zasebniki. Kmetijske organizacije so že začele načrtneje 
usmerjati zasebne investicije z ugodnejšimi krediti; pri obnovi vinogradov in 
sadovnjakov, na primer, dobijo kmetje kredit v nekaterih organizacijah po 
ugodnejših odplačilnih rokih in obrestih kot za druge namene. Znano pa je, 
da je za preusmeritev posamezne slovenske tržne kmetije, po podatkih kme- 
tijskega inštituta Slovenije, potrebno 4 do 8 milijonov S dinarjev. S kreditom 
in še z lastnimi kmečkimi sredstvi je mogoče povečati na taki kmetiji tržno 
proizvodnjo najmanj za 50 '%>. Vendar pa regresiranje obrestne mere pri 
kreditiranju obnove kmetij ne more biti stvar samih kmetijskih organizacij. 
Znano je, da v naših sosednih državah, tako na zahodu kot na vzhodu, dobiva 
kmetijstvo znatne olajšave pri kreditih, kar spodbudno vpliva na vlaganje 
sredstev v kmetijsko proizvodnjo. Pri nas pa so odplačilni roki zelo kratki, 
največ do pet let, obrestna mera pa dosega celo 8 °/o! Vprašljivo pa je, koliko 
kmetov se bo ob negotovi prodaji kmetijskih pridelkov odločilo za take kredite. 
Prekratki odplačilni roki in visoka obrestna mera so glavni vzrok razmeroma 
majhne porabe sredstev, to je 25 °/o iz hranilnih vlog za kreditiranje zasebne 
proizvodnje. Preusmeritev zasebnih kmetij pa ni mogoča samo z lastnimi sred- 
stvi, temveč tudi s pomočjo ugodnejših kreditov, bodisi hranilno-kreditnih 
služb ali pa bank. 

Po 19 letih skoraj samorastniškega delovanja hranilne službe pri kmetijskih 
organizacijah smo z vso upravičenostjo pričakovali primeren republiški zakon. 
V teh letih s to službo ni bilo posebnih problemov. V Sloveniji ni bilo večjega 
problema zaradi pojava nelikvidnosti vlog ali stečaja kmetijske organizacije. 
Takih primerov je bilo zelo malo in so bili vsi urejeni brez škodljivih posledic 
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za vlagatelje. Najbolj zapleten primer, vendar ne po krivdi kmetijskih orga- 
nizacij, je bila revalorizacija hranilnih vlog ob začetku gospodarske in družbene 
reforme. Kljub zavlačevanju rešitve in propagandi, naj se vlagajo prihranki 
v druge denarne zavode, ki so imeli že zagotovilo za revalorizacijo, ni bilo 
prekomernih dvigov vlog v kmetijskih organizacijah. Mnoge kmetijske orga- 
nizacije so bile takrat pripravljene izplačati povečane obresti iz lastnih skladov, 
samo da bi obdržali zaupanje vlagateljev. Taka odločitev je zahtevala velika 
lastna sredstva, ne samo za ugled teh organizacij, temveč tudi za ugled celot- 
nega hranilništva. 

V vseh dolgotrajnih razpravah o ureditvi hranilno-kreditne službe so 
pristojni organi republiške gospodarske zbornice sodelovali pri izdelavi osnutka 
republiškega zakona. Republiškemu sekretariatu za finance so bile posredovane 
želje naših kmetijskih organizacij, da bi ta zakon uzakonil obstoječe stanje in 
omogočil še boljše delovanje te službe. Zakon naj bi čimbolj izenačil vlagatelje 
pri tej službi z drugimi vlagatelji. Urejeno naj bi bilo tudi srednjeročno kre- 
ditiranje zasebnega kmetijstva. Zakon naj bi določil republiško subsidiarno 
jamstvo. Poleg vsega naštetega pa naj bi bilo omogočeno tudi poslovno povezo- 
vanje med posameznimi hranilno-kreditnimi službami in sodelovanje služb 
s poslovnimi bankami. Na osnutek zakona so imele kmetijske organizacije šte- 
vilne pripombe, o katerih je razpravljal odbor za zadružništvo in komisija za 
hranilno-kreditno službo pri gospodarski zbornici. 

Omenim naj, da so primorske, gorenjske in dolenjske kmetijske zadruge 
zavzele na skupnih sestankih svoja stališča in jih posredovale zbornici, primor- 
ske zadruge pa tudi svojim poslancem. Druge kmetijske organizacije, razen 
gozdnih gospodarstev, ki so bila tudi vabljena na razpravo o zakonu, so svoja 
stališča posredovala zbornici. Najvažnejše pripombe so se nanašale: 

1. na določbe o enotah s samostojnim obračunom, kar bo zelo povečalo 
režijske stroške; 

2. na nezadovoljivo ureditev kreditiranja ustanovitelja, ker je za njegova 
sredstva dovoljeno uporabljati le 1/3 zbranih vlog in le v izjemnih primerih 
več kot 1/3. Po mnenju organizacij je v zakonu preostra določba, po kateri 
ustanovitelj ne more dobiti ugodnejšega kredita kot ostali; 

3. na 20 %> likvidnostno rezervo, na pošiljanje zaključnih računov občin- 
skim skupščinam in na kratke roke za uskladitev poslovanja z novim zakonom 
in podobno; 

4. in najvažnejše, na dopolnilno jamstvo poslovnih bank. 
V razpravah v zbornici niso bila sprejeta vsa stališča kmetijskih organizacij, 

ker se je smatralo, da je potrebno hranilno-kreditno službo čimbolj prilagoditi 
ostalemu hranilništvu. V pristojnih skupščinskih odborih so bili sprejeti ne- 
kateri predlogi odbora za zadružništvo pri gospodarski zbornici. Sprejet pa ni 
bil predlog zbornice za spremembe 11., 12. in 15. člena predloga zakona. Nave- 
deni členi urejajo dopolnilno jamstvo poslovnih bank. Na sestanku komisije za 
hranilno-kreditno službo dne 28. 2. 1968 so navzoči člani komisije in predstav- 
niki kmetijskih organizacij z najbolj razširjeno hranilno službo odločno zahte- 
vali, da zakon ne predpiše obveznega dopolnilnega jamstva poslovnih bank, ker 
bi taka določba spravila ustanovitelja hranilno-kreditne službe v neenakopraven 
položaj. 

Vsi so se zavzemali za poslovno sodelovanje z bankami, ki je bilo doslej 
že dobro vpeljano. Nevzdržno je zakonsko določilo, da hranilno-kreditna služba 
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ne more delovati, če nima izjave o dopolnilnem jamstvu. Ker pa v zakonu ni 
določeno, kakšne pogoje mora ustanovitelj izpolnjevati, je odločitev o dopol- 
nilnem jamstvu v celoti odvisna od trenutne poslovne politike posameznih 
bank in od pripravljenosti odločujočih bančnih organov. Ustanovitelj hranilno- 
kreditne službe nima pri tem nobene moči, kvečjemu se lahko odloči za drugo 
poslovno banko, vendar je to mnogo laže reči kot pa narediti! 

Menim, da dopolnilno jamstvo poslovnih bank nima nobenega pomena za 
večjo varnost vlog za vlagatelja oziroma za to, da si republika zagotovi plačnika 
v primeru stečaja ustanovitelja ali pa zaradi kakšne nove revalorizacije. Ver- 
jetno lahko zaupamo rfeformi! Za Varnost je brez dvoma dovolj poskrbljeno 
z določili o jamstvu ustanovitelja, o likvidnostni rezervi in obveznem formira- 
nju rezervnega sklada, kar je tovariš inž. Razdevšek v svojem ekspozeju že 
omenil. Pripominja se, da je materialna vrednost vseh naštetih činiteljev zelo 
majhna, in da bi kljub temu, če pride do težjega položaja v kmetijskih organi- 
zacijah, le morala republika zagotoviti kritje za tiste hranilne vloge, katere ne 
bi bile krite. Vendar te bojazni ni, če upoštevamo, na primer, lanskoletne 
zaključne račune, ko so v zelo težkem položaju naše kmetijske organizacije 
uspešno gospodarile in so tudi v svoje sklade, kolikor ima naša gospodarska 
zbornica podatkov, vložile nekaj več kako 50 °/o sredstev v primerjavi s pred- 
lanskim letom. 

Dopolnilnemu jamstvu smo se skušali izogniti tudi tako, da bi hranilne 
vloge pozavarovali pri posameznih zavarovalnicah, vendar so zavarovalnice 
odgovorile, da takega pozavarovanja nikjer v svetu ne poznajo in da tudi pri 
nas v Sloveniji ne bi bilo mogoče. 

Oprostite mi, da sem vas morda pri nekaterih vprašanjih preveč dolgo 
zadrževal; 20 let namreč delam na tem področju največ neposredno, deloma 
pa tudi posredno. 

Ker je predlagani zakon izrednega pomena na nadaljnji razvoj hranilno- 
kreditne službe in se je po dolgem zavlačevanju le pojavil po hitrem postopku 
pred skupščino, niso odveč pripombe kmetijskih organizacij, ki jih zastopam 
v imenu gospodarske zbornice. Ker sta amandmaja inž. Kosovela v republiškem 
in inž. Javornika v gospodarskem zboru dejansko predlog kmetijskih organi- 
zacij in gospodarske zbornice, je tudi moja dolžnost, da ju v razpravi v celoti 
podprem. Ce amandma ne bo sprejet, bo to morda že pomenilo začetek konca 
te hranilno-kreditne službe, ker bodo kmetijske organizacije postopoma hra- 
nilno-kreditno službo pričele opuščati, kajti zbiranje vlog bo postopoma postalo 
za njih nespodbudno. Dvomim pa, če je to res potrebno v času, ko si vsepo- 
vsod prizadevamo z najrazličnejšimi sredstvi zbirati čimveč hranilnih vlog. 
Hvala lepa! 

Podpredsednik Marija Mesarič: Prosim, kdo želi besedo? Besedo 
ima tovariš inž. Pelikan! 

Inž. Zvone Pelikan: Tovariši poslanci! Mislim, da je bila razlaga 
tovariša Petelina tako obširna, da bi bilo težko še kaj dodati. Lahko bi samo 
navedel nekaj konkretnih številk za organizacijo, ki mi je najbližja, to je 
kombinat v Žalcu. Hranilna služba v tem kombinatu ima dolgo tradicijo in ima 
trenutno za nad 800 milijonov dinarjev vlog, od tega pa je iz te hranilne 
službe plasiranih samo 250 milijonov dinarjev, čeprav imajo vsi kmetje vsak 
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čas možnost dobiti kredit. Ko smo raziskali, zakaj je tako malo interesentov 
za kredite iz svojih lastnih vlog, smo takoj prišli do zaključka, da je ta denar 
po 7 ah 8°/o obrestni meri predrag za vlaganje v kmetijsko proizvodnjo. 
Zaradi tega menim, da ne more biti bojazni glede likvidnosti teh hranilnih 
služb. Poleg tega imata organizacija mimo teh 804 000 000 dinarjev hranilnih 
vlog še čez 20 milijard vrednosti v osnovnih sredstvih, se pravi,' jamstva 
prek mere in dovolj. 

Mislim, da predloženi zakon ni popoln. Menim, da slabi pomen hranilne 
službe, ki se je kot samorastnik obdržala v najtežjih pogojih in pokazala živ- 
ljenjsko sposobnost. To ni navadna hranilna služba za potrošniške kredite, 
temveč ima na podeželju mnogo globlji značaj. To je del ekonomske politike 
in ekonomskih ukrepov na vasi, to je živ člen, ki ne omogoča le potrošniški 
kredit za televizor ali »fičota«, temveč omogoča izvajanje določenih gospodar- 
skih ukrepov. Hranilno-kreditna služba tako lahko vpliva na določeno agrarno 
politiko. S tem zakonom pa jo postavljamo kot privesek obstoječim bankam. 

V neki svoji razpravi sem že omenil, da odtekanje denarja iz vasi v mesta 
zelo škoduje naši agrarni politiki na vasi. S predloženim zakonom bi ta proces 
le še pospešili in vas osiromašili na račun naših središč. 

Zaradi vsega tega za predloženi zakon ne bom glasoval in tudi na poslance, 
zlasti tiste s kmetijskega območja apeliram, da ravnajo prav tako oziroma se 
vsaj vzdržijo. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala! Prosim kdo še želi besedo? 
Prosim, poslanec tovariš Majerič. 

Avgust Majerič: Tovarišica predsedujoča, tovariši in tovarišice po- 
slanci. Zdi se mi, da želimo s tem zakonom hranilno-kreditno službo okrepiti, 
bojim pa se, da smo do sedaj poslušali samo ljudi, ki ustanavljajo to službo 
in da je to premalo in preveč enostransko. Ce želimo to službo razmakniti, 
potem moramo govoriti tudi o vprašanju jamstva. Verjetno je pravilno, da sub- 
sidiarno jamstvo republike z zakonom predvidimo, ker obstajajo možnosti, da 
bo do realizacije takšnega jamstva tudi prišlo. Mnenja sem, da je odgovornost 
poslancev pri tem velika, zato moramo odločiti tako, da bomo mirno pričakovali 
tudi primer, če do realizacije jamstva pride. Ne smemo se pustiti zapeljati od 
izjav, da že dvajset let ni bilo primera, da bi prišle hranilne službe v stečaj, 
kajti to ni garancija, da v bodoče do tega ne bi moglo priti. 

Mnenja sem, da moramo jamstvo zagotoviti bodisi z večjo rezervo, bodisi 
prek poslovnih bank. Glasoval bom, da se to jamstvo doseže. Hvala. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala! Kdo še želi besedo? Prosim, 
inž. Janko Kosovel. 

Inž. Janko Kosovel: Tovarišice in tovariši poslanci! Predložil sem 
amandma in to ne brez osnove. V zvezi s tem bi rad podal nekaj misli. 

Prvo bi rad odgovoril na vprašanje, zakaj so se pravzaprav ustanavljale 
hranilno-kreditne službe. Ustanavljale so se iz potrebe, da si proizvajalci sami 
medsebojno pomagajo, ne pa iz kakšnih drugih vzrokov. Ce danes sprejemamo 
zakon z namenom, da te službe poživimo, potem moramo sprejeti tak zakon, 
ki bo to omogočal. Ce pa to ni naš namen, potem pa lahko sprejmemo tudi jam- 

3» 



68 Republiški zbor 

stvo bank, vendar se moramo zavedati, da bomo s tem te organizacije, ki imajo 
hranilno-kreditne službe, v njihovem delovanju omejili in bodo postale ekspo- 
ziture bank. S tem, da bodo dale banke jamstvo, bodo kot pogoj seveda tudi 
zahtevale od hranilno-kreditnih služb, da vodijo določeno politiko. Seveda se 
postavlja potem takoj vprašanje ali bo mogoče, v toliki meri kot doslej, kredi- 
tirati kmetijstvo. Do sedaj so bile le te službe tiste, ki so dajale denar za 
povečevanje tržne proizvodnje pri kooperantih, kjer je bilo le mogoče ter je to 
dejansko predstavljalo edini vir sredstev za kreditiranje zasebnega kmetijstva. 
Ce imamo namen, ob vsem tem, ko ponovno oživljamo združevanje kmetijskih 
proizvajalcev — kooperantov v zadruge, take službe ukinjati, potem to lahko 
naredimo, vendar se moramo zavedati, da se s tem odpovedujemo faktorju, ki 
je dosedaj poživljal kmetijsko proizvodnjo. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Tovariš Franc Puhar ima besedo. 

Franc Puhar: Tovarišice in tovariši poslanci! Kot je predstavnik od- 
bora tovariš Franci Kolar že povedal, odbor za družbeni plan, finance in pro- 
račun v zvezi z vprašanjem jamstva poslovnih bank ni zavzel dokončnih stališč. 
Današnja razprava, zjutraj pred sejo zborov, se tudi ni končala tako kot smo 
prvotno predvidevali. Trditev gospodarske zbornice in kmetij cev imajo brez 
dvoma tudi svojo težo in svoje mesto v presojanju. Omenil bi še to, da sem 
osebno dobil pismo desetih kmetijskih zadrug s Primorske, ki podrobno, kot 
tukaj nekateri tovariši poslanci trdijo, oziroma imajo pomisleke, da lahko to 
jamstvo urejeno v 11. členu, neugodno vpliva na razvoj te službe. Danes imamo 
dejansko opravka s tremi mnenji. Eno je mnenje predlagatelja, to je izvršnega 
sveta, drugo je mnenje sekretariata za finance in tretje je mnenje predstavni- 
kov kmetijskih zadrug. Prav nič pa ne vemo, kakšno je mnenje kmetov-vlaga- 
teljev in ali jim je kaj do jamstva poslovnih bank. Mislm, da je to povsem 
odprto vprašanje, je pa lahko zelo pomembno pri odločitvi ali naj se tak 
zakon sprejme ali ne. 

Tovariš Petelin je povedal, da je hranilna služba dvajset let tekla brez 
kakih posebnih predpisov, zato smatram, da ne bo nikakršne škode, če še 
kakšen mesec zakona ne sprejmemo. Predlagam, da danes to diskusijo zaklju- 
čimo in sklepanje o predlogu zakona odložimo in pridemo v prihodnjem mesecu 
pred to skupščino z bolj razčiščenimi vprašanji, in pojmi ter bolj razčiščenimi 
rešitvami. Lahko je namreč zakon sprejeti, težko pa ga je popravljati ali spre>- 
minjati. Zato smatram, da bi bil v tej situaciji to, ko lahko samo glasujemo 
za ali proti amandmaju, to se pravi, da 11. člen ostane tak kot je, ali pa izpade, 
drugih novitet in korektur pa nismo sposobni sprejeti, najboj primeren izhod, 
da sprejetje zakona odložimo. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala tovarišu Puhar j u za kon- 
struktiven predlog. V smislu člena 283. našega poslovnika dajem na glasovanje 
predlog, da razpravo in sklepanje o zakonu odložimo. Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) Hvala. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o gozdovih. 
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Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet s pred- 
logom, da se sprejme po skrajšanem postopku v smislu 294. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. Izvršni svet je kot svojega predstavnika določil 
inž. Franca Razdevška. Ali želi tovariš Franc Razdevšek dati še ustno obraz- 
ložitev? (Ne.) Hvala! Ali želi kdo razpravljati o predlogu za obravnavo zakona 
po skrajšanem postopku? (Ne želi.) 

Dajem na glasovanje predlog izvršnega sveta, da se predlog zakona sprejme 
po skrajšanem postopku. Kdor je za predlog, naj prosim dvigne roko. (Večina 
poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (5 poslancev dvigne roko.) Se je kdo 
vzdržal? (8 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor sprejel sklep, da se predlog zakona o 
spremembi in dopolnitvi zakona o gozdovih obravnava po skrajšanem postopku. 
Predlog zakona bomo obravnavali po določilih poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije, ki veljajo za sprejemanje predloga zakona. 

Predlog zakona sta obravnavala odbor za družbeni plan, finance in prora- 
čun ter zakonodajno-pravna komisija. Odbor in komisija sta dala zboru pismeni 
poročili. Ali želita poročevalca odbora ali komisije k pismenim poročilom dati 
še ustno' obrazložitev? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš inž. Janko Zigon. 

Inž. Janko Zigon : Tovarišice in tovariši poslanci! Na podlagi 291. 
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije predlagam ob podpori 10 poslancev 
k predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o gozdovih naslednji 
amandma: 

V prvem odstavku prvega člena se črtajo besede »posekanega ali kako dru- 
gače podrtega« in nadomestijo z besedo »prodanega«. Sprememba besedila pred- 
loga zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o gozdovih je potrebna zaradi 
natančnejše opredelitve osnove, od katere se mora obračunati biološka amor- 
tizacija. Dobesedno upoštevanje prvotnega besedila predloga bi pomenilo velik 
tehnični problem in bi terjalo velike stroške, ker bi morale gospodarske orga- 
nizacije meriti posekan ali drugače podrti les na panju. Glede na to, da morajo 
zasebni lastniki gozdov oddati gozdno-gospodarski organizaciji, ki gospodari 
z njihovimi gozdovi, ves posekani les, razen tistega, ki jim je prepuščen v do- 
mačo uporabo, je v blagovno proizvodnjo zajet ves les, ki tvori osnovo za obra- 
čun biološke amortizacije. Predlagana sprememba besedila tudi ne izvzema 
plačila biološke amortizacije, ki jo plača za les lastnik iz svojega gozda za 
potrebe domače lesne obrti po določilu 2. odstavka 1. člena. 

Sprejem zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o gozdovih je odraz 
skrbi, ki jo ima družba do velikega naravnega bogastva naših gozdov. Obrav- 
navana sprememba je pomembna predvsem za zasebne gozdove, ki zajemajo 
v Sloveniji skoraj 2/3 vseh gozdov. Znano je, da so zasebni gozdovi na splošno 
slabše ohranjeni od družbenih in da so zato potrebne večje skrbi in večja 
vlaganja. Zato je tudi prav, da se sredstva, ki se zbirajo v obliki biološke 
amortizacje, uporabljajo namensko za zasebne gozdove, kar je tudi intencija 
predlagane spremembe zakona. Prav zato se s predlaganim predlogom zakona 
strinjam in to tembolj, ko se spomnimo na pretekla obdobja, ko se je pogosto- 
krat gospodarilo s' sredstvi, ki so se zbirala v republiških okrajnih in občinskih 
gozdnih skladih, zelo nenamensko. Sredstva biološke amortizacije, ki je nado- 
mestila prejšnji gozdni sklad, naj se uporabljajo predvsem za vzdrževanje in 
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obnovo zasebnih gozdov, to je za nego in pogozdovanje, za biološke investicije 
v zasebnih gozdovih, melioracije, konverzije, intezivne kulture, plantažne na- 
sade ipd., za gozdne gradnje in za urejanja gozdov. Potrebno je torej omejiti 
namen uporabe zbranih sredstev, ki pripadajo zasebnim gozdovom in ne 
gozdno-gospodarskim organizacijam, katerim pa pripadajo sredstva biološke 
amortizacije in družbenih gozdov, ki so njihovo osnovno sredstvo. 

Naj podrobneje utemeljim svoj amandma. Do sprejema zakona o gozdovih 
v letu 1965 so se pri občinskih skupščinah zbirala sredstva v obliki prispevka 
v gozdni sklad. Podlaga za obremenitev je bila bruto lesna masa odkazanega 
drevja, torej odkazilo po posameznih vrednostnih razredih. Za izdajo odločb 
so imele občine zaposlenega vsaj po enega uslužbenca. Obračun je bil kompli- 
ciran in sredstva so se neredno stekala. Kljub izterjatvam, še po treh letih ni 
povsod rešeno vprašanje dolžnikov gozdnega sklada. Po sprejemu zakona o 
gozdovih se je postopek obračunavanja in zbiranja sredstev za biološko amor- 
tizacijo zelo poenostavil in pocenil. Obračun se opravi od prodanega lesa iz 
z&sebnih gozdov na podlagi evidence, ki jo ima že zbrano gozdnogospodarska 
organizacija. Tako naj bi se nadalje obračunavala sredstva biološke amorti- 
zacije. 

Za predloženi amandma sem se odločil, ko sem v obrazložitvi osnutka 
odloka o obračunavanju, vplačevanju in uporabi sredstev za biološko amor- 
tizacijo gozdov, ki so v zasebni lasti in ki ga je predložil republiški sekreta- 
riat za gospodarstvo dne 24. januarja 1968, videl, da je v besedilu 1. točke 
predvideno, da se biološka amortizacija obračunava od posekanega ali kako 
drugače podrtega lesa, dočim je v odloku, ki je v veljavi, določeno, da se amor- 
tizacija obračunava od prodanega lesa. 

Očitno je torej, da obstaja več načinov za obračunavanje biološke amor- 
tizacije. Prvotno se je obračunavala na podlagi odkazila, kar je bilo zelo kompli- 
cirano, ker so bili gozdovi razporejeni v vrednostne razrede in je bilo treba 
pisati odločbe, ter je bil za to potreben najmanj en uslužbenec v vsaki občini. 
Sedaj se obračunava amortizacija od prometa z lesom; kolikor lesa gozdno- 
gospodarska organizacija iz zasebnega sektorja proda, toliko se obračuna bio- 
loške amortizacije. 

Tretji način pa je obračunavanje amortizacije glede na posekan ali kako 
drugače podrt les. 

V tem primeru bi seveda morali meriti vsak kos podrtega lesa v gozdu, 
kar bi zelo podražilo vso proizvodnjo. Naj navedem primer; na goriškem ob- 
močju je 14 500 lastnikov gozdov. Od teh je mnogo takih, ki imajo le majhno 
blagovno proizvodnjo. Po obstoječih predpisih morajo gozdno gospodarske or- 
ganizacije odkazati za posek vsako posamezno drevo. Odkazati ga sme le delavec 
z najmanj srednjo strokovno izobrazbo. Odkazilo se še da nekako organizirati 
s tem, da se odkaže več lastnikom na določenem območju v enem dnevu. 
Izmero lesa na panju pa je nemogoče tako organizirati, ker lastniki ne posekajo 
vsega lesa hkrati in ga pogosto po poseku takoj spravijo. 

Uvedba izmere lesa na panju bi terjala samo v našem podjetju zaposlitev 
najmanj 30 dodatnih delavcev, kar bi stalo najmanj 60 milijonov S din letno. 
Celotna sredstva zbrana za biološko amortizacijo v preteklem letu pa so 
znašala okrog 80 milijonov din. 

Izvršnemu svetu, kateremu prepuščamo in zaupamo izdajo podrobnejših 
predpisov o obračunavanju in vplačevanju ter uporabi biološke amortizacije pa 
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priporočam, da problematiko dodobra preuči in najde enostavne in najekono- 
mičnejše rešitve. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Želi še kdo besedo? Besedo ima 
inž. Ferdo Papič, predstavnik odbora za proizvodnjo in promet. 

Inž. Ferdo Papič: Odbor se zaradi tega amandmaja ni posebej sestal, 
vendar lahko po konzultaciji s predsednikom odbora in nekaterimi člani iz- 
javim, da odbor podpira ta amandma. Smatramo, da smo v dobi, ko moramo 
velik pomen posvetiti racionalni rešitvi problemov, in da danes ne moremo 
več reševati stvari tako, da skoro vsa sredstva, zbrana z določenim namenom, 
porabimo za administrativno službo. Mislim, da je tak primer poslanca Zigona 
dovolj jasen in da ne moremo iti mirno mimo njega. 

S tem, da se spremeni način zbiranja sredstev, se global v ničemer ne spre- 
meni, v veliki meri pa se poveča tisti del sredstev, ki je namenjen za dejansko 
vlaganje v gozdove. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala lepa. Prosim, kaj meni o tem 
predstavnik zakonodajno-pravne komisije. Besedo ima tovariš Jože Pacek. 

Jože Pacek: Tudi zakonodajno-pravna komisija se v zvezi s predlo- 
gom amandmaja ni mogla sestati, vendar smatram, da sam amandma po pravni 
plati ne pomeni takih sprememb, da bi se komisija zaradi tega morala sestati. 
Po konzultaciji z nekaterimi člani komisije in podpredsednikom lahko izjavim, 
da komisija smatra, da amandma ni v nasprotju z ustavo in pravnim sistemom. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Prosim, za mišljenje še predstav- 
nika izvršnega sveta. Besedo ima inž. Franc Razdevšek. 

Inž. Franc Razdevšek: Smatram, da je mogoče težnje, ki so nare- 
kovale tak amandma v celoti upoštevati v odloku, ki ga bo izdal izvršni svet 
na podlagi zakona. Mislim pa, da bi bilo potrebno, da zakon ohranimo v takšni 
dikciji, kot je bila predložena. Imamo namreč tudi takšne gozdno-gospodarske 
organizacije, ki imajo v svojem sklopu tudi lesno predelavo, in te gozdno-go- 
spodarske organizacije praktično lesa sploh ne prodajajo. Če bi torej spremenili 
zakon v tem smislu, da bi se biološka amortizacija plačevala od prodanega lesa, 
take organizacije ne bi bile dolžne ničesar plačevati. Poleg tega pa bi bil v pri- 
meru spremembe zakon v nasprotju s 13. in 14. členom pravilnika o gozdnem 
redu, ki je bil sprejet leta 1966 in ki jasno določa, da se gozdni asortimenti 
prevzemajo in označijo na sečišču. Glede na to smatram, da je najbolj umestno, 
da izvršni svet v odloku, s katerim bo predpisoval, kako se obračunava biološka 
amortizacija, reši ta vprašanja. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Besedo ima tovariš Milan Kristan. 

Milan Kristan: S tem amandmajem se določa nova osnova za ob- 
račun prispevka. Za obračunavanje biološke amortizacije bi po amandmaju 
jemali kot osnovo prodan les — vrednost prodanega lesa, medtem ko bi za 
obračunavanje davka jemali kot osnovo posekan les. Kolikor bi ta amandma 
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sprejeli, bi morali zagotoviti isti kriterij oziroma isto osnovo za obračunavanje 
tako davka kot biološke amortizacije. Pri tem moramo reči, da so tovariši iz 
občinske skupščine na Jesenicah, ko smo govorili o davkih, kritizirali obstoječi 
sistem obračunavanja in so izrecno zahtevali, da se določijo količniki za raz- 
merje med bruto in neto maso posekanega lesa. Ta je namreč vedno sporna 
zaradi različnega obračunavanja stroškov s strani gozdnih gospodarstev. Hočem 
reči, da bi bilo koristno in smotrno, da se zmenimo kolikor sprejmemo ta 
amandma tudi o enotnih osnovah za obračunavanje davka za posekan les in 
za obračun biološke amortizacije. Na ta način bi poenostavili celotno obraču- 
navanje in imeli za obračun obeh prispevkov isto osnovo. Hvala. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Prosim, kdo še želi besedo? To- 
variš Sveto Kobal. 

Sveto Kobal: Oglasil sem se zaradi tega, ker mislim, da ne gre samo 
za tehnično vprašanje, temveč za globlja principialna vprašanja. Predloženi 
tekst spremembe zakona postavlja znatno bolj odločna stališča kakor so veljala 
do sedaj, namreč da je treba v gozdove vračati vsaj tolikšna sredstva, da 
omogočajo njegovo regeneracijo, če že ne napredek. To je bila v odnosu do 
zasebnega sektorja tudi naša glavna in osnovna izhodiščna točka, ko smo spre- 
jemali zakon o gozdovih. Glede na to je razumljivo, da lahko obračunavamo 
amortizacijo. Zato le na osnovi mase, ki gre iz gozda. To pa je seveda posekan 
les in pa les, ki je porušen ali podrt na kakršnekoli druge načine. To je edina 
realna osnova za ugotavljanje, kolikšna sredstva biološke amortizacije se mo- 
rajo za reprodukcijo gozda vračati v gozdove. Iz tega izhodišča izhaja tudi ta 
predlog zakona. Do sedaj smo imeli samo eno izjemo, to je izjema v pogledu 
uporabe gozdnih asortimentov za lastno porabo kmečkih gospodarstev. Poudariti 
moram, da je ta izjema narejena popolnoma zavestno, spričo položaja kmetij- 
stva in kmetov in nujnosti, da se kmetijska posestva oskrbijo z lesom za svoje 
potrebe praktično po najnižji ceni. To izjemo* pa seveda ne smemo širiti, ker -toi 
se lahko dogodilo, da bi iz gozdov samo jemali, ničesar pa ne bi v gozd vračali. 
Taksno situacijo imamo dejansko že sedaj na tistih področjih Slovenije, kjer 
je celotna posekana masa približno enaka lastni porabi kmetijstva, tako da ne 
ostane praktično nobenih sredstev za ponovno vlaganje v gozdarstvo in se 
gozdovi še naprej degradirajo. 

Smatram, da v zakon ne bo mogoče vgraditi termin »prodajnih asortimen- 
tov«. Količina prodanih asortimentov namreč ni enaka količini posekanih asor- 
timentov. Do enake količine tudi ne pridemo, čeprav bi prišteli še les, posekan 
za domačo uporabo, kajti mnogo lesa gre še po raznih drugih kanalih, ki jih 
ni mogoče evidentirati. Z zakonom o gozdovih smo sprejeli obveznosti, da dobro 
gospodarimo z gozdovi in mislim, da smo odgovorni, da usmerimo amortizacijo 
v čim večji meri nazaj v gozdove. Razumljivo je, da težja gospodarska situacija, 
v kakršni smo, postavlja tudi gozdne gospodarske organizacije v nekoliko dru- 
gačen položaj, kot je to bilo v preteklosti, vendar to ne more pomeniti, da bi 
se ta zaostritev lahko nadomestila z zmanjšanimi vlaganji v gozdove. 

Iz teh razlogov smo sprejeli predloženo formulacijo, pri čemer moramo opo- 
zoriti, da je tekst v tem primeru enak prejšnjemu tekstu zakona, kajti termin 
»prodan les« je bil uporabljen samo v odloku ne pa v dosedanjem tekstu 
zakona. 
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V odloku, katerega bo sprejel izvršni svet, bo potrebno določiti tako tehniko 
pobiranja amortizacije, da se bosta upoštevala oba elementa, to je element 
prodaje in element dejansko posekanega oziroma podrtega lesa. To seveda tudi 
pomeni pritisk na gozdno gospodarske organizacije, da v gozdovih vodijo zelo 
rigorozno in ostro evidenco glede poseka in spravila lesa. Nismo želeli namreč, 
da bi se gozdne gospodarske organizacije vse bolj spreminjale v proste trgovske 
organizacije, ki od kmeta enostavno kupujejo les. Ce bi bilo tako, potem mislim, 
da bi bilo bolje, če bi začeli o zakonu ponovno razpravo. 

Torej stališče sekretariata za gospodarstvo je, da iz principialnih razlogov 
ni mogoče sprejeti amandmaja, da pa bo izredno dobrodošlo sodelovanje gozdno 
gospodarskih organizacij pri izdelavi predloga odloka, katerega improvizirani 
tekst smo izdelali, vendar ne kot predlog izvršnemu svetu, marveč kot spodbuda 
za to, da se začne diskusija. Mislim, da bomo v najkrajšem času sklicali sestanek 
predstavnikov gozdno-gospodarskih organizacij na sekretariatu, da bi z njimi 
temeljito pretresli vsebino odloka. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala! Prosim, tovarišica Nada 
Puppis ima besedo. 

Nada Puppis: Mislim, da predloženi amandma, s katerim se strinja 
odbor za proizvodnjo in promet našega zbora, lahko v celoti podpremo. Obraz- 
ložitev predstavnika izvršnega sveta in sekretarja za gospodarstvo me namreč 
ni prepričala, da je rešitev, ki jo predlaga izvršni svet, bolj smotrna od tiste, ki 
jo predlaga amandma. Biološka amortizacija se nanaša samo na gozdove v za- 
sebni lastnini, s katerimi pa gospodarijo' gozdna gospodarstva. Ker les iz zaseb- 
nih gozdov lahko pridobi gozdno gospodarstvo samo z nakupom, najbrž ni 
nobene možnosti, da se taka prodaja ne bi registrirala. Verjetno pa z nobenim 
predpisom ne bo mogoče zajeti tistega lesa, ki ga lastniki gozdov prodajajo 
nekontrolirano. Če bodo pri izvajanju zakona v besedilu, kot ga predlaga 
izvršni svet, administrativni stroški dejansko tako veliki, da bo vloženih nazaj 
v gozdove le 30 %> sredstev, pobranih za biološko amortizacijo, potem lahko 
amandma podpremo in bom za predloženi amandma tudi glasovala. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala lepa! Prosim želi še kdo 
razpravljati? Prosim tovariš inž. Ferdo Papič. 

Inž. Ferdo Papič: Tovarišice in tovariši poslanci! Mislim, da je prav, 
da tovarišu sekretarju odgovorim na nekatera njegova izvajanja in da s tem 
osvetlim problem, ki ga skušamo sedaj rešiti. Problem se javlja samo v tistih 
predelih, kjer so dejansko degradirani gozdovi. Tam, kjer ima kmet dva, tri 
ali štiri ha gozda, tam gre za Lastno porabo skoraj nad 90 !%> proizvodnje. 
Vzemimo gozdni obrat Gorica, ki gospodari na takem območju; 90 % lesa je 
odkazanega za domačo porabo. Lahko je gospodarskim organizacijam s Po- 
horja, Slovenj Gradca, Bleda in drugod, težje pa je tam, kjer lesa ni dovolj in 
zdi se mi, da je ugotovitev, ki jo je povedal inž. Žigon, točna. V takih predelih 
bi potrebovali enega človeka samo za to, da bi meril les, ki bo posekan. V Brdih 
ali na Nanosu gre kmet zjutraj v gozd, poseka eno smreko ali dve, jih naloži 
na voz in pelje v dolino. Kdo bo skakal za njim in to meril. Ugotovljeno je, da 
stane delovodja, ki naj bi opravljal ta dela, poprečno 2 milijona dinarjev letno. 
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To se pravi, da ne postavljamo tega problema zaradi tega, ker ne bi hoteli to 
narediti, temveč zato, ker želimo, da dobi gozd čimveč sredstev nazaj, ne pa da 
ga porabimo za birokracijo. 

Na odboru za proizvodnjo in promet je bilo rečeno, da je to določilo le 
bolj načelno, vendar mislim, da potem ko zakon v skupščini sprejmemo, ni 
nobene razprave več, temveč nastopi inšpekcijska služba, ki zahteva dosledno 
izvajanje zakona. Ce hočemo torej imeti kontrolo nad posekanim lesom, je 
očitno jasno, da mora vsak asortiment, ki gre v blagovno proizvodnjo, sproti 
izmeriti. Lahko je meriti kmetu na Pohorju, ki ima proizvodnje 100, 200 ali 
400 kubikov, težko pa kmetu, ki le tu in tam poseka kakšno drevo. 

Hotel bi poudariti, da tudi ni res, da bi se hotele gozdno-gospodarske orga- 
nizacije spremeniti v trgovske organizacije. 

Pa še tole. Tovariš Kobal pravi, da se degradirani gozdovi še bolj degra- 
dirajo. Cisto logično je, da če sredstev ni, tudi vlagati ne moreš. V takih pri- 
merih bi moral biti pač proračun tisti, ki bi pomagal in ne bi smeli pustiti 
gospodarske organizacije, da te stvari sama ureja tako kot ve in more. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Prosim, ali še kdo želi besedo? 
Besedo ima tovariš Seitl. 

Viktor Seitl: Čeprav se v načelu strinjam z amandmajem, vendar 
želim opozoriti na tisti del izvajanja tovariša Kobala, ko opozarja na to, da gre 
del lesa mimo regularnih poti prodaje. 

Podpiram tudi mnenje inž. Papiča, da je problem pokrivanja amortizacije 
zelo pereč tam, kjer so gozdovi sorazmerno majhni, hkrati pa opozarjam na 
tiste probleme, ki jih imamo na drugi strani in smatram, da je potrebno pre- 
tehtati. ali je bolj pametno prepustiti včasih celo na tisoče kubikov lesa, ki 
gredo nekontrolirano v promet. Podpiram tudi predlog inž. Razdevška, ker bi 
s tem rešili interese enih in drugih. V nasprotnem primeru pa bomo odprli 
vrata tistim, ki trgujejo z lesom. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Prosim, želi še kdo besedo? (Nihče.) 
Če ne, zaključujem razpravo. Dajem amandma poslanca Janka Zigona na glaso- 
vanje. Kdor je za amandma, ki ste ga prejeli pismeno, prosim da dvigne roko. 
(39 poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (14 poslancev dvigne roko.) Kdo se 
je vzdržal? (15 poslancev dvigne roko.) Ugotavljam, da je amandma tovariša 
Janka Zigona sprejet. 

Dajem na glasovanje predlog zakona. Kdor je za predlog, naj prosim dvigne 
roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. Kdo je proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (4 poslanci dvignejo roko.) Ugotavljam, da je republiški zbor sprejel 
predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o gozdovih z večino glasov. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o predlogu zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja gra- 
ditve investicijskih objektov. 

Predlog zakona je skupščini predložil izvršni svet s predlogom, da ga 
obravnava po skrajšanem postopku na podlagi 294. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije. V dopisu z dne 8. tega meseca izvršni svet poroča, da sprejema 
amandmaje za proizvodnjo in promet k 4. in 15. členu, kakor tudi amandmaje 
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zakonodajno-pravne komisije k 28. in 29. členu. Kot svojega predstavnika je 
izvršni svet določil tovariša Draga Lipiča. 

Ali želi predstavnik izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev k predlogu 
zakona, oziroma ali želi obrazložiti predlog za skrajšani postopek? (Ne želi.) 
Ali želi kdo razpravljati o predlogu za obravnavo zakonov po skrajšanem po- 
stopku? (Ne želi.) Dajem predlog, da se zakon obravnava po skrajšanem po- 
stopku, in sicer kot predlog zakona v smislu določil poslovnika Skupščine SR 
Slovenije za obravnavo zakonskega predloga na glasovanje. Kdor je za, naj 
prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (11 po- 
slancev.) Se je kdo vzdržal? (7 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor sprejel predlog za skrajšani postopek. 
K predlogu zakona je dal sekretariat za zakonodajo pismeni predlog za po- 
pravek 5. točke 35. člena. Gradivo sta obravnavala odbor za družbeni plan, 
finance in proračun ter zakonodajno-pravna komisija. Odbor in komisija sta 
dala zboru pismeni poročili. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Milan Kristan. 

Milan Kristan : Ko je odbor za proizvodnjo in promet razpravljal o 
teh vprašanjih, je dal amandma k 15. členu. Pri prepisovanju je prišlo do po- 
mote in bi se amandma moral pravilno glasiti: »Ustrezno visoko strokovno 
tehnično izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju graditve objektov iz 
2. člena zakona.« Medtem ko je v poročilu odbora napisano »tehnične izobrazbe 
in 5 let delovnih izkušenj na področju delovanja investicijsko-tehnične doku- 
mentacije«. Amandma govori pravzaprav o ljudeh, ki so na gradbišču, in gre 
dejansko za to prakso ne pa za projektivno prakso. Prosim, da to obvestilo 
upoštevate. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Hvala, tak popravek, ki ga je 
pravkar povedal Milan Kristan, je bil dan tudi na gospodarskem zboru in je bil 
osvojen. 

Besedo ima tovariš Franc Puhar. 

Franc Puhar: V 7. členu predlaganega zakona piše, da daje republi- 
ški sekretariat za gospodarstvo gradbeno dovoljenje za železniške proge s pri- 
padajočimi objekti, in z opremo na sami progi, za avtomobilske ceste I. in II. 
reda in objekte na njih in za žičnice za prevoz ljudi. Zanima me, zakaj predla- 
gatelj ni upošteval danes že zelo uveljavljenih prenosnih žičnic, ki se brez 
vsakih gradbenih dovoljenj predstavljajo iz dneva v dan, tam, kjer so snežne 
razmere ugodne. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Prosim, kdo želi besedo? 
(Ne javi se nihče.) Ce ne, prosim predlagatelja oziroma predstavnika izvršnega 
sveta, da da pojasnijo v zvezi z vprašanjem tovariša Franca Puharja. Tovariš 
Kobal ima besedo. 

Sveto Kobal: Prenosne žičnice niso tako zahteven objekt, da bi bilo 
treba za njihovo postavitev dajati gradbena dovoljenja na republiškem nivoju. 
Poleg tega je med prenosnimi žičnicami tudi vrsta takih, ki sploh niso objekt, 
ampak so delovna priprava, zlasti v gozdarstvu, in sicer so to tiste žičnice, ki 
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so namenjene za transport lesa in za njih ni potrebno nobeno gradbeno dovolje- 
nje. Mislim, da ne bi bilo umestno, spisek širiti s prenosnimi žičnicami, ker bi 
v tem primeru morali dati v spisek še vrsto drugih objektov, ki so prav gotovo 
neprimerno bolj komplicirani kakor pa prenosne žičnice. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Prosim, želi še kdo besedo (Ne.) 
Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo. 

Preden preidemo na glasovanje, bi prosila, če se poročevalec odbora za 
proizvodnjo in promet izjavi glede amandmajev zakonodajno-pravne komisije. 
Razjasniti je treba vprašanje glede amandmajev odbora k točki 3. k členu 3, 4 
in 15, s katerimi odbor uveljavlja načelo, da ni potrebno, da je strokovni izpit 
predpisan z zakonom, temveč lahko to določi podjetje samo. Če ni dodatne ustne 
obrazložitve, smatram, da je merodajno dodatno poročilo, ki ste ga danes prejeli. 

Prehajamo na glasovanje o amandmajih in predlagam, da bi glasovali o 
vseh amandmajih odbora hkrati. 

Dajem predlagane amandmaje na glasovanje. Kdor je za amandmaje, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor amandmaje soglasno sprejel in dajem na glasovanje 
še amandmaje, ki jih je predložila zakonodajno-pravna komisija k 28. in 29. 
členu. Prosim, da glasujemo tudi o teh dveh amandmajih. Kdor je za, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal ? (Nihče.) 

Dajem na glasovanje predlog zakona. Kdor je za predlog zakona v celoti, 
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o ure- 
ditvi določenih vprašanj s področja graditve investicijskih objektov. 

Odrejam odmor s tem, da nadaljujemo sejo ob 17.30. 

(Seja je bila prekinjena ob 17.17 in se je nadaljevala ob 17.35.) 

Podpredsednik Marija Mesarič: Nadaljujemo z delom in prehajamo 
na 13. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in sklepanje o 
predlogu odloka o finančnem programu za financiranje geodetskih del na ob- 
močju SR Slovenije za obdobje 1968—1970. 

Predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet in kot 
svojega predstavnika določil tovariša inž. Draga Lipiča. Ali želi predstavnik 
izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev (Ne želi.) 

Predlog odloka so obravnavali v republiškem zboru: odbor za družbeni 
plan, finance in proračun, v organizacijsko-političnem zboru pa odbor za pro- 
računski sistem in finance. Odbora sta predložila zboru skupno poročilo, Predlog 
odloka je obravnavala zakonodajno-pravna komisija in prav tako zboru pred- 
ložila pismeno poročilo. Ali želita poročevalca odbora oziroma komisije dati 
še ustno obrazložitev? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo, kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ugotavljam, da nihče, 
zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka. Kdor je za. naj 
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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 finanč- 
nem programu za financiranje geodetskih del na območju SR Slovenije za 
obdobje 1968-1970. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za financiranje razširitve 
strokovne šole za notranje zadeve v Ljubljani-Tacen. 

Predlog je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet in za svojega pred- 
stavnika določil tovariša Jožka Štruklja. Ali želi predstavnik izvršnega sveta 
dati še ustno obrazložitev? (Ne želi.) 

Predlog odloka sta obravnavala: v republiškem zboru odbor za družbeni 
plan, finance in proračun, v organizacijsko-političnem zboru pa občasni odbor 
za proračunski sistem in finance. Predlog odloka je obravnavala zakonodajno- 
pravna komisija in dala pismeno poročilo. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
(Ne javi se nihče.) Prosim, če se poročevalec odbora izjavi o amandmaju zako- 
nodaj no-pravne komisije glede začetka veljavnosti odloka. (Se strinja.) O amand- 
maju se mora izjaviti tudi predstavnik izvršnega sveta. (Se strinja.) Hvala. 
Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Dajem predlog amandmaja na glasovanje. Pro- 
sim, kdor je ža, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Dajem na glasovanje predlog odloka. 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 fi- 
nančnem programu za financiranje razširitve strokovne šole za notranje zadeve 
v Ljubljani-Tacen. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za financiranje nadalje- 
vanja graditve reaktorskega centra v nuklearnem inštitutu »Jožef Štefan«. 

Predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša dr. Vladimira Bračiča. 

Predlog odloka sta obravnavala odbor za družbeni plan, finance in prora- 
čun in zakonodajno-pravna komisija. Odbor in komisija sta dala zboru pismeni 
poročili. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima tovariš 
dr. Vladimir Bračič. 

Dr. Vladimir Bračič: Tovarišice in tovariši poslanci! Pred nami je 
12 odlokov, ki so v svojem bistvu spremni pravni predpisi k zakonu o prora- 
čunu SR Slovenije za leto 1968, ki smo ga danes sprejeli in k zakonu o uvedbi 
dodatnega davka od prometa blaga na drobno in o uporabi sredstev tega 
davka, ki v točki č) 3. člena določa, da so ta sredstva namenjena za nadaljevanje 
graditve že začetih visokošolskih zavodov. Ker so obrazložitve k posameznim 
odlokom po naši sodbi dovolj jasne in ker tudi v dosedanjih razpravah ni bilo 
bistvenih pripomb, ne bom dajal k posameznim odlokom obrazložitev, hkrati 
pa izjavljam v imenu izvršnega sveta, da sprejema izvršni svet vse amandmaje 
zakonodaj no-pravne komisije k predlaganim odlokom. Hvala lepa. 
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Podpredsednik Marija Mesaric: Prosim, da se tudi poročevalec 
odbora izjavi o amandmaju zakonodajno-pravne komisije k 2. točki predlaga- 
nega odloka. (Se strinja.) Hvala. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ugotavljam, da nihče 
ne želi besedo, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje amandma. Prosim, 
kdor je za amandma, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Hvala. Dajem na glasovanje predlog 
odloka. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Hvala. 

Ugotavljam, da je republiški zbor sprejel predlog odloka o finančnem pro- 
gramu za financiranje nadaljevanja graditve reaktorskega centra v nuklearnem 
inštitutu Jožef Štefan. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za financiranje nadalje- 
vanja adaptacije poslopij Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 

Tovariš dr. Vladimir Bračič je v imenu izvršnega sveta že dal obrazložitev 
tudi k tej točki in izjavil, da se strinja s predlaganimi amandmaji. Odlok so 
obravnavali: v republiškem zboru odbor za družbeni plan, finance in proračun, 
v organizacijsko-političnem zboru pa začasni odbor za proračunski sistem in 
finance. Odlok je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija. Prosim po- 
ročevalca, da se izjavi o amandmajih zakonodajno-pravne komisije k prvi in 
drugi točki predloga odloka. (Se strinja.) Hvala. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče, zaklju- 
čujem razpravo in dajem amandmaje na glasovanje. Prosim, kdor je za amand- 
maje, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Hvala. 

Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o fi- 
nančnem programu za financiranje nadaljevanja adaptacije poslopij Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za financiranje nadalje- 
vanja graditve fakultete za strojništvo v Ljubljani, ki ga je predložil izvršni 
svet. 

Tudi pri tej točki je predstavnik izvršnega sveta dr. Vladimir Bračič, in 
smo njegovo mnenje že slišali. Predlog odloka sta obravnavala v republiškem 
zboru odbor za družbeni plan, finance in proračun, v organizacij sko-političnem 
zboru pa začasni odbor za proračunski sistem in finance. Odbora sta dala zboru 
pismeno poročilo. Predlog odloka je obravnavala tudi zakonodajno-pravna ko- 
misija in predložila zboru pismeno poročilo. 

Predstavnik izvršnega sveta se je že izjavil glede amandmaja zakonodajno- 
pravne komisije k tej točki in! prosim za izjavo še predstavnika našega odbora. 
(Se strinja.) Hvala. 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče, zaklju- 
čujem razpravo in dajem amandma na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Dajem na glasovanje predlog odloka. Kdor je za, 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 fi- 
nančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve fakultete za stroj- 
ništvo v Ljubljani. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za financiranje nadalje- 
vanja graditve objekta agronomskega oddelka biotehniške fakultete v Ljubljani. 

Predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet in je kot 
svojega predstavnika tudi k tej točki določil tovariša dr. Vladimira Bračiča. 
Njegovo izjavo smo že slišali. Predlog odloka sta obravnavala: v republiškem 
zboru odbor za družbeni plan, finance in proračun, v organizacijsko-političnem 
zboru pa začasni odbor za proračunski sistem in finance. Odbora sta dala zboru 
skupno pismeno poročilo. Predstavnik izvršnega sveta se je glede amandmaja 
k tej točki že izjavil. Prosim, da se izjavi glede amandmaja zakonodajno-pravne 
komisije tudi še predstavnik odbora. (Se strinja.) Hvala. Predlog odloka je 
obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija in dala pismeno poročilo. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce nihče, zaključujem raz- 
pravo in dajem amandma na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

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

Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o fi- 
nančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve objekta agronomskega 
oddelka biotehniške fakultete v Ljubljani. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega, reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za financiranje nadalje- 
vanja graditve fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. 

Predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša dr. Vladimira Bračiča, ki je mnenje iz- 
vršnega sveta v tej zvezi že obrazložil. Predlog odloka sta obravnavala: v repu- 
bliškem zboru odbor za družbeni plan, finance in proračun, v organizacij sko-po- 
litičnem zboru pa začasni odbor za proračunski sistem in finance. Odbora sta 
dala zboru pismeno poročilo. Predlog odloka je obravnavala tudi zakonodaj no- 
pravna komisija in dala zboru poročilo. Predstavnik izvršnega sveta se je že 
izjavil o amandmaju in prosim, da se izjavi o amandmaju zakonodajno-pravne 
komisije še predstavnik odbora. Se strinja. Hvala. Pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? (Nihče.) Zato zaključujem razpravo in dajem amandma na glasovanje. 
Prosim, kdor je za amandma, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Dajem na glasovanje predlog odloka. Kdo je za? (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o fi- 
nančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve fakultete za arhitek- 
turo, gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za financiranje nadalje- 
vanja graditve objektov višje tehniške šole v Mariboru. 

Predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet in je za 
svojega predstavnika določil tovariša dr. Vladimira Bračiča. Tudi k tej točki 
dnevnega reda je predstavnik izvršnega sveta pojasnil svoje stališče. Predlog 
odloka sta obravnavala: v republiškem zboru odbor za družbeni plan, finance 
in proračun, v organizacijsko-političnem zboru pa začasni odbor za proračunski 
sistem in finance. Odbora sta dala skupno pismeno poročilo. Predlog odloka 
je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija in dala zboru pismeno poro- 
čilo. Predstavnik izvršnega sveta se je o amandmaju zakonodajno-pravne ko- 
misije glede začetka veljavnosti predloga odloka že izjavil. Prosim predstavnika 
odbora, da pove stališče odbora. (Se strinja.) Pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče, zaključujem razpravo in dajem amandma 
na glasovanje. Prosim, kdor je za amandma, naj dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Dajem na glasovanje predlog odloka. Kdor je za, 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 fi- 
nančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve objektov višje teh- 
nične šole v Mariboru. 

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za financiranje nadalje- 
vanja graditve Drame slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani. 

Predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet in je za 
svojega predstavnika določil tovariša dr. Vladimira Bračiča. Njegovo izjavo 
v tej zvezi smo že slišali. Predlog odloka sta obravnavala: v republiškem zboru 
odbor za družbeni plan, finance in proračun, v organizacijsko-političnem zboru 
pa odbor za proračunski sistem in finance. Odbora sta dala zboru pismeno po- 
ročilo. Predlog odloka je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija in dala 
zboru pismeno poročilo. Predstavnik izvršnega sveta se je glede amandmaja 
zakonodajno-pravne komisije glede začetka veljavnosti odloka točka 5 in 
o amandmaju k 2. točki že izjavil. Prosim še predstavnika odbora, če se izjavi 
o amandmaju. (Se strinja.) Hvala. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ker 
nihče, zaključujem razpravo in dajem amandma na glasovanje. Kdor je za, 
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Dajem predlog odloka na glasovanje. Kdo 
je za? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (1 poslanec dvigne roko.) Ugotavljam, da je republiški zbor sprejel 
predlog odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve 
Drame narodnega gledališča v Ljubljani z večino glasov. 
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Prehajamo na 22. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za financiranje obnovitve 
fasad poslopja narodnega muzeja v Ljubljani. 

Predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet in je za 
svojega predstavnika določil dr. Vladimira Bračiča. Njegovo izjavo v tej zvezi 
smo že slišali. Predlog odloka sta obravnavala: v republiškem zboru odbor 
za družbeni plan, finance in proračun, v organizacijsko-političnem zboru pa za- 
časni odbor za proračunski sistem in finance. Odbora sta dala zboru pismeno 
poročilo. Predlog odloka je obravnavala tudi zakonođajno-pravna komisija in 
dala pismeno poročilo. Predstavnik izvršnega sveta in poročevalec odbora se 
morata izjaviti o amandmajih zakonodajno-pravne komisije. Ker se je pred- 
stavnik izvršnega sveta že izjavil, prosim še poročevalca odbora. (Se strinja.) 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker ne želi nihče 
besede, zaključujem razpravo in dajem amandma na glasovanje. Prosim, kdor 
je za amandma, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Dajem na glasovanje predlog odloka. 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 republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o spre- 
membi odloka o finančnem programu za financiranje obnovitve fasad poslopja 
narodnega muzeja v Ljubljani. 

Prehajamo na 23. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o predlogu odloka o spremembi odloka o finančnem programu 
za financiranje nadaljevanja graditve Drame slovenskega narodnega gledališča 
v Ljubljani. 

Predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet in kot 
svojega predstavnika določil tovariša dr. Vladimira Bračiča. Izjavo je že podal. 
Predlog odloka sta obravnavala: v republiškem zboru odbor za družbeni plan, 
finance in proračun, v organizacij sko-političnem zboru pa začasni odbor za 
proračunski sistem in finance. Odbora sta predložila zboru pismeno poročilo. 
Predlog odloka je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija in dala zboru 
pismeno poročilo. Ali želita poročevalca odbora oziroma komisije dati še ustno 
poročilo? (Ne želita.) Prosim poročevalca odbora, da se izjavi o amandmaju 
zakonodajno-pravne komisije. Se strinja? (Da.) Dajem amandma na glasovanje. 
Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Dajem na glasovanje predlog odloka. 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 spre- 
membi odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve 
Drame slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani. 

Prehajamo na 24. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za financiranje name- 
stitve ogrevalnih in prezračevalnih naprav v poslopju narodne galerije v 
Ljubljani. 

Predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet in kot 
svojega predstavnika določil tovariša dr. Vladimira Bračiča. Predlog odloka 
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sta obravnavala: v republiškem zboru odbor za družbeni plan, finance in pro- 
račun, v organizacijsko-političnem zboru pa začasni odbor za proračunski sistem 
in finance. Odbora sta predložila zboru skupno pismeno poročilo. Predlog 
odloka je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija in dala zboru pismeno 
poročilo. Ali želita poročevalca odbora oziroma komisije dati še ustno poročilo. 
(Ne želita.) Prosim poročevalca odbora, da se izjavi o amandmaju zakonodajno- 
pravne komisije. (Se strinja.) Hvala. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne 
javi se nihče.) Ker ne želi nihče besede, zaključujem razpravo in dajem amand- 
ma na glasovanje. Prosim, kdor je za amandma, naj dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Dajem na glasovanje predlog odloka. Prosim, kdor je za predlog odloka, 
naj 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 fi- 
nančnem programu za financiranje namestitve ogrevalnih in prezračevalnih 
naprav v poslopju narodne galerije v Ljubljani. 

Prehajamo na 25. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in 
sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za financiranje obnovitve 
fasad poslopja akademije za likovno umetnost v Ljubljani. 

Predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet in kot 
svojega predstavnika določil tovariša dr. Vladimira Bračiča. Predlog odloka 
sta obravnavala: v republiškem zboru odbor za družbeni plan, finance in pro- 
račun, v organizacijsko-političnem zboru pa začasni odbor za proračunski 
sistem in finance. Odbora sta predložila zboru pismeno poročilo. Predlog od- 
loka je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija in dala zboru pismeno 
poročilo. Ali želita poročevalca odbora oziroma komisije dati še ustno poročilo? 
(Ne.) Prosim poročevalca odbora, da se izjavi glede amandmaja zakonodajno- 
pravne komisije. (Se strinja.) Hvala. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče besede, 
zaključujem razpravo in dajem amandma na glasovanje. Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Dajem na glasovanje odlok in prosim, kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o fi- 
nančnem programu za financiranje obnovitev fasad poslopja akademije za 
likovno umetnost v Ljubljani. 

Prehajamo na 26. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za nakup stanovanj 
za vzgojitelje vzgojnega zavoda Logatec. 

Predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet in kot 
svojega predstavnika določil tovariša dr. Vladimira Bračiča. Predlog odloka 
sta obravnavala: v republiškem zboru odbor za družbeni plan, finance in 
proračun, v organizacijsko-političnem zboru pa začasni odbor za proračunski 
sistem in finance. Odbora sta dala zboru pismeno poročilo. Predlog odloka 
je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija in predložila zboru pismeno 
poročilo, v katerem je postavila tudi amandma glede začetka veljavnosti 
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odloka. Prosim poročevalca odbora, da se izjavi o amandmaju. (Se strinja.) 
Ugotavljam, da odbor amandma sprejema. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče besede, 
zaključujem razpravo in dajem amandma na glasovanje. Prosim, kdor je za, 
naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Dajem na glasovanje predlog odloka. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o finančnem 
programu za nakup stanovanj za vzgojitelje vzgojnega zavoda Logatec. 

Prehajamo na 27. točko dnevnega reda, in sicer na razpravo o 
ukrepih, ki jih je potrebno izvesti v zvezi z določbo ustavnega sodišča SR 
Slovenije o ocenitvi ustavnosti drugega odstavka 28. člena in 65. člena zakona 
o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji z dne 14. 12. 1967. 

Odločbo ste že prejeli, oziroma bili o njej obveščeni na 53. seji, ki je bila 
2. februarja tega leta. 

V smislu 210. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije je naš zbor dolžan, 
da najkasneje v treh mesecih razpravlja o ukrepih, ki jih je potrebno izvesti 
v zvezi z odločbo ustavnega sodišča. 

Odločbo ustavnega sodišča SR Slovenije je obravnaval odbor za zdrav- 
stvo in socialno politiko in dal zboru pismeno poročilo. V svojem poročilu 
odbor predlaga, kakšne ukrepe je treba v zvezi z odločbo ustavnega sodišča 
izvesti. 

Predstavnik izvršnega sveta je pri tej točki dnevnega reda tovarišica Zora 
Tomič. Zeli morda dati še ustno obrazložitev? Besedo ima tovarišica Zora 
Tomič. 

Zora Tomič: Na osnovi odločbe ustavnega sodišča z dne 14. de- 
cembra 1967 pod številko 45/67 je začel teči postopek za uskladitev 28. in 
65. člena zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji z ustavo. 
Izvršni svet je že obravnaval predlog za spremembo zakona in ga bo predložil 
Skupščini že za naslednje zasedanje zbora. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Pričenjam obravnavo. Kdo 
želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem obravnavo in predlagam, 
da zbor sprejme poročilo odbora za zdravstvo in socialno politiko in dodatno 
izvajanje tovarišice Zore Tomič. Dajem poročilo odbora 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 poročilo odbora za zdravstvo in socialno politiko republiškega zbora. 

Prehajamo na 28. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
predloga za izdajo zakona o organizaciji službe in zavodov za izvrševanje 
prostostnih kazni. 

Predlog za izdajo zakona je Skupščini SR Slovenije predložil republiški 
sekretar za pravosodje in občo upravo. Ali želi predlagatelj predlog še ustno 
obrazložiti? (Ne.) Predlog za izdajo zakona sta obravnavala odbor za organi- 
zacijsko-politična vprašanja in zakonodajno-pravna komisija. Odbor in komi- 
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sija sta dala zboru pismeni poročili. Ali želi poročevalec odbora oziroma komi- 
sije dati še ustno poročilo? (Ne.) Hvala. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ugotavljam, da nihče, zato 
zaključujem razpravo. Odbor za organizacijsko-politična vprašanja je predložil 
sklep o sprejemu predloga za izdajo zakona o organizaciji službe in zavodov 
za izvrševanje prostostnih kazni. Predlog sklepa se glasi: Na podlagi 255. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije je republiški zbor Skupščine SR Slovenije 
na 55. seji dne 12. 3. 1968 obravnaval predlog za izdajo zakona o organizaciji 
službe in zavodov za izvrševanje prostostnih kazni sprejel sklep o sprejemanju 
predloga za izdajo zakona o organizaciji službe in zavodov za izvrševanje 
prostostnih kazni. 

1. Predlog za izdajo zakona o organizaciji službe in zavodov za izvrševanje 
prostostnih kazni se sprejme. 

2. Osnutek zakona temelji na načelih, ki jih navaja predlagatelj v predlogu 
za izdajo zakona. 

3. Zakonski osnutek pripravi republiški sekretariat za pravosodje in občo 
upravo. Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? (Nihče.) Ker nihče 
ne želi besede, zaključujem razpravo in dajem sklep na glasovanje. Prosim, 
kdor je za sklep, 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, s katerim sprejema 
predlog za izdajo zakona o organizaciji službe in zavodov za izvrševanje 
prostostnih kazni. 

Prehajamo na 29. točko dnevnega reda in sicer na volitve in 
imenovanja. 

Najprej bomo obravnavali in sklepali o predlogu odloka o razrešitvi 
namestnika republiškega sekretarja za gospodarstvo. 

Predlog odloka je predložila komisija za volitve in imenovanja. Ali želi 
predstavnik komisije dati k predlogu odloka še ustno obrazložitev? (Ne želi.) 
Izvršni svet je dal k predlogu odloka svoje mnenje. Ali ga želi mogoče ustno 
obrazložiti? (Ne.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker nihče, 
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 razrešitvi namestnika republiškega sekretarja za gospodarstvo. 

Prehajamo na obravnavo in sklepanje o predlogu odloka o imenovanju 
predsednika in članov upravnega odbora vodnega sklada SR Slovenije. Predlog 
odloka je predložila komisija za volitve in imenovanja. Ali želi predstavnik 
komisije dati še ustno obrazložitev? (Ne.) Hvala. 

Izvršni svet je dal k predlogu odloka svoje mnenje. Pričenjam razpravo. 
Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker nihče, zaključujem razpravo in dajem predlog 
odloka na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev 
dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Pet poslancev 
dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor sprejel odlok o imenovanju predsednika 
in članov vodnega sklada s petimi vzdržanimi glasovi. Imenovani so bili: ža 
predsednika tovariš Jože Tramšek, dosedanji predsednik upravnega odbora 
vodnega sklada; za člane: inž. Janko Bleivveis, redni profesor fakultete za 
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arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, inž. Jože Kolar, šef za uprav- 
ljanje in razvoj kanalizacijskih naprav v podjetju »Kanalizacija« Ljubljana, 
Milan Kristan, predsednik komisije za družbeno nadzorstvo Skupščine SR 
Slovenije, Franc Lubej, direktor kreditne banke Celje, podružnica za kmetijstvo, 
inž. Jože Pintar, vodja in projektant v podjetju za urejanje hudournikov 
Ljubljana, inž. Lojze Blenkuš, pomočnik republiškega sekretarja za urbanizem, 
inž. Slavko Korbar, predsednik skupščine občine Ljubljana-Vič-Rudnik, Jože 
Rogelj, vodja komercialno-računskega sektorja v tovarni celuloze in papirja 
»Djuro Salaj« Krško, inž. Ivo ženica, vodja gradbenega oddelka v dravskih 
elektrarnah Maribor in Evstahij Zadnik, predsednik skupščine občine Sežana. 

Prehajamo na obravnavo in sklepanje o predlogu odloka o izvolitvi sodnikov 
okrožnega sodišča v Novi Gorici. Predlog odloka je predložila komisija za 
volitve in imenovanja. Ali želi njen predstavnik dati še ustno obrazložitev? 
(Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker nihče, zaključujem 
razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je bila za sodnika okrožnega sodišča v Novi 
Gorici soglasno izvoljena Iva Štucin, sodnica občinskega sodišča v Novi Gorici. 

Prehajamo na obravnavo in sklepanje o predlogu odloka o razrešitvi sod- 
nika okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Predlog odloka je predložila komisija za volitve in imenovanja. Ali želi 
predstavnik komisije besedo? (Da.) Prosim. 

Milan Vižintin: Tovariš Benjamin Marušič želi, da se ga razreši 
takoj in ne z 31. marcem kot je navedeno v odloku in v obrazložitvi. Komisija 
za volitve in imenovanja se strinja s to željo in prosi zbor, da predlog sprejme. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Hvala. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce 
ne, zaključujem razpravo in dajem popravljen predlog odloka o razrešitvi sod- 
nika okrožnega sodišča v Ljubljani tovariša Benjamina Marušiča na glasovanje. 
Prosim, kdor je za predlog, 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 odloka o razrešitvi sodnika okrožnega 
sodišča v Ljubljani. 

Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem 55. sejo republiškega 
zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 18.15.) 
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Začetek seje ob 9. uri. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Tovarišice in tovariši. Pričenjam. 
56. sejo republiškega zbora. 

Svojo odsotnost so opravičili naslednji poslanci: Boris Kocijančič, inž. Jože 
Szabo, Ivan Kreft, Jožko Štrukelj, Slavko Zalokar, dr. Joža Vilfan, Janez 
Japelj, inž. Marko Bule, inž. Zdenka Jurančič, Stane Kavčič in Jože Pacek. 

Pred prehodom na dnevni red vas obveščam v smislu 312. člena poslovnika 
Skupščine Socialistične republike Slovenije, da so bili v enakem besedilu 
sprejeti naslednji predpisi: V republiškem in organizacijsko-političnem zboru: 
predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1968, 
predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe Socialistične republike Slovenije 
v letu 1968, predlog odloka o finančnem programu za financiranje geodetskih 
del na območju Socialistične republike Slovenije za obdobje 1968-1970, predlog 
odloka o finančnem programu za financiranje razširitve strokovne šole za notra- 
nje zadeve v Ljubljani-Tacen, predlog odloka o finančnem programu za financi- 
ranje nadaljevanja graditve reaktorskega centra v nuklearnem inštitutu »Jožef 
Štefan«, predlog odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja 
adaptacije poslopij Slovenske akademije znanosti in umetnosti, predlog odloka 
o finančnem programu za financaranje nadaljevanja graditve fakultete za 
strojništvo v Ljubljani, predlog odloka o finančnem programu za financiranje 
nadaljevanja graditve objekta agronomskega oddelka biotehnične fakultete v 
Ljubljani, predlog odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja 
graditve fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, predlog 
odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve objektov 
višje tehnične šole v Mariboru, predlog odloka o finančnem programu za financi- 
ranje nadaljevanja graditve Drame Slovenskega narodnega gledališča v Ljub- 
ljani, predlog odloka o spremembi odloka o finančnem programu za financiranje 
nadaljevanja graditve Drame Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani, 
predlog odloka o finančnem programu za financiranje obnovitve fasad poslopja 
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narodnega muzeja v Ljubljani, predlog odloka o finančnem programu za finan- 
ciranje namestitve ogrevalnih prezračevalnih naprav v poslopju narodne galerije 
v Ljubljani, predlog odloka o finančnem programu za financiranje obnovitve 
fasad poslopja akademije za likovno umetnost v Ljubljani, predlog odloka o 
finančnem programu za nakup stanovanj za vzgojitelje vzgojnega zavoda 
Logatec. 

V republiškem in gospodarskem zboru pa naslednji: resolucija o osnovah 
ekonomske politike v letu 1968, predlog odloka o potrditvi regionalnega pro- 
storskega plana za območje Slocialistične republike Slovenije, predlog sklepa 
o ukrepih Socialistične republike Slovenije za izvedbo likvidacije poslovnega 
združenja EKK Velenje, predlog odloka o najetju kreditov za financiranje 
likvidacije poslovnega združenja energo-kemičnega kombinata Velenje v likvi- 
daciji, predlog zakona o spremembi zakona o usmeritvi sredstev Socialistične 
republike Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1966—1970, predlog 
zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja graditve investicijskih objektov. 

Nadalje vas moram obvestiti, da je odbor za družbeni plan, finance in 
proračun za današnjo sejo predložil predlog sklepov v zvezi s proračunsko 
potrošnjo s predlogom, da se sklepi, ki so dejansko posledica proračunske 
razprave in ki jih je predsednik odbora, tovariš Franc Puhar napovedal že na 
zadnji seji, ko je imel ekspoze, vključijo v današnji dnevni red seje. 

Glede na to predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 55. seje; 
2. poslanska vprašanja; 
3. aktualni problemi borcev NOV; 
4. predlog ukrepov za racionalizacijo na področju vzgoje in izobraževanja 

z akcijskim programom za izvajanje racionalizacije na področju vzgoje in 
izobraževanj a; 

5. osnutek poslovnika republiškega zbora Skupščine Socialistične republike 
Slovenije; 

6. gospodarska in organizacijska problematika v elektrogospodarstvu So- 
cialistične republike Slovenije; 

7. predlog zakona o spremembah zakona o zagotovitvi dopolnilnih sredstev 
za dokončanje elektro-energetskih objektov; 

8. ugotovitve in sklepi v zvezi s proračunsko potrošnjo Socialistične repu- 
blike Slovenije; 

9. predlog zakona o popustih na cene za skupinska potovanja otrok in 
mladine; 

10. volitve in imenovanja. 
Ali ima kdo od navzočih poslancev predlog za spremembo dnevnega reda? 

(Ne.) Ali se s predlaganim dnevnim redom strinjate. (Poslanci se strinjajo.) 
Ker ugotavljam, da ni nihče proti, smatram, da je predlog dnevnega reda 
sprejet. 

Zato prehajam na 1. točko dnevnega reda, na odobritev zapisnika 
55. seje republiškega zbora. 

Prosim, ali ima kdo k sprejetemu zapisniku kakšne pripombe? (Ne.) Ce 
ne, smatram, da je zapisnik prejšnje seje zbora odobren. 

Zato prehajamo na 2. točko dnevnega reda, in sicer na poslanska 
vprašanja. 
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Prosim tovariša Tomo Martelanca, republiškega sekretarja za prosveto in 
kulturo, da odgovori na poslansko vprašanje Marije Ivkovič. 

Tomo Martelanc: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Poslanka republiškega zbora Marija Ivkovič je na zadnji seji že zastavila 
vprašanje, kako se izkoriščajo obstoječe kapacitete ukinjene višje gospodinjske 
šole v Grobljah, ki jih je prevzela biotehnična fakulteta, in če niso izkoriščene, 
kaj se predvideva, da bodo v bodoče racionalno koriščene. 

Odgovor: Biotehnična fakulteta se je po sklepu komisije za likvidacijo višje 
gospodinjske šole preselila v prostore bivše šole v Grobljah prvega oktobra 
1967. leta. Pravno pa je prevzela objekte bivše višje gospodinjske šole šele 
pred kakimi tremi tedni, točneje povedano 7. marca letos. V Groblje so se 
preselili naslednji oddelki biotehnične fakultete: inštitut za živinorejo, za 
prehrano živali, za predelavo mesa in za mlekarstvo. Poleg tega sta v Grobljah 
dobila delne prostore tudi inštitut za žlahtnenje in fakultetni laboratorij. Fakul- 
teta je tako delno ublažila hudo prostorsko stisko, ki jo tare v stari stavbi na 
Krekovem trgu, ker nova fakultetna zgradba še ni dokončana. Vendar se s to 
preselitvijo ni bistveno olajšal položaj same biotehnične fakultete, pač pa se 
je s tem delom rešil problem prostorov pedagoške akademije, ki se je vselila v 
nekatere dele stavbe na Krekovem trgu — te je namreč biotehnična fakulteta 
izpraznila, ko je prevzela prostore bivše šole v Grobljah. 

Učni prostori v starem in v novem šolskem poslopju v Grobljah so večinoma 
polno zasedeni. V stari stavbi so poleg inštituta za mlekarstvo nameščeni še 
uprava, stanovanja pomožnega osebja, ki ga je fakulteta deloma prevzela, tri 
stanovanja pa zasedajo bivši delavci višje gospodinjske šole, ki se niso izselili. 
Že sedaj je začel z delom v Grobljah zametek raziskovalne postaje biotehnične 
fakultete imenovan »rodica«. Fakulteta pa predvideva, da bodo prostori v 
Grobljah docela izkoriščeni, ko bo uveljavila novi študijski načrt in s tem 
osrednjo raziskovalno ustanovo s poskusnimi objekti, kjer bo mesto tudi za 
podiplomski študij in razne strokovne tečaje. Podrobnejši programi študijskega 
in raziskovalnega dela in obenem tudi dokončne zasedbe vseh prostorov ter 
širšega podiplomskega izobraževanja so že v pripravi. Da to delo še ni končano, 
je razlog samo to, da je fakulteta šele pred kratkim pravno in tudi dejansko 
prevzela prostore in da je prav sedaj v sredi reorganizacije strokovnega dela 
fakultete. 

Pripomniti je še treba, da so delno izkoriščeni tudi prostori za gospodinjski 
pouk, v njih namreč diplomanti iz prehrambenega področja pripravljajo di- 
plomska dela. Lahko pa jih bo pozneje uporabila tudi pedagoška akademija za 
šolanje gospodinjskih učiteljic. Internat je trenutno zaseden stalno z 11 štu- 
denti. Spričo razdrobljenosti dosedanjega urnika posameznih študijskih smeri, 
ko so predavanja tudi v Ljubljani, stalno bivanje v Grobljah za študente ni 
bilo mikavno. Fakulteta pa je prepričana, da ko bo v raziskovalni postaji 
»rodica« steklo delo po novem študijskem in raziskovalnem načrtu, in bodo nove 
enote delale vzdržema v novih prostorih, bodo tudi internatski prostori izkoii- 
ščeni racionalno. 

Po uveljavitvi novega študijskega načrta računa fakulteta, da bo stanovanje 
in hrano stalno imelo do 50 študentov. Ker pa se bo novi center razvil v 
osrednjo raziskovalno postajo fakultete, bodo internatske zmogljivosti veliko 
več uporabljali tudi udeleženci strokovnih tečajev in posvetov. Izkušnje pri- 
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dobljene v kratkem času od prevzema objektov to pričakovanje utemeljujejo. 
Občasni gostje so od 1. oktobra 1967 do 15. marca 1968 uporabili internatske 
kapacitete z 2003 nočitvami, poleg celih penzionov pa je bilo izdanih še 1350 
obrokov hrane za goste, ker udeleženci tečajev vedno tudi ne prenočujejo. 
Za domače delavce pa izdaja kuhinja dnevno do 30 obrokov hrane. 

Zanimanje za prostore v Grobljah je precejšnje pri prirediteljih raznih 
strokovnih posvetov, tečajev in podobno. Za leto 1968, se pravi za letošnje leto, 
je že sedaj 28 tednov docela zasedeno s podiplomskimi tečaji in raznimi semi- 
narji. Prirejajo jih medicinska, ekonomska, strojna in biotehnična fakulteta 
ter Zveza študentov. Samo v drugi polovici januarja je priredila fakulteta 
podiplomski simpozij za strokovnjake svojega področja in za bivše študente, 
ki se ga je udeležilo okrog 600 ljudi. Skratka, po zagotovilih biotehnične fakul- 
tete so dani vsi pogoji, da bodo prostori bivše gospodinjske šole v Grobljah 
racionalno izkoriščeni. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Ali se poslanka zadovoljuje z od- 
govorom? (Da.) Hvala lepa. 

Prosim tovariša Rika Jermana, republiškega sekretarja za finance, da 
odgovori na poslansko vprašanje tovariša Rada Pušenjaka. 

Riko Jerman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Tovariš Rado Pušenjak, poslanec republiškega zbora, je postavil naslednja 
vprašanja: 

— koliko je prispevala v sklad za gospodarski razvoj zaostalih republik 
Slovenija v letu 1967 in koliko je predvideno, da bo znašala obveznost naše 
republike v letošnjem letu; 

— kako so bila razdeljena sredstva iz tega sklada v letu 1967 in kako je 
predvidena delitev v letošnjem letu; 

— koliko znaša tisti del sredstev v posameznih republikah, ki dotekajo iz 
tega sklada, in ki jih republiški skladi dajejo podjetjem kot posojila, in 

— kakšne ukrepe namerava storiti izvršni svet Slovenije, da bi bila v 
bodoče vsaj enkrat na leto slovenska javnost seznanjena tako s programom 
vlaganj in uporabo sredstev imenovanega sklada kakor tudi s tem, kakšna 
je učinkovitost vlaganja? 

V zvezi s tem dajem naslednje odgovore: 
Na osnovi zakona, ki je objavljen v Ur. 1. SFRJ, št. 8/65, se je formiral 

sklad federacije za kreditiranje gospodarskega razvoja gospodarsko nezadostno 
razvitih republik in krajev, v katerega prispeva federacija v okviru svojih pra- 
vic in dolžnosti finančna sredstva zja hitrejši gospodarski razvoj teh območij. S 
posebnim zakonom, ki je bil objavljen v Ur. 1. SFRJ, št. 28/66, je urejen stalen 
dotok sredstev, ki jih federacija prispeva v sklad v obdobju 1966/70. Osnova 
za izračunanje sredstev je družbeni proizvod družbenega gospodarstva, od kate- 
rega po tem zakonu priteka skladu na leto 1,85 "/o sredstev. Obveznosti do sklada 
v navedeni višini se po zakonu pokrivajo iz obresti od gospodarskih skladov, 
ki pripadajo federaciji za financiranje gospodarskih investicij. Zakonska obvez- 
nost federacije, to je 1,85 °/o družbenega proizvoda vsega družbenega gospo- 
darstva v letu 1968 ni bila spremenjena. Res pa je, da je federacija v zaostanku 
s plačili v ta sklad. Zaostanek se nanaša na razlike med planiranimi zneski 
po srednjeročnem planu in zneski izračunanimi na osnovi 1,85 °/o od doseženega 
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družbenega proizvoda. Te razlike so znašale v letu 1966 148 milijonov din in 
približno 50 milijonov v letu 1967, skupno torej približno 198 milijonov din. V 
srednjeročnem planu federacije še je predvidevalo, da bo potrebno zagotoviti 
fondu za obdobje med 1966. in 1970. letom skupno 7374 milijonov din. Po ocenah, 
ki so bile izdelane v začetku tekočega leta pa se računa, da bi fondu morali 
na osnovi že citiranega odstotka od družbenega proizvoda zagotoviti 7652 mili- 
jonov, torej 278 milijonov več kakor je bilo planirano. 

Podatke smo vzeli iz elaborata bilance federacije, ki je prav v tem času 
v obravnavi pri organih federacije. Predvidena vsakoletna obveznost federacije 
do sklada se ugotovi na podlagi planiranega družbenega proizvoda za tekoče 
leto, dokončna obveznost pa se izračuna šele po preteku leta, ko zvezni zavod 
za statistiko uradno ugotovi višino doseženega družbenega proizvoda. To je 
običajno nekaj mesecev po preteku leta. Tako bo federacija v letu 1968 ugotovila 
razliko med planiranimi sredstvi za sklad in izračunano l,85"/o obveznostjo, 
ki izhaja iz doseženega družbenega proizvoda za leto 1967. Po dosedanjih 
podatkih kaže," da bo taka razlika znašala približno 50 milijonov din, kakor sem 
že poprej omenil. 

Iz navedenih določil zakonov, ki urejajo ta vprašanja, Slovenija nima nepo- 
srednih obveznosti do tega sklada, ker se sredstva skladov oblikujejo iz dela 
sredstev federacije za gospodarske investicije, ki ji pritekajo iz obresti na 
poslovni sklad. Obresti na poslovni sklad so znašale leta 1966 v federaciji 
2 387 milijonov, delež Slovenije pa je znašal 353 milijonov dinarjev, to je v 
strukturi vseh teh dohodkov 14,7 "/o. V letu 1967 so znašale obresti od poslov- 
nega sklada v federaciji 2 805 milijonov, v Sloveniji pa 425 milijonov. To 
pomeni približno 16 °/o v strukturi vseh sredstev, ki jih je federacija iz tega 
naslova dobila. Očitno je, da je delež Slovenije močno porastel. Pripomniti 
moram, da je temu vzrok deloma valorizacija osnovnih sredstev, ki je bila v 
Sloveniji izvedena na nekaj višji osnovi kot v drugih republikah. To so torej 
celotna sredstva, ki jih je federacija dobila iz naslova obresti na poslovni sklad. 

Dejansko so znašala sredstva federacije za financiranje nerazvitih območij 
v letu 1966 samo 1 260 milijonov, v letu 1967 pa 1 125 milijonov. To pomeni le 
približno 40 n/o od zbranih sredstev iz naslova obresti od poslovnega sklada. 
Ostala sredstva uporablja federacija v skladu s svojimi obveznostmi za druge 
namene. 

S sredstvi sklada upravlja upravni odbor. Predsednika in 6 članov imenuje 
zvezna skupščina, po enega člana upravnega odbora pa imenuje skupščina posa- 
meznih republik. Zvezna skupščina sprejema in potrjuje zaključni račun sklada, 
kateremu mora biti predloženo tudi poslovno poročilo o tem, kaj in kako je 
sklad gospodaril s temi sredstvi. Zvezna skupščina lahko zahteva tudi občasna 
poročila o uspehih poslovanja tega sklada. 

SR Slovenija ne razpolaga z bilancami in s poslovnimi poročili sklada, niti 
s podatki o finančnem poslovanju in plasmajih, zato nam ni mogoče bolj 
konkretno odgovoriti na vaše 2. in 3. vprašanje. Podatke o vsakoletnem predra- 
čunu, potrošnji in usmeritvi sredstev sklada bi lahko dal član upravnega odbora, 
ki ga je imenovala naša skupščina. Poslovno poročilo in zaključni račun za leto 
1967 še ni predloženo, pričakujemo pa, da bo v kratkem dano v razpravo in ga 
bo. gotovo dobila tudi Skupščina SR Slovenije. Takrat bo mogoče iz teh ma- 
terialov dobiti podrobnejše podatke, ki tovariša poslanca zanimajo. Hvala lepa. 
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Podpredsednik Marija Mesaric: Ali želi poslanec, tovariš Rado 
Pušenjak, postaviti še dopolnilno vprašanje? (Ne želi.) 

Ker ugotavljam, da je tovariš Ivan Kreft svojo odsotnost opravičil, imam 
za umestno, da poslušamo odgovor na njegovo poslansko vprašanje na nasled- 
nji seji. 

Prehajamo na naslednjo poslansko vprašanje in sicer na poslansko vpra- 
šanje tovariša Milana Kristana. Na to vprašanje bo odgovoril inž. Lojze Blenkuš, 
pomočnik republiškega sekretarja za urbanizem. Prosim. 

Inž. Lojze Blenkuš: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci. Tovariš Milan Kristan, poslanec tega zbora je postavil naslednje vpra- 
šanje: Kdo in s kakšno pravico je dal investitorju izjemno dovoljenje za lokacijo 
in gradnjo novega hotela v Bohinju; kaj je z izdelavo programa prostorske urba- 
nistične ureditve slovenskega alpskega sveta, ki jo je v preteklem letu zahteval 
odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve republi- 
škega zbora; in ali je že izdelan in sprejet v urbanistični program ureditve 
Bohinja in ali je zadevna lokacija v skladu s tem programom? 

V skladu z določbami 28. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije dajem 
naslednji odgovor: Leta 1961 je republiški sekretariat za urbanizem izdal 
odredbo o zavarovanju zemljišč ob Bohinjskem jezeru z namenom, da bi se 
zavarovale naravne znamenitosti ter turistične in urbanistične koristi Bohinj- 
skega jezera. Iz zavarovanja pa so bila izločena določena zemljišča, ki so bila 
potrebna za družbeno gradnjo, med drugim tudi za hotel na Vrtovini. Po 
navedenem je bila gradnja hotelu na Vrtovini predvidena že po tej zavarovalni 
odredbi in ki so jo v celoti podpirali tudi uradni zastopniki varstva narave. 
Leta 1966 je republiški sekretar za urbanizem z odredbo o zavarovanju zemljišč 
v občini Radovljica in občini Jesenice, Ur. 1. SRS št. 26/66, razširil obseg 
zavarovanje še na druge kraje v območju občine Radovljica in Jesenic. To 
zavarovanje zemljišč velja po tej odredbi ves čas, dokler ne bo sprejet v urba- 
nistični program za celotno območje občine Radovljica. 

Iz zavarovanja po citirani odredbi so izločena posamezna zemljišča, ki so 
potrebna za gradnjo družbenih objektov in za organizirano stanovanjsko gra- 
ditev. Taka zemljišča določi s posebno odločbo republiški sekretar za urbanizem 
na predlog komisije, ki jo imenuje. Zavarovalna odredba velja še naprej, tudi 
po določbah zadnjega odstavka 47. člena novega zakona o urbanističnem pla- 
niranju iz leta 1967. 

Prav na podlagi omenjenih določb je republiški sekretar za urbanizem na 
predlog občinske skupščine Radovljica in komisije za izločanje zemljišč zava- 
rovanja izločil kompleks zemljišč, predviden za izgradnjo hotela A kategorije 
na Vrtovini, ki ga namerava graditi hotel Lev. Preden je bila izdana izločitvena 
določba, so bile izdelane obsežne študije, ki so na podlagi elementov iz osnutkov 
iz urbanističnega programa nakazala pogoje za morebitno lokacijo hotela na 
tem mestu. Dokumentacija je bila obravnavana na seji komisije za izločanje 
zemljišč in na dveh komisijskih razpravah v Bohinju. 

Sporazumno z občinsko skupščino, z ljubljanskim urbanističnim zavodom, 
ki je izdeloval urbanistični program za Bohinj in z investitorjem, so bile dolo- 
čene smernice za izdelavo lokacijske dokumentacije. Te smernice naj bi zagotovile 
poleg sanitarnih, prometnih in drugih pogojev tudi to, da bi bil objekt postav- 
ljen in projektiran tako, da ne bi prizadel pokrajinskih značilnosti Bohinja in 
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da bi bil z okoljem usklajen. Da bi se lahko določila ustrezna višina in zunanje 
oblikovanje objekta, se je investitorju naročilo, da predloži tri idejne načrte, 
ki bodo osnova za določitev dokončnih pogojev za lociranje objekta. Investitor 
tega pogoja ni izpolnil, pač pa je izdelal en sam idejni projekt in ga javno 
razgrnil. 

Kakor izhaja iz opisanega, lokacijsko dovoljenje za gradnjo hotela na 
Vrtovini še ni izdano, niti ne bi moglo biti izdano, ker investitor še ni izpolnil 
pogoja glede variantnih rešitev, od katerih je odvisna dokončna lokacija in 
dimenzija objekta. Iz teh razlogov tudi še ni bila razpisana komisijska razprava, 
na kateri bodo sodelovali vsi prizadeti organi in organizacije. 

Občinska skupščina Radovljica je v letu 1966 naročila izdelavo urbani- 
stičnega programa za Bohinj in okolico pri ljubljanskem urbanističnem zavodu. 
Ta zavod je pripravil osnutek urbanističnega programa ob sodelovanju širokega 
kroga strokovnjakov in služb. Osnutek programa je bil tudi javno razgrnjen. 
Po sprejetju zakona o urbanističnem planiranju je urbanistična skupščina 
Radovljica naročila zavodu za urbanizem Bled, da izdela osnutek urbanističnega 
programa za celotno območje občine s tem, da upošteva že izdelane urbanistične 
programe za Bohinj, Bled in Radovljico. Osnutek urbanističnega programa je 
pravkar v zaključni fazi in bo končan do konca aprila tega leta. Republiški 
sekretariat za urbanizem je o elementih urbanističnega programa sklical širše 
posvetovanje z namenom, da se zagotovi pravilnost izhodišč v tem programu. 

Da bi se problemi varstva narave reševali bolj sistematično in učinkovito, je 
republiški sekretariat za urbanizem po enoletni javni razpravi predložil izvrš- 
nemu svetu Skupščine SR Slovenije osnutek zakona o varstvu narave. Izhodišče 
tega zakona je v tem, da se izvrši vrednotenje pokrajine v celotni republiki na 
podlagi naravno varstvenih načel, ter za tem izdajajo ustrezni akti o zavaro- 
vanju določenih predlogov. 

Tudi v programu za izdelavo regionalnega prostorskega plana za območje 
republike je predvideno vrednotenje pokrajine tako, da bo varstvo atraktivnih 
in značilnih pokrajinskih predelov postalo sestavina regionalnega prostorskega 
plana republike. Taka valorizacija naj bi se izvršila že v tem letu. S tako pravno 
ureditvijo bi bilo možno uskladiti varstvo narave z gospodarskimi in gradbe- 
nimi posegi, ki bodisi že sedaj, bodisi v bodočnosti utegnejo oškodovati naše 
pokrajinsko bogastvo. S tem pa bi v bodoče odpadle subjektivne ocene, ki v 
odnosu do narave lahko pretiravajo v romantičnih občutkih do naravnih lepot 
in zanimivosti. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesarič : Hvala lepa. Med samim izvajanjem 
tovariša Blenkuša sem ugotovila, da tovariš Kristan ni navzoč, zato dovolite, 
da se v njegovem imenu pridržim pravico, za eventualno dopolnilno vprašanje. 
Poslanec je namreč odsoten, iz upravičenih razlogov, ker sodeluje v odboru, 
kjer delo še poteka, pa ne bi bilo prav, če mu to pravico jemljemo. Ali se 
strinjate, da-mu to možnost damo? (Poslanci se strinjajo.) Hvala lepa. 

Prosim tovarišico Majdo Gaspari, republiškega sekretarja za zdravstvo in 
socialno varstvo, da da odgovor na poslansko vprašanje tovariša Karla Forteja. 

Majda Gaspari: Tovariši in tovarišice poslanci. Poslanec republiškega 
zbora tovariš Karel Forte je glede podatkov, da je v republiškem sekretariatu 
za zdravstvo in socialno varstvo SR Slovenije 5500 nerešenih vlog borcev, 
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izvršnemu svetu zastavil tole vprašanje: Od kdaj je izvršnemu svetu poznana 
situacija v zvezi s 5500 nerešenimi vlogami borcev NOV v republiškem sekre- 
tariatu za zdravstvo in socialno varstvo in kaj in na kakšen način misli izvršni 
svet ukreniti, da se takoj organizira delo na reševanju teh vlog in v določenem 
roku tudi zaključi. 

Dajem naslednji odgovor: Podatek, o katerem govori poslansko vprašanje, 
da v republiškem sekretariatu čaka na rešitev nad 5500 vlog, ne smemo 
tolmači tako, da je toliko nerešenih zadev, zaradi katerih so borci in invalidi 
prizadeti in niso mogli uresničiti svojih pravic. Predstavnica republiškega sekre- 
tariata je na citirani seji odbora poudarila, da so v tem številu obsežene tudi 
zadeve, ko republiški sekretariat v revizijskem postopku oceni zakonitost 
odločbe, ki tudi brez te ocenitve velja in torej zagotavlja invalidu nemoteno 
uživanje invalidskih pravic. V letu 1967 je republiški sekretariat sprejel nekaj 
manj kot 4900 zadev za oceno zakonitosti, od katerih je dne 21. 3. 1968 nerešenih 
še 255. Glede revizijskega postopka oziroma postopka za oceno zakonitosti 
določb prve stopnje pa je treba pripomniti, da ga republiški sekretariat 
opravlja površno zaradi stalnega nazadovanja številnih delavcev na tem sek- 
torju. Po stanju 21. 3. 1968 je v republiškem sekretariatu nerešenih še 
2485 zadev borcev in invalidov. Od tega je vlog za priznanje posebne delovne 
dobe 1230, vlog za odobritev izredne pokojnine borcem NOV 41 in 607 upravnih 
zadev s področja invalidskega varstva. Od tega je manj kot polovica vlog, pri 
katerih je iztekel dvomesečni rok. Na področju varstva borcev in invalidov 
delajo v sekretariatu trije delavci, od katerih imata dva pravno fakulteto, eden 
pa končano srednjo šolo,; Iz citiranih številk izhaja, da s takšno zasedbo ni 
mqgoee; zagotoviti ažurno in kvalitetno reševanje vseh zahtev in vseh drugih 
nalog s tega področja. O položaju te službe so bili organi izvršnega sveta 
seznanjeni že oktobra lani, izvršni svet pa v proračunski razpravi. Tudi poročilo 
o sistemu družbene skrbi za borce NOV z dne 6. januarja 1968., ki ga sedaj 
obravnava Skupščina SR Slovenije, govori o tem problemu. O položaju te 
službe je razpravljala večkrat tudi komisija izvršnega sveta za vprašanja borcev 
NOV, republiški sekretariat pa je v posebnem predlogu za izpopolnitev delovnih 
mest v službi varstva vojaških vojnih invalidov in borcev NOV obrazložil 
zahtevo po izpopolnitvi kadrov. Glede na obseg dela in na normative, ki 
veljajo v upravnih organih, in ki jih je določil republiški sekretariat za občo 
upravo in pravosodje SR Slovenije, bo morala imeti služba varstva vojaških 
invalidov in borcev NOV v prihodnje najmanj 8 delavcev in se bo torej število 
delavcev moralo povečati najmanj za 5. Glede zahtevkov, ki jih rešuje komisija 
izvršnega sveta po 195. členu temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju 
pa bo treba komisiji oziroma sekretariatu zagotoviti dodatna sredstva, da bo 
moč s honorarnimi delavci, ker gre za enkratno nalogo, v čim krajšem času 
pripraviti vse vloge za komisijo, katerih rešitev sodi v njeno pristojnost. Izvršni 
svet bo o ureditvi tega vprašanja v kratkem odločal. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Ali želi tovariš poslanec postaviti 
dodatno vprašanje? Prosim. 

Karel Forte: Prosim, če lahko dobim odgovor v pismeni obliki, poleg 
tega pa postavljam še dopolnilno vprašanje, in sicer ali je bilo možno že do sedaj 
organizirati honorarno delo, tako bi se te stvari čimprej rešile. Rad' bi dal 
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tudi pripombo v zvezi z razpošiljanjem mojega poslanskega vprašanja. Mnenja 
sem, da bi morali moje poslansko vprašanje razposlati poslancem že prej, 
ne pa ga razdeliti šele danes. Imam pripombo tudi glede prepisovanja. Iz 
vprašanja, ki ste ga prejeli, izgleda, da nisem vprašanja na nikogar naslovil, niti, 
da ga nisem datiral. Povedati moram, da je v originalu vprašanje naslovljeno 
na predsednika republiškega zbora in da je tudi pravilno datirano. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Tovarišu poslancu se za opozorilo 
zahvaljujem. Do neljube pomote je prišlo izključno iz tehničnih zadržkov. 
Tovarišica, ki to ureja, je bila zaradi bolezni odsotna in tako je bil tekst, ki 
ste ga prejeli, prepisan naknadno, zaradi česar je tudi izpadel datum in naslov. 
Iz istih vzrokov je prišlo tudi do zakasnitve pri pošiljanju vprašanja. Upam, da 
bodo ostali poslanci to tehnično napako z razumevanjem sprejeli na znanje in 
se jim zato že vnaprej zahvaljujem. 

Ali ima kdo še kakšno dopolnilno vprašanje? Prosim, tovarišica Marija 
Ivkovič. 

Marija Ivkovič: Tovarišica predsedujoča. Na podlagi poslovnika 
Skupščine SR Slovenije člen 20. do 22. in člena 233. zadnjega odstavka dajem 
naslednji predlog: 

Na naslednji seji republiškega zbora, ali na eni od naslednjih sej naj se 
obravnava vprašanje naše trenutne obrambne sposobnosti in pripravljenosti, 
posebno v SR Sloveniji glede na specifične geografske pogoje. 

Obrazložitev: Ta predlog dajem na osnovi predlogov bivših borcev, obenem 
pa menim, da bo taka razprava omogočila uspešnejše vključevanje v razpravo 
o novih zveznih zakonih s tega področja. Položaj v svetu narekuje izredno 
budnost, in le če bomo seznanjeni s stanjem naše obrambne sposobnosti, bomo 
lahko svoja prizadevanja usmerili tja, kjer so najbolj potrebna. Mnenja sem, 
da bi moralo poročilo obsegati tudi problematiko s področja usposabljanja 
rezervnih oficirjev, večjo povezavo le-teh z armado in spoznavanjem moderne 
tehnike. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala lepa. To točko bi bilo mogoče 
vključiti šele na eno od prihodnjih sej, ker je za tako razpravo potrebna 
temeljita razprava. 

Marija Ivkovič: Opozarjam le na to, da moramo računati s tem, 
da mora biti taka razprava čimprej, če nočemo, da nas zvezni zakoni ne 
prehite. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala za opozorilo. Prosim, ima še 
kdo kakšno poslansko vprašanje? Prosim. Besedo ima tovariš Radoslav Jonak. 

Radoslav Jonak: Tovarišica predsednik, vljudno prosim, da mi na 
eni izmed prihodnjih sej tajnik Skupščine SR Slovenije odgovori na naslednja 
vprašanja: 

1. ali je res, da Skupščina SR Slovenije predhodno ne pošilja občinskim 
skupščinam nekatere materiale, ki jih obravnavajo zbori Skupščine SR Slo- 
venije? 
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2. ali je res, da občinske skupščine niso prejele predloga resolucije o 
osnovah družbenoekonomske politike v letu 1968 in predloga republiškega 
proračuna? 

3. katere materiale in predloge Skupščina SR Slovenije pošilja občinskim 
skupščinam in katere ne pošilja? 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala! Prosim, ima, kdo še kakšno 
poslansko vprašanje? (Ne.) Če ne, prosim tovarišico Majdo Gaspari, da pove, 
ali lahko odgovori na vparašanje poslanca Karla Forteja takoj, ali šele na 
naslednji seji? (Takoj!) Besedo ima Majda Gaspari! 

Majda Gaspari: V zvezi z dodatnim vprašanjem in sicer ali je možno 
že doslej organizirati honorarno delo za pripravo vlog, ki jih rešuje komisija 
izvršnega sveta po 195. členu temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju; 
moram povedati, da bi bilo tako delo mogoče organizirati, če bi sekretariat 
razpolagal s sredstvi, da bi lahko to honorarno delo tudi financiral. Ker pa 
sekretariat v preteklem letu teh sredstev ni imel in ker jih tudi s proračunom 
za enkrat še ni dobil, se te naloge v tem smislu še ni mogel lotiti, čeprav 
je v sekretariatu že pripravljen konkreten predlog, kako se da s pomočjo 
honorarnih sodelavcev, najpozneje v treh mesecih, ta problem urediti. Moram 
pa seveda obvestiti tovariše poslance, da je rok za vlaganje teh vlog potekel 
konec leta 1966 in da so se te vloge vlagale pri občinskih skupščinah in da 
komisija po 195. členu obravnava pravzaprav samo tiste vloge za priznanje 
pokojninske dobe, ko gre za to, da je bil udeleženec NOV tudi v taboriščih. 
Vloge je sekretariat prejel dejansko v večjem številu šele v zadnjih 2 do 3 
mesecih, torej ne gre za tolikšen časovni zaostanek, da pa je seveda treba 
vse te vloge v najkrajšem času rešiti in s tem nalogo v zvezi s priznavanjem 
posebne dobe definitivno zaključiti, ker se kot veste, ne morejo več na novo 
vlagati taki zahtevki. Ravno zaradi tega vzroka smatra sekretariat, da ni 
primerno, da bi se za izvršitev te naloge nastavilo stalne uslužbence, ampak 
je racionalneje to urediti s pomočjo honorarnih delavcev. Čim bo sekretariat 
dobil na razpolago ustrezna sredstva, bo takoj to nalogo izpeljal. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Ali želi poslanec postaviti še do- 
datno vprašanje? (Ne želi.) Ali ima še kdo kako poslansko vprašanje? (Ne.) 

Če ne, zaključujem to točko dnevnega reda in prehajamo na 3. točko 
dnevnega reda, ki naj bi jo po dogovoru s predsednikom socialno- 
zdravstvenega zbora obravnavali na skupni seji s socialno-zdravstvenim zbo- 
rom, kolikor se s tem strinjate. Ima kdo kakšne pripombe? (Ne.) Če ne, 
odrejam kratek odmor s tem, da vas prosim, da se ne oddaljujete iz avle, ker 
bomo sejo v najkrajšem času nadaljevali. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.45 in se je nadaljevala ob 9.55 skupno 
s socialno-zdravstvenim zborom.) 

Predsedujoča Marija Mesarič: Pričenjam skupno sejo. Po spora- 
zumu s predsednikom socialno-zdravstvenega zbora bom skupno sejo vo- 
dila jaz. 
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Za to točko dnevnega reda ste prejeli poročilo o sistemu družbene skrbi 
za borce NOV, ki ga je predložil skupščini izvršni svet, pismo izvršnega komiteja 
CK Zveze komunistov Slovenije in predlog stališč in sklepov izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, sprejetih ob razpravi o poročilih o sistemu družbene 
skrbi za borce NOV. Celotno gradivo sta obravnavala odbor za zdravstvo in 
socialno politiko republiškega zbora in odbor za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov socialno-zdravstvenega zbora. Odbora sta dala zboroma pi- 
smeni poročili. Med razpravo o gradivu je bila ustanovljena posebna skupina 
poslancev z nalogo, da pripravi in predloži zboru sklepe o ukrepih za dopolnitev 
sistema družbene skrbi za predvojne) revolucionarje in borce NOV. Skupina 
poslancev je svoje delo opravila in predložila zboroma predlog sklepov. Predlog 
sklepov je bil predložen izvršnemu svetu, izvršni svet pa je kot svojega pred- 
stavnika k tej točki dnevnega reda določil tovariša Viktorja Repiča in Majdo 
Gaspari. Na sejo so bili vabljeni: predstavnik Zveze združenj borcev NOV 
Slovenije in predstavnik centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije. 
Prosim predstavnika skupine poslancev, da da ustno obrazložitev k predlogu 
sklepov. 

Mirko Remec: Tovarišice in tovariši poslanci. V zvezi s predlogom 
sklepa o ukrepih za izpopolnitev sistema družbene skrbi za predvojne revo- 
lucionarje in borce NOV, ki ste ga prejeli danes in ki ga je skupina poslancev 
sprejela na včerajšnji seji, mi dovolite nekaj pojasnil. 

Odbor za zdravstvo in socialno politiko republiškega zbora in odbor za 
proučevanje zakonskih in drugih predlogov socialno-zdravstvenega zbora sta 
kot pristojna odbora obravnavala na več sejah poročilo o sistemu družbene 
skrbi za borce narodnoosvobodilne borbe, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo ter stališča in 
sklepe izvršnega sveta k temu poročilu. Odbor za zdravstvo in socialno 
politiko je predlagal, naj bi o tej problematiki razpravljali še drugi odbori 
republiškega zbora. Menil je namreč, da je ta problematika tako pomembna, 
da je prav, če o njej razpravljajo tudi drugi odbori republiškega zbora. 
Odbor je tako predlagal odborom, da imenujejo po dva predstavnika 
v skupino poslancev, ki naj pripravi ustrezni skupščinski dokument. Tako so 
o sistemu družbene skrbi za borce razpravljali odbor za delo in socialno za- 
varovanje, odbor za organizacijsko-politična vprašanja in odbor za družbeni 
plan, finance in proračun. Na vseh sejah odborov so sodelovali tudi predstav- 
niki izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, republiškega sekretariata za 
zdravstvo in socialno varstvo ter republiškega odbora Zveze združenj borcev 
NOV. Vsi navedeni odbori kakor tudi omenjeni odbor socialno-zdravstvenega 
zbora so imenovali v to skupino poslancev po dvai svoja predstavnika. Skupina 
poslancev je pri pripravi predloga sklepa sprejela stališče, naj bi v skupščinskem 
aktu poleg borcev narodnoosvobodilne vojne zajeli tudi predvojne revolucio- 
narje, udeležence oktobrske revolucije, borce španske državljanske vojne in 
udeležence drugih odporniških gibanj, kar je v skladu s stališči in predlogi 
izvršnega komiteja centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije in repu- 
bliškega odbora Zveze združenj borcev NOV. 

Na prvi seji skupine poslancev, ki je bila 19. t. m., so sodelovali tudi 
predstavniki izvršnega sveta, republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno 
varstvo ter republiškega odbora Zveze združenj borcev NOV. Na tej seji je bilo 
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ugotovljeno, da so omenjeni odbori republiškega zbora in odbor socialno-zdrav- 
stvenega zbora sprejeli precej enotna stališča glede reševanja posameznih ma- 
terialnih in družbenih problemov predvojnih revolucionarjev in borcev narodno- 
osvobodilne vojne. 

Predstavnika odbora za družbeni plan, finance in proračun sta v imenu 
odbora poudarila, da nekateri problemi niso še ustrezno rešeni prav zato, ker 
smo jih doslej reševali preveč parcialno. Odbor republiškega zbora za družbeni 
plan, finance in proračun je bil namreč mnenja, da je treba čimprej kodificirati 
vse pravice borcev narodnoosvobodilne vojne. Skupina poslancev je temu vpra- 
šanju posvetila precejšnjo pozornost, udeleženci razprave niso bili enotni o tem 
ali je možna kodifikacija vseh pravic borcev. Poudarjeno je bilo, da je ta 
dilema že dalj časa predmet razprav. Zato je bilo sprejeto stališče, naj to vpra- 
šanje temeljito prouči telo, ki ga bo ustanovila Skupščina SR'Slovenije. 

Po razpravi na omenjeni seji je skupina poslancev pripravila osnutek skle- 
pa, ki ste ga prejeli. Na včerajšnji seji pa je skupina poslancev na podlagi 
pripomb k omenjenemu osnutku pripravila predlog sklepa, ki ste ga prejeli 
danes. Skupina poslancev je po temeljiti razpravi prišla do zaključka, ki vnaša 
pomembno spremembo v osnutke, in sicer da je treba ustanoviti posebno skup- 
ščinsko komisijo, ki naj sistematično spremlja problematiko predvojnih revo- 
lucionarjev in borcev narodnoosvobodilne vojne, koordinira prizadevanja vseh 
družbenih činiteljev in v sodelovanju z njimi predlaga ukrepe za izpopolnitev 
sistema družbene skrbi za te osebe. 

Družbena skrb za predvojne revolucionarje in borce NOV je namreč tako 
pomembna, da bi morali o njej razpravljati vsi zbori skupščine in drugi druž- 
beni činitelji. Zato je predlog skupine poslancev, da se ustanovi komisija Skup- 
ščine SR Slovenije za reševanje te problematike povsem utemeljena. Člani te 
skupine naj bi bili tudi predstavniki zainteresiranih organizacij, katerih naloga 
je, da aktivno sodelujejo pri reševanju vseh vprašanj, ki zadevajo družbeni in 
materialni položaj predvojnih revolucionarjev in borcev NOV. Skupina poslan- 
cev se je strinjala s predlogom republiškega odbora Zveze združenj borcev NOV, 
naj bi se maksimalni invalidski dodatek v višini 350 N dinarjev zagotovil 
upravičencem že s 1. julijem 1968 dalje. Sedanji dodatek namreč ni prilagojen 
ekonomskim razmeram v naši republiki. Prav tako se je strinjala s predlogom 
republiškega odbora Zveze združenj borcev NOV, naj bi prevedbo pokojnin 
borcev NOV na višino borčevskega dodatka za zaposlene borce NOV iz leta 
1967 opravili najkasneje do 1. oktobra 1968. leta, V prvem osnutku je bilo 
predvideno, da bo to opravljeno najpozneje do 1. 1. 1969. leta. 

Potrebna sredstva bo mogoče zagotoviti iz republiškega proračuna, ker 
se je zaradi prevedbe po 102. členu temeljnega zakona o pokojninskem zava- 
rovanju in povečanja zveznega borčevskega dodatka, zmanjšala obremenitev 
republike. Da bi stanovanjske probleme borcev NOV, ki so po mnenju skupine 
poslancev še zmeraj zelo pereči, reševali bolj učinkovito, bi se morala Skup- 
ščina SR Slovenije zavzeti za pooblastilo republik, da določajo delež sredstev 
delovnih in drugih organizacij, zbranih s 4'% stanovanjskim prispevkom, ki 
jih je treba namensko uporabiti za reševanje stanovanjske problematike bor- 
cev NOV. Ta predlog je zvezni izvršni svet že obravnaval in ga tudi pozitivno 
ocenil. 

To so osnovne spremembe in dopolnitve predlaganega osnutka, ki jih je 
skupina poslancev soglasno sprejela. S predlaganimi spremembami in dopol- 
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nitvami, ki jih vsebuje predlog sklepa, so se strinjali tudi predstavniki izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije in republiškega odbora Zveze združenj bor- 
cev NOV. 

Tovarišice in tovariši poslanci! V imenu skupine poslancev predlagam 
zboroma, da sprejmeta predlog sklepa o ukrepih za izpopolnitev sistema druž- 
bene skrbi za predvojne revolucionarje in borce narodnoosvobodilne vojne 
v predloženem besedilu. 

Predsedujoča Marij a Mesarič: Hvala. Ali želi predstavnik izvršnega 
sveta dati stališče izvršnega sveta. Prosim, besedo ima tovariš Viktor Repič. 

Viktor Repič: Tovarišica predsedujoča, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Poročilo o sistemu družbene skrbi za borce NOV, ki ga je pripravil 
republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo, in ki ga danes obrav- 
navata ta dva zbora, je usmerjeno predvsem na probleme materialnega polo- 
žaja borcev NOV. V preteklem letu so namreč o aktualnih vprašanjih širšega 
političnega angažiranja udeležencev NOV in njihovega družbenega in material- 
nega položaja obširno razpravljali na plenumu CK ZKJ, na sejah ZK Slovenije, 
v številnih telesih zvezne skupščine, v Zvezi združenj borcev NOV itd. Prav 
tako seveda tudi v številnih telesih naše republiške skupščine. 

Te razprave so ponovno opozorile na pomembno mesto in vlogo v našem 
družbeno-političnem življenju tistih, ki so bili vedno v prvih borbenih vrstah 
naše revolucije, narodnoosvobodilne borbe in pri graditvi nove družbene ure- 
ditve. Prav tako pa tudi na odgovornost vseh družbenih faktorjev za ustvar- 
janje takšnega družbenega obravnavanja in politične aktivnosti borcev, ki 
ustreza njihovemu delu, revolucionarnim izkušnjam, pripravljenosti in sposob- 
nosti, da aktivno sodelujejo v nadaljnjem razvoju naše družbe. Zato se poro- 
čilo ne zadržuje na vseh aspektih te tematike — ugotovitve in stališča so 
objavljena v raznih dokumentih in so znana — podrobno pa prikazuje stanje 
na področju, ki spada v domeno dela predlagatelja, obravnava dosedanji potek 
reševanja materialnih problemov, ki se tu pojavljajo, in nakazuje potrebne kon- 
kretne rešitve oziroma smeri in oblike za nadaljnje urejanje posameznih 
vprašanj. 

Poročilo izhaja seveda iz osnovnih smernic omenjenih tako široko zastav- 
ljenih obravnav, v katerih so socialno-zdravstveni problemi udeležencev NOV 
dobili svoje določeno mesto in težo, predvsem pa iz ugotovitve, da je urejanje 
teh problemov obveznost in dolžnost družbene skupnosti do tistih, ki šo sode- 
lovali v ustvarjanju in razvoju naše socialistične družbe. Tudi ob tej priliki 
so bili odločno zavrnjeni očitki, ki so na žalost ponekod še prisotni, češ da 
zakonsko urejanje vprašanj družbene skrbi za borce predstavlja ustvarjanje 
privilegijev, ko očividdno ne gre za nikakršne privilegije, marveč samo za dolž- 
nost družbe, da zagotovi izenačevanje življenjskih razmer tistih revolucionar- 
jev in udeležencev NOV, ki so se iz raznih razlogov znašli v težjem položaju 
z drugimi delovnimi ljudmi v skladu s splošnim razvojem in materialnimi mož- 
nostmi naše družbe. Urejanje tega področja tudi ni nikakršna specifiqria zadeva 
naše družbene skupnosti. Te potrebe še zaveda in to dela vsaka družba in niso 
neznani primeri, kako države različnih sistemov urejajo položaj svojih borcev — 
veteranov. Če je v tem našem delu kaj specifičnega, je to lahko samo dejstvo, 
da je naša revolucija in osvobodilna borba težila k najnaprednejšim ciljem 
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in se odvijala v izredno težkih pogojih, kar pa nalaga samo še toliko večjo 
odgovornost za njihovo uspešno in adekvatno reševanje, še celo, ker to delamo 
v pogojih socialističnih družbenih odnosov. 

Zvezna skupščina je pred nekaj meseci ustanovila posebno skupno komisijo 
dveh zborov za vprašanja borcev in vojaških vojnih invalidov v želji, da 
zagotovi hitrejše razvijanje in izboljšanje celotnega sistema varstva borcev. 
Komisija je izdelala vrsto predlogov za poboljšanje življenjskih pogojev borcev 
NOV, vojaških vojnih invalidov in družin padlih in umrlih borcev, od katerih je 
zvezna skupščina nekatere že sprejela. Ker je tudi komisija republiškega iz- 
vršnega sveta za vprašanja borcev že V drugi polovici lanskega leta začela 
z obravnavo te problematike, ki je predložena skupščini v poročilu, ki ga danes 
obravnavamo, je bila ustvarjena ugodna okoliščina, da smo lahko spremljali 
delo in sodelovali pri pripravah novih predlogov, ki naj bi jih sprejela zvezna 
skupščina, da smo mogli oceniti, kje in kako v republiki dopolniti sistem var- 
stva, in da smo bili seznanjeni s tem, kako v ostalih republikah rešujejo ali 
nameravajo rešiti iste probleme. Na tem mestu bi želel naglasiti, da je repu- 
bliški odbor Zveze združenj borcev NOV, ki brez dvoma najbolje pozna kon- 
kretno stanje na tem področju, s svojim sodelovanjem v veliki meri prispeval 
v iskanju in predlaganju učinkovitejših rešitev rastočih problemov. 

Ne bi podrobno govoril o problemih, ki jih samo poročilo v svojem za- 
ključnem delu obsega. Izvršni svet je poročilo obravnaval in predložil skup- 
ščini svoja stališča in sklepe. Oboje so obravnavali odbori republiškega in 
socialno-zdravstvenega zbora in predložili svoja pismena poročila in predlog 
sklepov in priporočil. 

Zato bi se omejil le na nekaj misli ob sprejemanju predloženih sklepov. 
Razprave so pokazale, da je treba borčevsko zaščito razviti tako, da se kar- 
koli je mogoče uredi z zakonskimi predpisi. Zvezni predpisi naj zagotovijo 
osnovne principe, republiški pa na osnovi enotnih kriterijev in predpisov zveze 
razvijajo sistem varstva v smislu prilagajanja konkretnejših rešitev danim 
potrebam in pogojem. Zato je -nujno postopati pri reševanju teh problemov 
tako, da predvsem krepimo vlogo republike in občin na področju varstva 
borcev. 

Vendar, če za kakšno področje, potem najbrž prav za to velja, da s samimi 
predpisi še ne moremo zajamčiti uspešnega reševanja vseh problemov borcev, 
ki so izredno različni in jih ni mogoče posplošiti v nekaj zakonskih normah. 
Sistem varstva je treba izpopolnjevati s predpisi, vendar pa ob tem še vedno 
zadrževati in razvijati tiste oblike in metode, ki omogočajo tudi individualno 
obravnavanje in reševanje posameznih primerov, kadar je to potrebno. Oblika 
priznavalnin se je na primer v praksi pokazala kot izredno primerna oblika 
učinkovitejšega urejanja različnih primerov. Zagotoviti moramo seveda večjo 
enotnost v kriterijih za podeljevanje priznavalnin kot doslej, oziroma zmanjšati 
je treba nevzdržne razlike, ki se pojavljajo med drugim tudi zaradi tega, ker 
je praviloma večje število borcev, kateri so upravičeni prejemati priznavalnine, 
prav v tistih občinah, ki razpolagajo s sorazmerno najšibkejšimi proračunskimi 
sredstvi. 

Občinske skupščine bodo tudi v naprej morale voditi svojo politiko v tej 
domeni, ker popolne enotnosti ali enakosti pri urejanju teh vprašanj ne more 
biti. Z letošnjimi za te namene, v republiškem proračunu povečanimi sredstvi, 
bi mogli ob uporabi dobrih meril in kriterijev v tem pogledu to stanje izbolj- 
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šati. Občinski organi pa morajo seveda imeti stalen in popoln pregled nad 
stanjem in spremembami, ki se pojavljajo v življenjskih pogojih borcev. Zato 
je potrebno poleg strokovnih služb oblikovati pri občinskih skupščinah komisije, 
ki bi stalno proučevale stanje in probleme borčevske zaščite, predlagale potrebne 
ukrepe in pomagale pri reševanju vseh aktualnih vprašanj borcev. 

Razen tega morajo tudi delovne organizacije reševanje teh problemov 
smatrati kot svojo moralno in politično dolžnost, zveze združenj borcev NOV 
in druge družbeno-politične organizacije pa se pojavljajo s svojo aktivnostjo 
na področjih in v primerih kot jih njihova dejavnost opredeljuje. 

V zvezi s tem izvršni svet podpira predlog, da se v republiški skupščini 
ustanovi komisija, ki bi v svojem delu obsegala celotno problematiko borcev 
in ustvarila potrebno koordinacijo med vsemi družbenimi faktorji, ki naj se 
pojavljajo v reševanju teh nalog. Le s tako združenimi napori lahko računamo, 
da se bodo predpisi smiselno izvajali in konkretni primeri uspešno reševali 
z raznimi ukrepi in elastičnimi rešitvami, ki jih specifični problemi brez dvoma 
tudi zahtevajo. 

Ugotovitev, da smo v preteklem obdobju dosegli pomembne uspehe v re- 
ševanju posameznih vprašanj udeležencev NOV, vsekakor drži, vendar je 
treba prav tako jasno povedati, da smo ponekod zaostajali in da je vrsta 
problemov ostala nerešenih, bolje rečeno, da rešitve niso bile adekvatne spre- 
membam, ki so nastajale bodisi v našem splošnem družbenem razvoju, bodisi 
v življenjskih pogojih borcev. Naj navedem samo nekaj faktorjev, ki zaostru- 
jejo probleme nekaterih kategorij borcev NOV. Po več ko dvajsetih letih 
od konca vojne se starostna struktura borcev bistveno menja, zdravstveno 
stanje pa slabša. Prihaja do širšega upokojevanja borcev in do novih vidikov 
zdravstvenega varstva. Zaradi pomlajevanja oficirskega kadra v ljudski armadi 
se predčasno upokojujejo borci oficirji. Z reorganizacijo v javni upravi se zmanj- 
šuje število delovnih mest, omejuje se reelekcija funkcionarjev, deprofesiona- 
lizacija v družbeno-političnih organizacijah, pojavljajo se težave okrog zapo- 
slovanja, upokojevanja v delovnih organizacijah zaradi presežka delovne sile, 
in tako dalje. Vse to dokazuje, da je treba sistem družbene skrbi za borce ne- 
nehno razvijati in izpopolnjevati, ker končnih in popolnih rešitev ni mogoče 
doseči v eni etapi tako dinamičnega razvoja naše družbene skupnosti. 

Zato smo v naših obravnavah skušali oceniti, katera vprašanja je treba 
rešiti takoj, katera pa je možno začeti reševati s tem, da se že sedaj odločamo 
za smer in proces, v katerem se bo delo odvijalo naprej, prav tako pa tudi, 
kaj je treba odložiti za pozneje, ker nam trenutne materialne možnosti ne 
dopuščajo temeljite j ših rešitev že sedaj. 

Taka izhodišča so vodila k temu, da smo poieg predpisov zvezne skupščine 
o povišanju osebnih invalidnin, ortopedskih in invalidskih dodatkov in ure- 
ditvi družbenih invalidnin tako imenovanim samohraniteljem, v okviru repu- 
blike prišli do rešitev, ki jih predlagamo v potrditev. Skupščina republiške 
skupnosti socialnega zavarovanja je ob prilagajanju pokojnin, priznanih v 
prejšnjih letih, z uporabo 120. člena temeljnega zakona o pokojninskem zava- 
rovanju, za enak odstotek in na enak način prevedla tudi pokojnine borcem 
NOV. Ker se pa pri tej prevedbi ni upošteval borčevski dodatek kot se je to 
običajno pri rednih vsakoletnih valorizacijah pokojninskih dohodkov in ker 
se zaradi tega pomembnejše menjajo odnosi med-pokojninskimi prejemki, ki 
naj bi jih borčevski dodatek urejeval, je izvršni svet sklenil, da republiški se- 
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kretariat za zdravstvo in socialno varstvo prouči vpliv borčevskega dodatka na 
višino pokojnine in predlaga rešitve. Za takojšnjo rešitev ne razpolagamo s 
potrebnimi elementi in izračuni. Republiški zavod za socialno zavarovanje bo 
v prvem polletju opravil popis upokojencev, uvedel matično evidenco in obdelal 
podatke ob prevedbi. Šele na osnovi teh podatkov bo mogoče izračunati fi- 
nančne rezultate. Izvršni svet smatra, da je to vprašanje akutno in bo že v zad- 
njem četrtletju tega leta realiziral potrebne korekcije. 

Izvršni svet je predlagal skupščini, da se v letošnjem republiškem prora- 
čunu zagotovi 3 milijone N dinarjev za invalidski dodatek, s katerim bi v naši 
republiki rešili eno od najtežjih vprašanj, ki ga poročilo podrobno prikazuje. 
5 temi sredstvi bi na osnovi orientacijskega izračuna in predloga zveze zdru- 
ženj borcev, lahko uredili izplačevanje od 1. 7. t. 1. vnaprej. Do tega časa bi 
izdelali potrebne račune in potrebne predpise. 

S proračunom so zagotovljena tudi sredstva za borčevski dodatek v višini 
6 milijonov 210 tisoč N dinarjev, za zdravstveno varstvo borcev-kmetov 3 mili- 
jone 600 tisoč, za republiške priznavalnine in dodatna sredstva republike in za 
občinske priznavalnine 7 milijonov 100 tisoč, za prispevek republike upokojenim 
borcem 29 milijonov N dinarjev, kar znese skupaj z že omenjenim zneskom za 
invalidnine v višini 3 milijonov, 48 milijonov 910 tisoč N dinarjev. To je v pri- 
merjavi z lanskoletno potrošnjo v višini 41 milijonov 327 tisoč dinarjev, za 
7 milijonov 538 tisoč N dinarjev več. Izvršni svet je tudi sklenil, da se izdela 
osnutek zakona, s katerim bi uredili status primorskih borcev, ki so v določenem 
roku po 9. 9. 1943 stopili v NOV. Prav tako se je izvršni svet odločil pripraviti 
zakonski osnutek, s katerim bi se uredilo vprašanje družbenega priznanja in 
status borcev za severno mejo. S posebnim zakonom, ki ga bo izvršni svet 
pripravil, pa bi se pod določenimi pogoji zagotovila republiška priznavalnina 
predvojnim revolucionarjem, španskim borcem, udeležencem oktobrske revo- 
lucije, nosilcem »Spomenice 1941«, najzaslužnejšim borcem NOV, borcem za 
severno mejo in zaslužnim kulturnim, znanstvenim in družbenim delavcem. 

Dodatno bi želel opozoriti, da je zvezni izvršni svet sklenil predlagati zvezni 
skupščini spremembo zveznih predpisov s tega področja v tem smislu, da bi 
mogle socialistične republike v svoji pristojnosti določiti del sredstev 4'°/o 
prispevka od bruto osebnih dohodkov za zidavo stanovanj, izključno za reše- 
vanje stanovanjskih vprašanj borcev. Na ta način je sprejeta pobuda, ki se 
je oblikovala v naših razpravah, kot najprimernejša rešitev. S tem bi namreč 
zagotovili sredstva, ki so že namensko določena za stanovanjsko gradnjo in bi 
mogli s tako prioriteto borčevskih problemov to vprašanje sorazmerno hitro 
in v celoti rešiti. 

Ce upoštevamo, da smo morali v letošnjem republiškem proračunu ostati 
iz znanih razlogov, o katerih smo razpravljali ob sprejemanju proračuna, v 
okviru neznatnega povečanja proračunskih dohodkov, in da se bodo letos 
izdatki za posamezna področja proračunske potrošnje v glavnem gibali na 
nivoju lanskega leta, da pa povečanje izdatkov za področje družbenega varstva 
udeležencev NOV znaša v okviru republiškega proračuna približno 19®/o, po- 
stane očitno, da smo s tem napravili pomemben napor v urejanju teh vprašanj 
in da to predstavlja največ kar v letošnjem letu lahko za te namene trosimo. 
Hvala lepa. 
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Predsedujoča Marija Mesaric: Hvala lepa. Ali želi dati poročevalec 
odbora k pismenemu poročilu še ustno poročilo oziroma ali želi dati stališče 
k predlaganim sklepom? Prosim. (Ne.) Hvala. 

Predlog sklepov je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija. Ali želi 
dati poročilo? (Ne.) Hvala lepa. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima tovariš Janez 
Hribar. 

Janez Hribar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci! 
Rad bi se dotaknil nekaterih vprašanj v zvezi s problematiko, ki jo danes 
obravnavamo. Eden izmed problemov je vsekakor predčasna upokojitev mladih 
ljudi iz vojske, in iz notranjega resorja. V zvezi s tem se je na terenu pojavilo 
negodovanje, in sicer zaradi tega, ker so ljudje, ki jih danes upokojujemo, 
morali v času, ko bi si lahko pridobili ustrezno izobrazbo, ostati v armadi ozi- 
roma v notranjem resorju. Pod pritiskom komunistične partije so morali pod- 
pisati izjavo, da bodo služili v armadi do svoje smrti. Takšno izjavo sem pod- 
pisal tudi jaz, ker sem jo moral, če ne, bi bil partijsko kaznovan. Tako je bilo 
takrat. Tisti, ki so imeli srečo in ki so šli iz armade, so se lahko vključili 
v družbeno-politični mehanizem, so študirali in prišli do kvalifikacij in po- 
klicev. Ti ljudje lahko danes še naprej opravljajo svoje delo v našem družbenem 
mehanizmu. Tisti pa, ki so ostali v vojski, pa so se naučili sicer tudi političnega 
dela, predvsem pa vojaškega dela. S tem svojim znanjem pa se izven armade 
le težko vključijo v delo. Isto je s tovariši, ki so bili predčasno upokojeni 
v notranjem resorju. Vsi ti ljudje so danes v zrelih letih in bi lahko še mnogo 
pripomogli k našemu družbenemu razvoju, pa zaradi napačne politike tega ne 
morejo in se čutijo odtrgane od družbenih dogajanj, poleg tega pa tudi materi- 
alno niso najbolje preskrbljeni. 

Naslednje vprašanje, ki bi se ga rad dotaknil je stanovanjska problematika 
Na tem področju moramo nekaj ukreniti, kajti zdi se mi, da je brez stanovanj 
veliko več borcev NOV kot pa aktivnih udeležencev sovražnikovih formacij, se 
pravi belogardistov, četnikov itd. Zdi se mi, da je orientacija, nakazana v ma- 
terialu. da se bo stanovanjska problematika borcev rešila do leta 1970, pravilna. 
Upam, da se bomo te orientacije tudi držali in dejansko to problematiko do tega 
roka rešili. V okviru tega moramo rešiti tudi stanovanjsko vprašanje kmetov 
borcev, ki je ravno tako pereče, se pa lahko reši z manjšimi posojili, kot 
participacijami pri njihovih gradnjah. Ta problem je še posebno pereč v ob- 
mejnih predelih, ko ljudje vidijo, kako se podobni problemi rešujejo v sosednji 
Avstriji oziroma Avstrijci vidijo, kako te probleme rešujemo mi sami. Naslednje 
vprašanje, ki se ga želim dotakniti, je vprašanje položaja stanovanjskih pod- 
jetij pri reševanju stanovanjskih problemov borcev. Takšnega sodelovanja 
ni in v mariborski občini borci iz stanovanjskega fonda, ki ga upravlja stano- 
vanjsko podjetje, niso dobili do sedaj niti enega stanovanja. 

Stanovanjsko podjetje je zaprto v sebe, razpolaga s svojimi sredstvi in ji 
občina tako rekoč ne more nič. Potrebno bi bilo tudi njim priporočiti, da sode- 
lujejo pri reševanju stanovanjskih problemov. 

Velik problem je tudi zdravstveno stanje naših borcev, za katerega sami 
vemo, kakšno je. Kljub težkemu stanju smo to vprašanje v Mariboru kolikor 
toliko zadovoljivo rešili, in sicer v kooperaciji s štirimi občinami. Za vse štiri 
občine imamo v Mariboru posebno komisijo, ki vsak teden enkrat pregleduje 
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borce in jih tudi pošilja na klimatsko zdravljenje. Seveda mora sredstva za 
tako zdravljenje plačati občina, v kateri tak borec prebiva. V lanskem letu je 
bilo samo iz območja občine Maribor poslanih na zdravljenje 70 tovarišev. Da 
bi bili stroški čim manjši, smo se v zdraviliščih dogovorili s privatniki, da 
imajo naši borci oskrbo pri njih, zdravstvene storitve pa v zdravilišču. 

Republika bi morala za podobne dispanzerje v večjih središčih zagotoviti 
sredstva ali pa bi morali take dispanzerje formirati več občin. Naloga takih 
dispanzerjev bi bila, da vodijo skrb za borce ter izvajajo pri tem enotno 
zdravstveno politiko. 

O priznavalninah je bilo danes že govora, in so po mojem mnenju, v 
sedanji obliki čista socialna podpora. To pa ne bi smelo biti. Priznavalnina bi 
morala dejansko imeti karakter priznanja za delovanje v revoluciji ali pa pred 
revolucijo. Za občinske priznavalnine bi bilo treba najti drugo ime, republiške 
pa naj ostanejo res to, kar sedaj so. Vendar pa je treba ločiti priznavalnine, 
ki jih dajemo borcem oktobrske revolucije, predvojnim revolucionarjem in 
borcem za severno mejo. Vse te borce sedaj vzporejamo z borci NOB, vendar 
bi med njimi morala biti razlika. Voditi bi bilo treba točno evidenco, koliko 
kateremu pripada in kaj je treba komu dati. Zlasti velja to za borce za severno 
mejo. Tistim, ki so dobili od njihove komisije, oziroma sekcije plakete, spome- 
nice kot jih imenujejo, je treba priznati dva meseca borbe za severno mejo, 
vendar jih ne smemo dajati v isti koš kot borce, ki so se štiri leta borili za 
našo domovino. To sedaj že rešujemo s priznavalninami, npr. samo v mariborski 
občini je bilo v letu 1967 porabljenih 56 milijonov dinarjev za priznavalnine, 
in sicer za borce NOV, borce za severno mejo in borce oktobrske revolucije. 

Po mojem mnenju priznavalnine ne bi smele biti nižje od 10 tisoč starih 
dinarjev. V Mariboru imamo vprašanje priznavalnin rešeno, tako da znaša 
najnižja občinska priznavalnina 10 000, najvišja pa 30 000 S dinarjev. 30 000 
znaša, občasna ali pa enkratna priznavalnina. Stalne priznavalnine se izplačujejo 
iz sredstev, ki jih v ta namen zagotovi občina. Družinska invalidnina pa znaša 
1200 S dinarjev. Maršal Tito je ob priliki obiska v letu 1967 na Kordunu 
spraševal partizanske mamice, koliko priznavalnine dobijo. Pa so mu odgovorile, 
da dobijo 1200 dinarjev. Ampak tovariš Tito je rekel »malo je«. Če je rekel 
»malo je-«, je s tem mislil, da je treba to vprašanje rešiti. Lahko pa rečem, da 
je vprašanje priznavalnin in skrbi za borce najbolje rešeno v SR Sloveniji. 

Prek skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev bi 
bilo treba opozoriti komunalne zavode za socialno zavarovanje, da čimprej 
rešijo zahtevke za priznanje dvojne dobe. Tovarišica Majda Gasparijeva je prej 
omenila, da je potrebno za te zagotoviti sredstva. Mislim, da se dajo nekatere 
stvari rešiti tudi brez denarja. 

Komisija za vprašanja borcev pri občinskih skupščinah lahko komunalnim 
zavodom za socialno zavarovanje pri reševanju teh zadev veliko pomagajo. 
Te komisije pa delajo brezplačno. Pri komunalnih zavodih je še mnogo nere- 
šenih zahtevkov za priznanje dvojne dobe, jih pa zavodi počasi rešujejo, 
čeprav problematika borcev narašča. Borčevski dodatek, ki ga prejemajo 
zaposleni borci, bo verjetno kmalu odpadel, ker upravičenci že v delovnih 
organizacijah dosežejo take osebne dohodke, da do dodatka niso več upravičeni. 

Rad bi dal pripombe še h ključu za dodeljevanje borčevskega dodatka. 
Mnenja sem, da ni pravilno, da dobe borci od 43. leta le 60 ®/» od osnove. 
Mislim, da bi bilo bolj pravilno, če bi bil ta odstotek za 10 °/o višji. 
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Cisto na kratko bi se še rad dotaknil skrbi za otroke, kateri nimajo staršev. 
Mnenja sem, da nudimo tem otrokom premalo pozornosti. Tudi tam, kjer živim, 
vidim, kako vsakodnevno prihajajo otroci in prosijo za študijsko pomoč ali za 
zaposlitev ali za kakšne druge stvari. Dolžni smo, da tem otrokom tako pri 
študiju kot tudi pri zaposlitvi pomagamo. 

Kot zadnje bi rad omenil še vprašanje priznavanja minimalnih pokojnin 
za tiste, ki nimajo dovolj delovnega staža. To se je reševalo po 80. členu 
zveznega zakona, ki pa je bil lansko leto ukinjen. Nekatere prošnje tako niso 
bile rešene in smo jih konkretno v Mariboru dobili vrnjenih 7, S priporočilom, 
da naj skušamo v njihovih primerih situacijo rešiti s priznavalninami. To siko 
tudi storili, vendar sem mnenja, da bi bilo pravilno, če ta vprašanja, zlasti v 
primerih ko gre za zaslužnejše ljudi, rešuje republika. 

Predsedujoča Marija Mesarič: Tovarišu Hribarju se za njegov 
doživeti prispevek zahvaljujem. Kdo še želi besedo? Tovarišica Anica Okršlar. 

Anica Okršlar: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ob tej priliki, ko rešujemo problematiko borcev NOV, bi hotela poudariti, da 
skrb za predvojne revolucionarje in borce NOV ne sme biti le socialno vpra- 
šanje, temveč je to politično vprašanje, se pravi dolžnost celotne družbe, da 
se oddolži borcem, ki so sodelovali v revoluciji. 

Nikakor ne smemo iz meseca v mesec odlagati rešitev na primer invalid- 
skega dodatka materam padlih borcev. Na terenu govore o tem problemu, pri 
čemer navajajo, da dobi mati padlega partizana 1200 S dinarjev, dočim dobi 
mati padlega v nemški vojski 38 000 dinarjev itd. 

Nič več tudi ne smemo odlašati z valorizacijo pokojnin, pri čemer je 
potrebno urediti, da se borčevski dodatek ne bo vračunal v pokojnino. Materi- 
alna vprašanja borcev je potrebno reševati hitro, ker jih že tako ali tako rešu- 
jemo na jesen življenja borcev. 

Predlagam tudi, da se vsi predpisi, ki rešujejo problematiko borcev, mi- 
slim, da je to 14 zakonov, kodificirajo tako, da bo zakonodaja s tega področja 
čimbolj jasna in bo omogočala čim hitrejše reševanje problemov. 

Predsedujoča Marija Mesarič: Besedo ima tovariš Rado Pušenjak. 
Prosim ostale poslance, da se pismeno prijavijo, da bo lažje voditi diskusijo. 

Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši! Med bivšimi borci NOV je 
veliko nezadovoljstvo in zato je prav, da začnemo resno reševati ta vprašanja. 
So primeri, ko znašajo mesečni dohodki upokojenega borca na člana družine 
celo manj kot 100 din. Kako naj se preživlja takšna družina s tako nizkimi 
dohodki? Niso redki primeri, da prejema upokojeni borec, ki je zasedal poprej 
razna vodilna delovna mesta, le 30i0/o od tistega, kar prejema sedaj njegov 
naslednik za nič manj kvalitetnejše delo, kot ga je prej opravljal on sam. 

Bivši borci NOV, ki težko ali vsaj skromno preživljajo sebe in svoje 
družine, so zagrenjeni, ko gledajo na drugi strani »dirko« za še večjim živ- 
ljenjskim standardom precejšnjega dela zaposlenih, ki na prav lahek način 
in brez težav povečujejo svoje blagostanje. Neomejeno število graditeljev nove 
Jugoslavije je razočaranih, ker so se pač znašli na pozicijah izkoriščanja. Vedno 
bolj nevzdržno je, da so npr. razlike v pokojninah upokojencev borcev in 
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drugih, in med osebnimi dohodki aktivnih delavcev vsako leto večje. Menim, 
da je treba poiskati v sistemu reševanja vprašanj bivših borcev takšne rešitve, 
ki bodo trajne. Treba je uvesti že enkrat take ukrepe, da bo delitev osebnega 
dohodka zaposlenih brezpogojno v skladu s produktivnostjo in predvsem z 
gospodarjenjem. Dalje je treba prekiniti z ekonomsko neupravičenim pove- 
čevanjem razponov v osebnih dohodkih in opraviti kompleksno revizijo ob- 
davčevanja prebivalstva. Pozabljamo namreč, da je za borčevske družine, ki 
prejemajo praktično le socialno podporo, veliko breme tudi na primer 20 % 
davek na promet na kupno blago. Menim, da so to tudi temeljna vprašanja, 
ki bi jih bilo treba previdno rešiti, če hočemo, da ne bo postala večina bivših 
borcev socialni problem. Ne bi smeli odstopiti od tega, da naj bodo pokojnine 
sedanjih in bodočih upokojenih borcev v pravilnem razmerju z osebnimi do- 
hodki aktivnih delavcev. To bi bilo krivično in žaljivo za bivše borce. 

Cesto dopuščamo, da je preveliko število borcev pravi socialni problem. 
Tudi ni prav, da obstajajo nemogoče razlike med pokojninami borcev in 
dohodki aktivnih delavcev, ter da morajo upokojeni borci kreditirati zavode za 
socialno zavarovanje s tistim delom sredstev, ki so nujno potrebna za gradnjo 
borčevskih stanovanj in tudi za druge upokojence. Obstaja možnost, da bo 
kos kruha, ki ga bo rezala bivšim borcem bodoča generacija, še tanjši. Da 
borci ne bodo imeli občutka socialnih podpirancev, smatram, da bi bilo treba 
ugotoviti obveznost naše družbe nasproti njim ter jim zagotoviti z zakonom 
plačilo teh obveznosti v obliki letnih anuitet, ki naj bi se stekale v posebni 
sklad. Iz tega sklada naj bi družba poravnala svoje obveznosti. 

Razčistiti je treba tudi vprašanje priznavalnin. Ali so le-te materialno 
priznanje za potrebne zasluge, ali navadna socialna podpora? Dejstvo je, da 
najbolj skromni zaslužni in potrebni ne iščejo priznavalnin, na drugi strani 
pa tisti, ki zavoljo trenutnih težkih gmotnih razmer sicer prejemajo priznaval- 
nino, ne sporočajo pa, da so še dodatno zaposleni. Take primere je treba 
grajati in zahtevati tak sistem, da bo onemogočil izkoriščanja in da prejemajo 
priznavalnino — kolikor je to socialna podpora — res potrebnejši. 

Predlagam, da se izda republiški predpis o priznavalninah. O tem govori 
tudi gradivo. Republiški predpis naj določi — enotne kriterije tako za repu- 
bliške, kot tudi za občinske priznavalnine. 

Za izgradnjo stanovanj za borce, ki živijo v mestih, se je dalo do sedaj 
že veliko sredstev. Zelo malo pa se je dalo za te namene borcem na podeželju. 
Mnogo borčevskih družin biva v zelo neprimernih stanovanjih. Z majhnimi 
sredstvi bi se dalo na vaseh zboljšati stanovanjske pogoje. V bodoče bi bilo 
nujno potrebno zagotoviti še nekaj dodatnih sredstev za popravila hiš borcev- 
kmetov. Z invalidskim dodatkom se je le majhnemu številu koristnikom dru- 
žinske invalidnine, ki znaša 12 N din, zboljšalo gmotno stanje. Se mnogo je 
takšnih partizanskih mater, ki so izgubile svoje sinove v NOB, ki prejemajo 
še vedno 12 N din mesečno, medtem ko prejemajo starši, katerih sinovi so padli 
v okupatorski vojski, neprimerno več. Cenzus, ki znaša na primer za lastnike 
zemljišč le 55 N din, je treba vsekakor zvišati in s tem zboljšati gmotni položaj 
upravičencem družinskih invalidnin. 

Pozdravljam predlog, da bi skupščina v letošnjem letu uredila z zakonom 
status in določila pravice borcev-prostovoljcev za severno mejo. Ker slavijo 
ti borci letos 50-letnico boja za severno mejo, bi bilo želeti, da sprejme skupščina 
zakon še pred temi slovesnostmi. 
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S prezgodnjimi upokojitvami se borcem ne dela uslug. Organ, ki pošilja 
borce predčasno v pokoj, bi moral poskrbeti tudi za materialno pokritje. Ne 
bi se mogel strinjati s tem, da bi se v bodoče še bolj odpirala vrata izjemam 
glede upokojitve po 36. oziroma 96. členu temeljnega zakona o pokojninskem 
zavarovanju, saj bi se s tem skrb za večino še zmanjšala in povečalo bi se 
nezadovoljstvo naših borcev. 

Končno menim, da je treba na tem mestu odločno protestirati proti temu, 
da se zadržujejo desetine milijonov N din kot 4 °/o stanovanjski prispevek 
pri zavodu za socialno zavarovanje oziroma, da se zahteva od revežev, ki nimajo 
stanovanj, med temi so tudi borci NOV, da kreditirajo pokojninski sklad za 
obratne potrebe. Nikakor se ne morem strinjati s tem, da bi poravnaval zavod 
za socialno zavarovanje svoje lanskoletne obveznosti za reševanje stanovanjskih 
potreb šele do konca tega leta. Vprašanje obratnih sredstev pokojninskega 
sklada bi bilo treba rešiti vsekakor na kak drug način. 

Prosim, da odgovori predstavnik izvršnega sveta na to mojo povsem upra- 
vičeno zahtevo. 

Predsedujoča Marija Mesarič: Ali želi tovariš Pušenjak odgovor 
takoj ali kasneje? (Kasneje.) Lahko torej nadaljujemo z razpravo. Besedo ima 
tovariš Franci Kolar. 

Franci Kolar: Tovarišica predsedujoča, tovarišice in tovariši poslanci. 
V načelu se popolnoma strinjam s predlogom sklepa o ukrepih za izpopolnitev 
sistema družbene skrbi za predvojne revolucionarje in borce. Prav tako se 
strinjam z današnjim ekspozejem predstavnika izvršnega sveta, tovariša Vik- 
torja Repiča in menim, da je ta razprava zelo koristna. Zlasti je koristno, da 
smo na podlagi dosedanjih spoznanj in realnih materialnih možnosti ločili tiste 
naloge, ki jih ni več mogoče odlašati in ki jih je treba reševati že letos v danih 
pogojih čim bolj učinkovito. Pomembno je tudi to, da bo posebna komisija 
Skupščine SR Slovenije kompleksno obdelala in predlagala rešitve, ki so 
potrebne na tem, tako pomembnem in delikatnem področju našega družbenega 
življenja. 

Vendarle bi želel opozoriti na nekatere probleme, ki se zelo pogosto pojav- 
ljajo in o katerih so deloma že razpravljali nekateri tovariši. Postavlja se zelo 
pereče vprašanje, če ne bi bilo prav — kljub odmaknjenosti časa, podaljšati 
skrajni rok za vložitev zahtevka za beneficirano delovno dobo? Ali ne bi bilo 
smotrno lotiti se določene revizije nekaterih že danih pravic? Vem, da ne gre 
za nek množičen pojav neopravičenih in neutemeljenih pravic. Vemo tudi, 
da ne gre za neka pomembnejša finančna sredstva. Kljub temu pa ti primeri 
med borci in tudi med drugimi povzročajo precej negodovanja ter že tudi 
politične probleme. Pogosto se namreč take neutemeljene pravice razbohotijo 
in postanejo privilegij, kar seveda povzroča dodatne in nepotrebne probleme 
in težave v vrstah borcev in prebivalstva sploh. Gre tudi za nekatere upokojitve, 
ki so po mojem mnenju absurdne. So namreč med temi tudi takšni, ki zdrav- 
stveno niso prizadeti, niti niso stari, kar — razumljivo — še zdaleč ne opravičuje 
prehitre predčasne upokojitve. Mislim, da bi morali s takšnimi upokojitvami 
prenehati, ne glede na to, da nekatere dejavnosti, na primer narodna obramba 
in tudi druge, zmanjšujejo svoj obseg. Menim, da je treba vendarle dokončno 
sprejeti že zdavnaj znano stališče, da se naj upokoji tisti, ki ima predpisana 
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leta starosti ali, ki je zaradi slabega zdravstvenega stanja, denimo invalidnosti 
zmanjšano delovno sposoben. Zdaj vse preveč radodarno pošiljamo ljudi v 
pokoj in to še razmeroma zelo mlade in zdrave, kar pomeni za nekatere tudi 
psihološki problem. Zelo se strinjam s tem, kar so dejali že drugi, da se morajo 
tudi jugoslovanska ljudska armada in drugi činitelji bolj temeljito pripraviti 
na vše tisto, kar je v zvezi z upokojitvami. Tudi predstavniška telesa družbeno- 
političnih skupnosti in pristojni zavodi za socialno zavarovanje morajo storiti 
svoje. Čeprav je doslej že precej storjenega zlasti za upokojene oficirje jugo- 
slovanske ljudske armade, vendar so še zelo majhne možnosti za njihovo pre- 
kvalifikacijo v primerih, kjer je to mogoče. Menim, da je treba ta problem 
reševati hitreje in na vsak način doseči, da se predčasne upokojitve, kadar 
le-te niso ekonomsko, socialno in psihološko upravičene, rešujejo drugače. 

"Veliko težav izhaja tudi od tod, da je sistem varstva borcev in predvojnih 
revolucionarjev urejen zelo različno na najrazličnejših področjih in območjih. 

Imamo nekatera posebna določila tako o delovni dobi kot tudi v pokoj- 
ninski zakonodaji oziroma o varstvu v celoti. Posebni problemi so davčni 
kriteriji in različna stališča družbeno-političnih skupnosti. Vse to pogosto daje 
videz, da je teh problemov veliko več kot jih je v resnici in da so veliko težji 
kot v resnici so. Seveda pa jih je treba tam, kjer ti problemi resnično obstajajo, 
tudi hitreje reševati. Resnično je treba storiti konec z 12 N dinarji nekakšne 
invalidnine za vdove, oziroma matere padlih borcev, saj je to že družbena 
sramota. 

Dovolite, da povem še svoje mnenje o dejavnostih tistih činiteljev, ki so 
predvsem dolžni, skrbeti za celotno problematiko borcev NOV, predvojnih 
revolucionarjev, španskih borcev, borcev za severno mejo itd. 

Mislim, da je treba nekatere stvari reševati bolj strokovno. Ko se razgo- 
varjam z borci z najrazličnejših območij Slovenije, prihajam pogosto do mnenja, 
da borec le s težavo dobi pojasnila, navodila, napotke, pravno pomoč, zdravniško 
pomoč in dobre besede. Le-te namreč čestokrat pomenijo več kot denar. Borec 
pride dejansko marsikdaj težje do pojasnila in napotka kot drug upokojenec. 
Imam vtis, da društvo upokojencev boljše in učinkovitejše dela, kot neka- 
tere naše politične organizacije, zlasti Zveza združenj borcev NOV. Mislim, 
da si je treba glede tega jasno pogledati v oči zato, ker morajo republiška 
Skupščina in drugi predstavniški in upravni organi ter tudi občinske skupščine 
in delovne organizacije tudi materialno reševati socialne probleme. 

Problem borcev je zelo zapleten; zato ga je treba reševati na najrazličnejše 
načine in zelo individualno. Treba je posvetiti več pozornosti tudi tovrstni 
dejavnosti in vnesti več strokovnega dela, ne pa, da jo rešujemo zelo pogosto 
brez ustreznih pravnih, ekonomskih, družbenih in strokovnih osnov. Končno 
je treba probleme borcev reševati po redni poti, ne pa da delamo problem tam, 
kjer ga ni. Borci NOV in predvojni revolucionarji naj urejajo svoje zahteve 
po redni poti tako, kot vsak občan na podlagi pravic in dolžnosti, ki jih ima 
po ustavi. Izjeme za borce naj bi bile le takrat, kadar njihove probleme ni 
mogoče urejati po redni poti, oziroma, kadar je treba uporabiti določila posebnih 
predpisov in posebnih meril. 

Predsedujoča Marija Mesarič: Hvala lepa. Besedo ima tovarišica 
Marija Ivkovič. 
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Marija Ivkovič: Tovarišice in tovariši poslanci. Opravičujem se, 
ker tolikokrat koristim tale prostor, vendar ne morem drugače. 

Nesporno je, da se je v Socialistični republiki Sloveniji v zadnjih letih 
zelo povečal napor za reševanje glavnih vprašanj s področja družbene skrbi 
za borce NOV. Vendar se mi zdi, da je vse to vsaj delno porabno zapoznelemu 
kriku, vendar upam, da se bo dovolj daleč slišal. 

Poročilo je obsežno in skrbno pripravljeno, vendar menim, da ni dovolj 
vsestransko, saj obravnava vprašanja le s socialne oziroma 2 materialne strani. 
Po mojem mnenju se družbena skrb za borca NOV ne more odražati le z 
materialne strani, čeprav jo je treba reševati resno in zavzeto. Družbena skrb 
za borce naj bi bila vsestranska glede na položaj te kategorije občanov. Menim, 
da je tudi tukaj vzrok za mnoga negodovanja, izražena v tej ali oni obliki. Prav 
zaradi tega imamo danes skoraj 3U generacije, ki je bila upokojena v najlepših 
letih. Ko se je razmišljalo in ukrepalo o predčasnih upokojitvah borcev glede 
na njihovo zdravstveno stanje, je seveda upokojitev prišla prav tudi delovnim 
organizacijam. Del reformnega procesa se je izvajal tudi na ta račun. Tudi 
vojska je upokojevala oficirje, kar je razumljivo, vendar ni razumljivo to, da 
nihče ni pomislil na to, kaj bo s temi ljudmi. Mar se ni moglo pravočasno 
misliti na prekvalifikacijo te kategorije ljudi? 

Ko smo imeli pred kratkim posvetovanje glede teh vprašanj — prisostvovali 
so mu tudi predstavniki kamniške občine in gorenjskih občin — smo slišali 
celo o tem, kako so prekvalificirali stare avstrijske oficirje v delavce pri 
katastru, ki ga imamo še danes. Slišali smo, kako je na primer De Gaulle pre- 
kvalificiral upokojene oficirje v učitelje zgodovine in geografije. Pri tem smo 
se vprašali, kaj smo storili mi. Res so bile za to možnosti, vendar je vse bilo 
premalo načrtno. Čeprav so nekateri opravili določene šole v skrajšanem času, 
se jim to danes čestokrat ne prizna več. To pomeni, da sistem prekvalifikacij 
ni bil načrten, ni bil perspektiven. Ostalo je le, da delovne organizacije prizna- 
vajo določeno strokovno sposobnost, če jo seveda priznavajo. Pozabili smo, da 
je smisel življenja v delu. V marsikaterem primeru smo nesmiselno ukrepali, 
Tako je postala ta organizacija za delo nesposobna in to v najlepših letih. 
Povsem drugo je vprašanje upokojitve na podlagi medicinskih indikacij. 

Ta družbeni problem pa pripelje v drugega — materialnega. Zaradi zgoraj 
navedenega so mnogi borci, ki so dolga leta opravljali pomembne vloge in 
zavzemali odgovorne položaje, ostali glede pokojnin na ravni nekvalificiranih 
delavcev. Prav je, da skrbimo za to, da zavzemajo odgovorna mesta strokovni 
ljudje, vendar, če so jih v preteklosti zavzemali ljudje izrednega entuziazma in 
vložili v ta dela vse svoje življenjske moči, je nepravično, da v okviru splošnih 
pokojnin ne pomenijo več kot delavci z nižjo strokovno izobrazbo. 

Podoben primer je, da vidimo, bivši ofiqir, ki dela kot vratar, prodaja 
srečke državne loterije ali opravlja druga podobna dela. To vsekakor ni prizna- 
nje za dolgoletna prizadevanja takšnega človeka. 

Pred dnevi sem videla odločbo o pokojnini starega revolucionarja-borca 
od leta 1941, s katero mu je odmerjena pokojnina v mesečnem znesku 
59 000 S din. Po vsem tem si nisem več na jasnem, kakšna je pokojnina borcev 
in kakšna naj bi bila, da ne govorim o pokojninah borcev pred 9. 9. 1943. 
Pokojnine so že sedaj tritirne, pač odvisne od tega, kdaj so koga upokojili. 
Razen tega niso dostikrat na isti ravni s pokojninami občanov, ki niso bili 
borci. Posvetovanje je tudi pokazalo, da čestokrat niso pokojnine borcev izpla- 
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čane od prvega naslednjega meseca po vložitvi zahtevka, marveč šele prvi 
mesec po rešitvi njihove vloge za pokojnino. 

O priznavanju posebne dobe prav na kratko. Znano je, kakšno število 
zahtevkov čaka na rešitev. Programira se doba petih let. Koliko upravičencev 
tega ne bo doživelo in za koliko bodo prikrajšani, o tem raje ne govorim. Ali 
je logično, da za štiri leta boja rabimo sedaj še pet let za pravno potrditev tega 
sodelovanja? 

Poročilo govori o tem, da je treba pristojno službo okrepiti. Vendar bi bilo 
pri tem treba reči, od kdaj pripada prosilcu denarna razlika. Oprostite mi, 
vendar se mi vsiljuje mnenje, da je lahko to tudi nemarno zaviranje. Ne trdim 
tega, vendar se mi pojavlja ta misel. Ce se odločba o priznanju posebne delovne 
dobe s strani socialnega zavarovanja izdaja za upokojenca, ki je zaprosil za 
priznanje posebne delovne dobe, in če to povežem s plačevanjem razlike za 
nazaj in še s težavami sklada, potem prinese vsako leto zavlačevanje skladu 
nekaj prihranka. O tem bi bilo treba razmisliti. 

Zanimivo pri tem je, da je med temi prosilci precej aktivnih borcev NOV, 
ki so bili v operativnih enotah in so vse do zadnjega odlašali, misleč, da jim je 
dovolj samo to, da so bili v vrstah NOV že pred 9. 9. 1943, zato tudi niso uve- 
ljavljali tistega časa, ko so pred vstopom v NOV že organizirano delovali. V tej" 
smeri je bilo tudi nekakšno prepričevanje s strani organizacij združenj borcev, 
ker takrat dejansko ni bilo razlike med letom 1942 in 1943. 

O družinskih invalidninah ne govorim na tem mestu prvič, vendar ne 
morem prek tega. V SR Sloveniji je približno 18 000 takšnih upravičencev, 
morda nekaj več. Če bi od teh izvzeli tiste, ki imajo urejeno življenje, menim, 
da ne bi bilo treba večjih sredstev, da bi lahko drugim zagotovili vsaj 5000 S din 
na mesec. Trditve, da je družinska invalidnina le simbolična, ne morem spre- 
jeti, ker to zame ni simbolika, prej je to naša sramota, da tega nismo mogli 
urediti v 22 letih. Delno res rešujemo to z družinsko invalidnino, z invalidskim 
dodatkom in delno s priznavalnino. Osebno me vznemirja to, da nek problem 
delimo vedno na nekaj činitelj ev in s tem kompliciramo sam postopek, občanom 
pa nalagamo dolžnosti, da vlagajo mnoge prošnje še na druge forume. Mar ne 
bi bilo enostavneje prejemati eno družinsko invalidnino s spodnjo in zgornjo 
mejo, ki bi se uporabljala primerno materialnemu stanju upravičenca? Tako bi 
zadostovala za vsakega prosilca le ena odločba, ne pa dve ali tri kot velja to 
sedaj. Zmanjšal bi se tudi administrativni postopek, ki je včasih že prava 
mora. 

Delno se je z novim zakonom zboljšal položaj upravičencev, ki so samo- 
hranilci, ali ki so izgubili več otrok, vendar je pojem samohranilstva še vedno 
precej ozek. O tem sem tukaj že govorila in bom ponovno. 

Precej je hribovskih krajev, kjer žive upravičenci do družinske invalidnine. 
Največkrat so to zelo stari ljudje, ki žive ali kot preužitkarji na kmetijah, 
ki čestokrat niso kmetije, ali pa žive sami, saj so odrasli otroci odšli zdoma. 
Kako živijo ti starčki, si lahko mislimo. Vendar kljub temu ne najdemo in 
ne najdemo možnosti, da bi jim povečali družinsko invalidnino, vsaj za stari 
tisočak. Včasih je tem ljudem edini denar, ki ga dobe, tistih 1200 S dinarjev. 

Nižjestopenjski invalidi so še vedno v senci predpisov. Res jih ne moremo 
primerjati z višjestopenjskimi, vendar je čestokrat po sredi še bolezen in tudi 
delovna nesposobnost. To potrjuje dejstvo, da je v naši občini le še 20 %> 
teh invalidov v delovnem razmerju. Tega na splošno ne bi bilo mogoče urejati, 
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pač pa v posameznih primerih vsaj tam, kjer so do sedaj upravičenci invalid- 
skega dodatka, medtem ko so drugi morda že upokojeni. Vsekakor bi bilo treba 
to vprašanje proučiti. 

Priznavalnine za borce so se nekako približale družbeni pomoči za socialno 
ogrožene osebe, ki pa jih ne moremo enako obravnavati. Priporočilo Skupščine 
SR Slovenije iz leta 1965 ni dovolj učinkovito. Ze samo ime te vrste pomoči 
družbe govori o tem, da je to posebna oblika priznanja, namen pa je strogo 
socialen. Tudi poročilo pravi, da je kot pogoj za pridobivanje priznavalnine 
nosilcev »Spomenice 1941« cenzus 30 000 S dinarjev na mesec na družinskega 
člana. Sprašujem se, če je to mogoče. Nekoč mi je nekdo dejal iz druge repu- 
blike: »Vsi prvoborci, oziroma vsi tisti, ki so šli v gozdove takoj ob vstaji, če so 
samo štiri leta vse to gledali, bi zaslužili poštene pokojnine.« Mogoče je malo 
ironije v tem, vendar tako mi je dejal. 

Menim, da za prvoborce ne sme biti cenzus za pridobivanje priznavalnine 
manjši kot je cenzus za pridobitev pravice do otroškega dodatka. Treba je imeti 
pred očmi, da so ti ljudje kasneje stopali v zakonsko zvezo in da še niso izšolali 
svojih otrok. 

Drugih vprašanj s področja družbene skrbi za borce se ne bom mogla 
dotakniti glede na čas. Vendar bi želela spregovoriti o tistem delu družbene 
skrbi, ki ne bazira povsem na materialni oziroma na socialni podlagi. Menim, 
da tudi to sodi v okvir družbene skrbi za borce NOV. 

Najprej naj omenim negovanje in razvijanje tradicij NOV, ker menim, 
da je prav, da spregovorimo enkrat tudi o tem. 

Analize, ankete in druge možnosti so pokazale, da mladina zelo slabo pozna 
zgodovino NOB. Stari borci, ki imajo sposobnosti in smisel za delo z mladino, 
obiskujejo šole in govore mladim o preteklosti, iz katere je izšla sedanjost. 
To delajo brezplačno, saj nihče nima denarja, da bi plačeval take ure izobra- 
ževanja. To se pravi z drugo besedo, da so borci nekdaj opravljali to nalogo 
prostovoljno in zato s to prakso nadaljujejo. Borci NOV to zelo radi delajo. 
Vendar se ob tem sprašujemo, kdaj se bo pristojnim zdelo potrebno, da se 
vnese zgodovina NOB v naše učbenike. Razvijanje tradicij NOB je stvar vse 
družbe in ne samo odborov Zveze združenj borcev NOV. Ali morda čakamo, 
da bo z borci umrla tudi tradicija? 

Pri vsakem takem vprašanju se pojavi tudi vprašanje denarja. Vedno 
govorimo, da ga ni in da ga manjka. Za dela tujih avtorjev pa menda imamo 
denar. Na primer: slišala sem, da so bili Churchillovi in De Gaulovi memoari 
dotirani, na drugi strani pa sem zvedela, da »Ukana« ni bila dotirana, čeprav 
je to najboljše delo s tega področja pri nas. Ce je temu tako, se moramo nad 
tem le zamisliti. Tisk vsaj občasno več ali manj posega na področje zgodovine 
in tradicije NOB. Radio ima zelo poslušano oddajo »Še pomnite tovariši«, 
televizija pa je glede tega — razen praznikov — popolnoma zatajila. Kljub 
modernim gibanjem bi televizija morala dati nekaj svojega prostora minulim 
časom, pa naj si bo to na tem ali drugem področju. Kadar govorimo o borcih 
NOV, nam je vedno pred očmi tudi mlada armada, sestavljena iz borcev NOV 
in partizanskih odredov. Ti ljudje, o katerih danes govorimo, so bili ustvarjalci 
te armade, njeni sestavni deli. Ce smo jih zbrisali s seznama bojnih enot in s 
seznama rezervnih kadrov, to še ne pomeni, da nimajo razen praznikov — nič 
skupnega z armado. Imajo in morajo imeti, ker so kljub temu še vedno njen 
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sestavni del. To, vidite, tovariši poslanci, je tisto področje, ki je za bivše borce 
zelo občutljivo ter ni samo materialnega pomena, marveč širšega. O tem moramo 
končno spregovoriti kakšno besedo. Ni namreč dovolj pri proučevanju pro- 
blemov gledati samo materialno stran, ki pa čestokrat ustvari zid do reševanja 
drugih zadev. 

Na kraju želim reči, da se strinjam z ugotovitvami poročila in z ugotovit- 
vami skupine poslancev, ki jih bo treba le dopolniti z današnjo razpravo. Ce Jta" 
problematika narekuje, da bo imel novi odbor ali skupščinska komisija, ki bo 
pristojna za vprašanja s tega področja, dovolj dela, je predlog za formiranje 
tega telesa zelo upravičen. Hkrati smatram, da ne bi smela komisija pri izvršnem 
svetu za te zadeve prenehati z delom, kajti če bi se zgodilo to, bo> novi odbor 
spet drobnjakarski in predvsem operativnega značaja, namesto da bi v sode- 
lovanju s pristojnimi odbori in komisijami ustvarjal nov, trden in vsestranski 
sistem družbene skrbi za borce. 

Predsedujoča Marija Mesarič: Da bi s tovarišem predsednikom 
socialno-zdravstvenega zbora lahko odločila, kdaj bo približno odmor, prosim, 
da se prijavite tisti, ki še nameravate diskutirati. Do zdaj sta se že prijavila 
dr. Plešivčnik in dr. Pečaver. Odrejam 30-minutni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.25 in se je nadaljevala ob 12. uri.) 

Predsedujoča Marija Mesarič: Tovarišice in tovariši poslanci. Na- 
daljujemo z delom. Besedo ima tovariš dr. Drago Plešivčnik. 

Dr. Drago Plešivčnik: Z novelo zakona o zdravstvenem zavarova- 
nju kmetov-borcev so izgubili pravico do zdravstvenega varstva svojci kmetov-' 
borcev, ker so ti vstopili v NOV po 1. 1. 1945. leta. To pravico so izgubili tudi 
svojci padlih kmetov-borcev, ker so se ti vključili v NOV šele po tem datumu. 
Na to pomanjkljivost opozarja republiška konferenca SZDL. Bilo je zavzeto 
stališče, da se zadeva prouči in ugotovi, koliko ljudi je bilo s tem prizadetih. 
Menim, da ni potrebna nobena študija, niti analiza, marveč zahteva spremembo 
tega določila sama perfektuacija zakona. Izpopolnitev zakona je potrebna iz 
političnih gledišč ne glede na to, ali glasujemo s tem samo za en ali več 
primerov. Vsak državljan mora imeti tudi danes zagotovilo, da bo družba 
optimalno skrbela za njegove svojce, če bi padel v borbi, ne glede na to, kdaj 
in kako dolgo je sodeloval v borbi za Jugoslavijo. 

Predsedujoča Marija Mesarič: Besedo ima tovariš dr. Albin Pe- 
čaver. 

Dr. Albin Pečaver: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Opozoriti želim predvsem na nekaj specifičnih problemov kmetov-borcev 
in to predvsem v občinah Črnomelj, Metlika in Novo mesto, ki so kot periferna 
območja gospodarsko zaostala in te probleme še najbolj občutijo. 

Skrb za zaposlene oziroma upokojene borce je relativno dobro urejena, 
posebej, če primerjamo to s skrbjo za kmete-borce. Zelo velika diferenciacija, ki 
je opazna na tem terenu, vzbuja vse večje skrbi. Ne bi hotel dajati širše 
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analize, omenil bi samo enega od mnogih primerov, ki sem jih srečal na 
terenu. 

Kmet-borec, star 70 let, je aktivno delal od začetka 1942. leta do konca 
vojne in bil tudi po osvoboditvi na odgovornih mestih. Pozneje ni bil več 
vključen v delavsko zavarovanje in se zato danes vodi kot kmet-borec, vendar 
je nesposoben za delo. Srečuje se s sosedom, mlajšim skoraj za polovico, ki ga 
je on sam po dveh letih pridobil za aktivno sodelovanje. Ta se je po vojni 
zaposlil, bil je v armadi in bil pred kratkim upokojen, čeprav je še sposoben 
za delo. Ta dva se srečujeta dan za dnem. Problem torej nastaja prav s temi 
ostarelimi kmeti-borci. Nekateri imajo tudi priznane nekaj delovne dobe in 
so skušali skupaj z občinskimi skupščinami in z organizacijami Zveze borcev in 
delovnimi organizacijami urediti to vprašanje tako, da so te kmete-borce pro- 
vizorično zaposlili za dobo treh, štirih let. Tako so si nekateri pridobili pravico 
do borčevske pokojnine. V zadnjem času je takih primerov zaradi zaostrene 
situacije v gospodarskih organizacijah vedno manj in tudi borci so vedno sta- 
rejši, tako da se teh pravic ne morejo posluževati. Tako imamo skupino kmetov- 
borcev, z delno priznano delovno dobo, nekateri 8, 9 ali 10 let, vendar pa manj 
od 15 let, ki so potrebna za pridobitev te pravice. Zato predlagam, da bi v 
okviru zakonskih sprememb, ki so napovedane v letu 1968, nujno mislili tudi 
na to, da bi z zakonom določili rešitev teh kmetov-borcev z delno priznano 
delovno dobo s starostnim limitom nad 70 let, ko dejansko niso več delovno 
sposobni ali pa, da bi to vprašanje reševali s priznavalninami. Priznavalnine 
so tista oblika, s katero smo skušali to področje posebej reševati. Vendar smo 
prišli spet v nemogočo situacijo, da je prav v teh občinah precejšnje število 
borcev, gospodarski potencial pa je majhen. Zato ni bilo mogoče sprejeti repu- 
bliškega priporočila iz leta 1965 in se je skušalo zadovoljiti te upravičence z 
različnimi izgovori, predvsem z enkratno letno ali enkratno večletno prizna- 
valnino. Vprašanje je pereče in menim, da bi ga morali rešiti v okviru repu- 
blike, oziroma vsaj v dogovoru med republiko in občinami, ker bo v nasprot- 
nem primeru ta situacija še vedno prisotna. 

Drugi problem, na katerega bi hotel opozoriti, je naslednji: s spremembo 
zakona o kmečkem zavarovanju je predvideno, da se bo v roku 1. meseca 
potrdila zdravstvena knjižica kmečkemu zavarovancu. Med te sodijo tudi 
borci-kmetje. Potrdila pa se ne bo tistemu, ki nima poravnanih vseh obveznosti 
iz prejšnjih let in iz tega leta. Tako predvideva komunalni zavod iz Novega 
mesta, da se lahko zgodi, da bo izgubila Vs celo do V2 kmetov-borcev zdrav- 
stvenega varstva, ker niso mogli poravnati vseh obveznosti. Opozarjam na ta 
problem, ki bo prisoten čez 1 mesec in predlagam, da bi se, preden bi nastal, o 
njem sporazumeli predvsem socialno zavarovanje, občinske skupščine in orga- 
nizacije Zveze borcev. Tako ne bi nastali poleg še drugih, novi nerešeni pro- 
blemi. 

Končno bi opozoril, da delamo neopravičeno krivico kmetom-borcem, ki so 
po dosedanjih določilih zakona imeli pravico do tako imenovanega podaljšanega 
oziroma nadomestnega zdravljenja v toplicah. Vendar smo jim zaradi neupo- 
števanja tega določila kratili to pravico, čeprav so dejansko upravičeni do 
klimatskega zdravljenja. Imajo namreč iste pravice kot delavci in tudi sredstva 
zA to i so zagotovljena delno v skladu komunalnega zavoda, delno v prispevku 
republike. 
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To so samo trije problemi, na katere sem želel opozoriti, čeprav jih obstaja 
še veliko več. 

Predsedujoča Marija Mesaric: Besedo ima tovariš inž. Adolf 
Tavčar. 

Inž. Adolf Tavčar: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Javil sem se k razpravi zaradi tega, ker smo že večkrat in na mnogih 
mestih obravnavali problematiko borcev, vendar vedno znova ugotavljamo še 
vrsto nerešenih vprašanj. Zato se postavlja vprašanje, kje so vzroki, da tako 
zaostajamo za reševanjem te problematike. Ce smo odkriti in kritični, moramo 
pač priznati, da nam še ni uspelo spraviti tega-črnega madeža — to je problem 
borcev — iz naše družbe. Nerodno je to, da borčevske organizacije kot politične 
organizacije razpravljajo o svojih socialnih problemih, kar bi morala reševati 
širša družbena skupnost, ne pa borci sami. Njihova glavna naloga bi le bila, 
da se vključijo v sistem našega družbenega razvoja in da zasledujejo tiste 
cilje,, za katere so se borili. To danes žal ni tako. Zato bi želel pojasniti, zakaj 
prihaja do takšnih situacij. 

Kot sem že dejal, smo imeli precej teh razprav in tudi priporočil, ki se 
ne izvajajo tako, kot se je mislilo. Kje so vzroki, da se to ne izvaja, je seveda 
drugo vprašanje. Poročilo sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo govori, 
da večina občin v Sloveniji že precej zadovoljivo rešuje probleme borcev, 
tako glede borčevskega dodatka oziroma občinske priznavalnine kot tudi sta- 
novanj. Je že nekaj občin, ki so s temi nalogami precej na tekočem in so že 
tudi rešile večje probleme. Poročilo navaja nekatere občine in tudi take, ki so 
gospodarsko precej močno razvite. Poročilo omenja tudi tiste občine, ki praktično 
te problematike uspešno ne rešujejo. Postavlja se torej vprašanje, kje so vzroki, 
da se te zadeve ne rešujejo hitreje in bolj smotrno ter z večjim prizadevanjem? 
V konjiški občini, kjer sem bil predsednik osem let, smo začeli to problematiko 
smotrno reševati že pred leti, ko je imela občina še v rokah politiko in, usmer- 
janje občinskega stanovanjskega sklada, zato smo marsikatere probleme lahko 
uspešno rešili. Zdi se mi, če govorimo samokritično, da so bila marsikdaj naša 
prizadevanja prešibka in nezadostna ter tako problemi borcev uhajajo iz rok. 
Nekateri borci, lahko pravzaprav rečemo večina, ni bila tako zahtevna glede 
stanovanj in druge socialne problematike. Zato so bili ti potisnjeni v ozadje 
in imamo še danes precejšnje število nerešenih problemov. Zdi se mi, da bi 
morali sprejeti načelni dogovor o tem, da se ne bi dosedanja zgodovina naših 
priporočil in ugotovitev ponavljala še v bodoče. Ne mislim, da bi morali že zdaj 
spraviti z dnevnega reda to problematiko, saj je le-ta tako zapletena, da se v 
celoti ne da rešiti, marveč, da rešimo vsaj tisto, kar se v sedanjih ekonomskih 
pogojih rešiti da. 

Imeli smo že precej možnosti, da bi te stvari lahko pravilneje rešili kot smo 
jih.'Poudarjam, da nam je marsikdaj manjkalo dobre volje za takšno reševanje. 
Smatram, da bo treba vprašanje organizacije teh služb še izpopolniti, čeprav 
sem prepričan, da bo tudi v bodoče težišče vsega tega dela še vedno na občinah. 
Prihajamo celo v obdobje, ko bo treba individualno reševati posamezne pro- 
bleme, kar je možno samo v občinskih merilih. Zdi se mi, da morajo imeti naše 
politične organizacije močnejši vpliv na občine in na delovne organizacije, kajti 
le tako je možno uspešno reševati vsa vprašanja borcev NOV. 

s 
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Omenjen je bil tudi pokojninski sklad, ki še od lani dolguje sredstva za 
stanovanjsko izgradnjo. Dogovorjeno je, da je možno ta sredstva sproščati 
postopoma za te namene, se pravi za stanovanja za borce in za druge upokojence. 
Tukaj so spet trenutno »malo odprta vrata«, da bi najbolj akutne probleme 
rešili na nek način. 

Strinjam se, da oblikujemo posebno skupščinsko telo, ki bo vodilo politiko 
na tem področju in spremljalo, kako se izvajajo resolucije. Precej pozno smo 
se namreč spomnili na to, naj bi bil takšen forum pri skupščini. 

Iz poročila so razvidni tudi problemi sekretariata za zdravstvo in socialno 
varstvo. Ti so predvsem v pomanjkanju finančnih sredstev, oziroma v pomanj- 
kanju ljudi, ki naj bi reševali te prevedbe, o katerih je bilo že danes govora. 
Jaz se s takšno ugotovitvijo ne bi strinjal, če računamo, da je bil v lanskem letu 
dohodek v proračunu zelo ugoden, ali vsaj dokaj ugoden. Zato bi lahko ob 
rebalansu namenili sredstva, ki so potrebna za dela pri prevedbah. Verjetno je 
to pomanjkljivost izvršnega sveta, da se ta obveznost ni pravočasno rešila. 

Zdi se mi, da je treba tudi vprašanje španskih borcev in starih revolucionar- 
jev kot tudi spomeničarjev ter javnih zaslužnih delavcev čimprej rešiti. Menim, 
da so obveznosti glede teh v predloženem dokumentu pravilno postavljene. 

Želel bi, da se v bodoče borčevske organizacije ne bi toliko ukvarjale s 
svojimi lastnimi socialnimi problemi kot so se doslej in da bi se hitreje 
vključevale v naše družbeno-politično življenje. Tako bi lahko vsi skupaj po 
naših možnostih čimprej reševali te probleme. Mnoge izmed njih bi lahko rešili 
še letos, druge pa v prihodnjih letih. Tako bi odpadli očitki, da nismo sposobni 
teh obveznosti rešiti niti po dvajsetih letih. 

Predsedujoča Marija Mesaric: Tovarišice in tovariši poslanci. Ne 
želim omejevati diskusije, vendar prosim vse, ki so prijavljeni ali se še želijo 
prijaviti k razpravi, da se omejijo izključno na probleme, ki še niso bili ome- 
njeni in s tem pripomorejo k čim temeljitejši obravnavi te problematike. Besedo 
ima tovariš Ivan Franko. 

Ivan Franko: Tovarišica podpredsednik, tovariši in tovarišice po- 
slanci. Uvodoma bi želel poudariti, da so vse dosedanje razprave pokazale na 
vso aktualnost te problematike. Za ta vprašanja so zelo zainteresirani tako 
poslanci kot tudi vsa javnost sploh. Mogoče bi iz tako dolge in zelo živahne 
razprave lahko zaključil, da je gradivo, ki je služilo kot podlaga za to razpravo, 
mogoče nekoliko pomanjkljivo in nepopolno. Ce bi bili namreč v gradivu 
obdelani vsi problemi, potem bi verjetno bila tudi razprava manj živahna. 
Osebno menim, da so gradivo in stališča izvršnega sveta v nekem smislu po- 
manjkljiva. Takšno mnenje sem že izrazil na seji odbora za zdravstvo in socialno 
politiko decembra 1967. leta. Mislim, da je osnovna pomanjkljivost poročila in 
stališč v tem, ker jemljemo problem borcev zgolj s socialnega vidika, torej 
družbenega varstva borcev. Premalo pa je po mojem mnenju — obdelan problem 
družbenega položaja in v zvezi s tem tudi družbenega varstva borcev sploh. 

Vse to kaže na potrebo kompleksnejšega obdelovanja problema. Nov organ, 
ki ga bo formirala republiška skupščina za vprašanja borcev, bo moral zajeti 
te probleme mnogo bolj kompleksno in jih spremljati in obdelovati ne samo 
kot socialne, marveč predvsem kot družbeno-politične probleme, ki bodo ver- 
jetno sedaj in tudi v prihodnje zelo aktualni. 
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2e v dosedanjih razpravah je bila precej močno izražena želja, oziroma 
stremljenje za izdajo posebnega zakona o borcih. Jaz v tej želji vidim samo 
zahtevo, da se ta problem res kompleksno obdela in da se omogoča dolgoročno 
rešiti posamezna najbolj pereča vprašanja, ki jih zajema poročilo, čeprav so to 
predvsem socialni problemi. Mislim, da je bil koncept reševanja problema malce 
zgrešen in mislim, da se ne motim, če trdim, da smo mi in tudi javnost več 
pričakovali od tega, posebno še, ker je bila dana obljuba, da se bo ob problemih 
borcev temeljito in vsestransko razpravljalo. 

Menim, da je temu kriva tudi pomanjkljiva evidenca in nepopolni podatki 
o socialni strukturi te — če tako rečem - naše populacije. Mnogi podatki, ki 
jih navaja poročilo izvršnega sveta, izhajajo iz ankete, ki je bila opravljena 
1964. leta. Ne trdim, da vsi podatki, vendar izhajajo osnovni podatki o številu 
borcev in njihovi strukturi iz tega leta. Zaradi tega niso upoštevani neki 
bistveni premiki, ki so bili v naši družbi prav v letih 1965, 1966 in tudi 1967 
in kateri obstajajo še sedaj. Te premike bi imenoval izmenjavo generacije. 
Borci namreč, ki so bili več kot 20 let aktivni družbeni delavci na mnogih 
odgovornih položajih, vedno bolj zapuščajo te položaje in odhajajo na druga 
manj pomembna delovna mesta in mnogi tudi v pokoj. Zato morata biti njihova 
vloga in njihov položaj popolnoma drugačna. Zato je tudi povsem logično, da 
mora tudi družbeno varstvo biti nekoliko drugačno. 

Dobil sem neke podatke iz januarja 1967. leta, za katere ne trdim, da so 
povsem točni. Ti podatki kažejo na neke določene proporce in odnose. Naj 
samo navedem razmerje med tistimi, ki so v delovnem razmerju in med tistimi, 
ki so upokojeni. Ti podatki so zbrani ob priliki letnih občinskih konferenc ZZB 
in niso zbrani za vse občinske organizacije. Naj navedem samo nekatere. Za 
občinsko organizacijo ZZB Ljubljana-Moste-Polje je bilo ugotovljeno, da je bilo 
v delovnem razmerju približno 2880, upokojenih pa 1689 borcev. Dalje v občini 
Črnomelj 890 v delovnem razmerju, 803 upokojenih, kar je razmerje že 1 : 1. 
V grosupeljski občini bi bilo po tej anketi, za katero ponovno poudarjam, da ni 
popolnoma točna, v delovnem razmerju 305 in upokojenih 355 borcev. Novo 
mesto: 690 borcev v delovnem razmerju in upokojenih 972. Ta proces se precej 
hitro nadaljuje in ga moramo vsekakor upoštevati. Zato se mi res postavlja 
vprašanje, če ne bi morala analiza o družbenem položaju in analogno k temu 
tudi o družbenem varstvu borcev predvsem začeti z vprašanjem, kaj je danes 
borec. Dobiti bi morali seveda tudi odgovor v družbenem političnem smislu, 
kakšen je njegov položaj, kakšne so njegove dejanske možnosti za aktivno 
družbeno-politično angažiranost in udejštovanje in kakšni so vidiki njegove 
družbene zaščite, varstva. Nato bi vsekakor morali začeti s solidno študijo in 
analizo o njegovem sedanjem trenutnem položaju. V tem smislu so pa 
podatki, ki izhajajo iz 1964. leta, povsem netočni in vodijo do popolnoma 
zgrešenih sklepov. Vzemimo samo en podatek. Pred dvema mesecema so v 
republiškem odboru Združenj zveze borcev delali neko »ad hoc« analizo o tem, 
kaj je kdo. Tedaj je bilo ugotovljeno, da je od narodnih herojev upokojenih 27, 
da je še živih približno 283 tistih, ki so bili med vojno v štabih, višjih od štaba 
brigade in da jih je od teh 283 upokojenih že nad 100. Njihova poprečna starost 
je izpod 50 let. To so samo nekateri nepopolni podatki, ki dajo samo slutiti, kaj 
je pravzaprav danes borec in ki kažejo, da se je njegov družbeni položaj v 
zadnjih letih bistveno spremenil. Pričakovati je, da bo ta proces vedno hitrejši. 

8» 
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Zato je treba prav sedaj kompleksno obdelati ta problem. To bo verjetno najbrž 
naloga bodočega odbora ali komisije, ki ga bo formirala skupščina. 

O problemih prezgodaj upokojenih borcev je že bilo precej besed. Mislim, 
da je imel temeljni zakon o pokojninskem zavarovanju, ki je imel namen 
pomagati borcem, tudi precej pomanjkljivosti. Znano je namreč, da so mnoge 
delovne organizacije ob reformi problem odvečne delovne sile reševale tako, 
da so borce tudi upokojevale, čeprav to ni bilo nujno. 

O problemu upokojenih oficirjev je bilo tudi že nekaj rečeno in zato samo 
nekaj besed. 

Ta problem dobro poznam, ker tudi sam sodim v to skupino. To je poseben 
problem in mislim, da so neupravičene kritike na račun armade, saj vsi ti 
procesi tudi pri nas niso nič nenavadnega. V vsaki armadi na svetu se ljudje 
upokojujejo predčasno zato, ker vsi ne morejo biti generali, niti ne morejo biti 
vsi komandanti polkov, divizij. Od treh komandantov bataljona je lahko samo 
eden komandant polka, od treh komandirjev čete je lahko samo eden koman- 
dant bataljona in podobno. Pri nas je nenavadno samo to, ker je ta proces tako 
številčen, tako množičen zaradi tega, ker je naša armada rasla na specifičen 
način. Vsi so letniki od 1919 do 1926 in ti sedaj odpadajo. Pri nas je kadrovska 
piramida postavljena na glavo in namesto, da bi bila špica na vrhu, je spodaj. 
Več je generalov in polkovnikov kot poročnikov. V tem je torej zadeva nenor- 
malna in ta proces bo vsekakor še trajal. Sedaj je 'spet pričakovati zmanjševanje 
kadrov in predčasne upokojitve v armadi. Mislim, da je res napak to, da ni 
bilo ničesar storjenega, da bi tem ljudem pomagali k adaptaciji na nove 
razmere. V Sloveniji imamo nad 3000 takih upokojencev. Poprečna starost 
teh je znašala lani 44 let in nekaj mesecev. Izračunano je bilo, da bi ti ljudje 
prejemali pokojnino 27 let. Tu je še vedno problem upokojencev notranjih 
zadev, njihova poprečna starost je 50,8 let. Pokojnino bi po teh izračunih 
prejemali še 24 let. 

Problem torej je, vendar bi rad poudaril samo še nekaj. Po 44 letih življenja 
in po 20 letih službe ali po 45 letih življenja in več so ugotovili, da je vse 
to, kar so delali, in kar so se učili, za kar so vlagali nedvomno prav toliko 
energije, kot vsak intelektualec izven armade, kaj malo vredno, da tega truda 
ne morejo danes realizirati in da so vse te njihove diplome za vsakdanje 
življenje brez vsake vrednosti. Reforma je zelo omejila možnosti zaposlitve. 
Tudi zadnji ukrepi v pokojninskem sistemu glede omejevanja zaposlovanja 
upokojencev niso bili preveč selektivni. Bili so v škodo ne samo mladim upo- 
kojencem borcem NOV, marveč tudi drugim, ki bi še morali biti v delovnem 
razmerju in družbeno aktivni. Tukaj sta očitno tudi dva vidika tega problema: 
materialni in moralni. Vsakomur od teh ljudi se je pokojnina oziroma dohodek 
občutno zmanjšal. Lahko navedem, da se vojaške pokojnine gibljejo poprečno 
od 140 000 za polkovnika do približno 80 000 dinarjev za podporočnika. Polkov- 
nik-upokojenec je danes s svojimi dohodki približno enak kapetanu v aktivni 
službi, medtem ko so vsi čini nižji od podpolkovnika že izravnani glede svojih 
dohodkov s podoficirji. Možnosti zaposlitve so zelo majhne, mnogi imajo še 
šoloobvezne otroke. Torej, naraščajo izdatki, zaradi specifičnih razmer vojaške 
službe pa so njihove žene v večini primerov nezaposlene. Dohodek je torej 
samo eden. Navajam primer iz nekega stanovanjskega bloka. V njem živi sto 
stanovalcev in je 50 upokojencev s takimi dohodki kot sem jih navedel. Od 
tega števila je samo 3 '%> žena zaposlenih s poprečnimi dohodki od 80 do 
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90 000 dinarjev. To so torej resnični problemi, in očitno je, da je treba nekaj 
storiti. Vendar se bojim, da spet ne bo storjeno ničesar, saj če hočeš nek 
problem odmakniti z dnevnega reda, je treba samo formirati komisijo, ki že 
poskrbi, da se velikokrat ničesar ne stori. Naj navedem primer iz Velike Bri- 
tanije: januarja meseca je nemški »Spiegel« pisal, da je v Londonu šola za 
vodenje gospodarstva in da je v tej šoli nad 1000 višjih oficirjev britanske 
armade, vključno 5 admiralov, ki so imeli zelo odgovorne položaje. Poprečna 
starost je 51 let in ne 44 kot pri nas. Torej, če se izplača Angležem, da te ljudi, 
ki so sicer včasih tudi neprimerni za določena dela, glede na okolje, v katerem 
so živeli in na navade, ki so si jih pridobili, prevzgajajo in prešolajo, potem 
bi tudi pri nas ta problem lahko reševali drugače. 

S tem bi povezal problem učinkovitosti narodne obrambe. Absurd je v tem, 
naj bi imeli mnogi od teh ljudi, ki se pogosto vdajajo celo pijači in se družbeno 
in politično izgubljajo, v primeru vojne nekatere zelo odgovorne naloge. Vojni 
razpored je namreč takšen, da se še vedno vsaj dve, tri ali štiri leta pričakuje 
od njih, da bodo vodili večje enote in, da bodo na odgovornih položajih. To 
je docela nelogično. Ce ti ljudje danes nimajo nobenega pravega dela, in se 
mnogi med njimi, ker se nimajo kam dati, potikajo samo po gostilnah, ali pa 
opravljajo takšna dela, ki niso v skladu z družbenimi dogajanji, je popolnoma 
nerazumljivo, kako bodo ti ljudje jutri lahko odgovorno prevzeli določene bojne 
naloge. 

Naj torej zaključim: menim, da je to samo en primer iz skupine borcev, 
ki socialno ni ogrožena, je pa še več težjih primerov. Vendar je to dovolj 
tipičen primer, ki govori o tem, da bi bilo treba raziskovati in ugotavljati, 
kakšen je družbeni položaj borcev in iz tega sprejeti določene sklepe. 

Gradivo obravnava tudi problem primorskih borcev. Ta problem bi bilo 
treba še posebej preudariti. Mislim, da so službe, ki te probleme rešujejo, 
zelo okorne in trde. Naj navedem samo en primer. Te dni se je zglasil pri 
meni Primorec-borec. Bil je kot italijanski vojak v Prizrenu, ob kapitulaciji 
Nemčije ujet, odpeljan v taborišče, delal je pri Kosovski Mitrovici kot delavec, 
bil organiziran v taborišču, pobegnil iz njega 12. 2. 1944. leta in vstopil v 
šiptarske partizanske enote. V začetku 1945. leta se formira na tem območju 
italijanska brigada, stopil je v to brigado in se boril z njo do Kraljeva. Šest 
dni pred 15. 5. 1945 je ta brigada, po odobritvi vrhovnega štaba odšla v Italijo. 
Kapitulacija Nemčije jo dohiti na morju. Zaradi teh 6 dni se ta človek ne 
smatra več kot borec NOV, marveč kot član italijanskega odporniškega gibanja 
in mu torej ne gre to priznanje po 140., marveč po 143. členu. Zdaj ima invalid- 
sko pokojnino^ 53 tisoč S dinarjev, nima pa pravice na 30 % povečanje. Torej 
ta primer, ki ga ne bi hotel uprizoriti kot nekaj splošnega, vendar le kaže na 
to, kako so vse to občutljivi problemi, ki jih bo treba prav sedaj reševati. Mnogi 
ljudje se do sedaj s problemom dvojnega štetja pokojninske dobe niso ukvarjali 
zaradi tega, ker niso bili materialno toliko prizadeti. Sedaj pa prihaja in že je 
tu čas, ki mnoge prizadene. 

Na koncu naj samo rečem, da pozdravljam takšno razpravo, vendar bi želel 
tudi to, da bi v bodoče še bolj kompleksno reševali te probleme. Zelo pogoste 
razprave o problemih borcev so včasih bolj škodljive kot koristne, saj na eni 
strani vzbujajo v javnosti vtis, da je to neka privilegirana skupina ljudi, o 
katerih družba neprestano razpravlja in jim neprestano daje neke bonitete, na 
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drugi strani pa nepopolne in nesolidne analize in ocene pvozročajo razočaranje 
pri borcih samih. 

Predsedujoča Marija Mesarič: Besedo ima tovarišica Slavka Še- 
mrov. 

Slavka Šemrov: Tovarišice in tovariši poslanci. Poleg mnogih ugo- 
tovitev o aktualnih problemih predvojnih revolucionarjev obstaja še nek 
problem. To je slovenski kmet-predvojni revolucionar. Vemo, da se je naše 
predvojno partijsko vodstvo poleg delavskega proletariata močno naslanjalo 
tudi na kmečki proletariat. Tisti organizirani kmetje, ki so bili vključeni v 
revolucionarni pokret, so dali na razpolago vse svoje premoženje in tudi sebe 
ter so veliko prispevali k uresničitvi naše revolucije. Žalostno je zdaj to, da 
se po vojni v naši družbi ni našlo razumevanje, da bi se tem ljudem priznal 
čas njihovega aktivnega predvojnega sodelovanja kot posebna doba. Naša 
družba je imela razumevanje, da upošteva različne kategorije naših predvojnih 
revolucionarjev in da jim priznava kot posebno dobo, ki so jo uveljavili, oziroma 
jo še uveljavljajo. Tudi ti naši kmetje, ki še živijo, čeprav jih ni veliko, se 
upokojujejo. Zdi se mi velika krivica, da ne bi upoštevali tudi njihovega pred- 
vojnega revolucionarnega dela. Če danes razpravljamo o teh problemih, mislim, 
da moramo tudi tem ljudem dati ne samo materialno, marveč tudi moralno 
pomoč. 

Predsedujoča Marija Mesarič: Besedo ima tovariš Vlado Černe. 

Vlado Črne: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. V 
gradivu, ki ga je pripravil sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo, je 
navedeno, da je v Sloveniji še vedno 2700 takšnih borcev in njihovih družin, 
ki stanujejo v premajhnih, higiensko neustreznih prostorih, ali pa se stiskajo 
kot podnajemniki pri lastnikih stanovanjskih hiš. Če računam, da stane 
poprečno stanovanje 8 milijonov, bi potrebovali za rešitev teh stanovanjskih 
problemov borcev približno 21 milijard S din. Po oceni se v letu zbere iz naslova 
4'°/o stanovanjskega prispevka skupno s sredstvi za subvencijo približno 40 mili- 
jard, po odbitku subvencije pa 36 milijard S dinarjev. 

Zakon o odvajanju 4 '%> prispevka za stanovanjsko izgradnjo bo veljal 
samo še do leta 1970. V letu 1970 namreč ta zakon usahne in bomo v celoti 
prešli na ekonomske stanarine. Torej iz tega izhaja, da je treba pospešiti rešitev 
stanovanjskih vprašanj vseh nepreskrbljenih borcev samo še v teh dveh letih 
in sicer tako, da v letošnjem in tudi v prihodnjem letu zbiramo sredstva, da 
rešimo vse stanovanjske probleme v teh dveh letih. Glede na to, da kasneje 
ne bo možnosti za rešitev stanovanj borcev, predlagam, da se predlog sklepa, 
ki ga odbora predlagata zboroma, dopolni tako, da se na koncu 5. alinee pod 
točko 2. na strani 3 v 4. vrsti predloga sklepa za besedama »borcev NOV« 
doda besedilo: »in tudi za to, da se z uporabo tega zakona rešijo vsi pereči 
stanovanjski problemi borcev NOV do konca leta 1969.« 

Predsedujoča Marija Mesarič: Prosim, če bi lahko dal ta predlog 
v pismeni obliki. Besedo ima tovariš Viktor Seitl. 
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Viktor Seitl: Tovarišice poslanke in tovariši poslanci. Imam podoben 
predlog kot tovariš Crne, in sicer predlagam v svojem imenu in v imenu 
desetih poslancev, da se na 3. strani doda nova zadnja alinea, ki naj bi se 
glasila takole: »— se zavzela, da bodo sredstva iz 4fl/o prispevka od izplača- 
nih pokojnin za leto 1967 sproščena najpozneje do 30. 6. 1968 in dana 
na razpolago ustreznim koristnikom.« S tem bi se namreč zagotovilo, da bodo 
ta sredstva namensko in pravočasno uporabljena in da bomo že lahko v 
letu 1968 začeli uresničevati sprejete naloge. V občinskih skupščinah imamo 
možnost dobiti ta sredstva prek bank, vročitve in podobno. Vendar zaradi 
kasnitve in uporabe teh sredstev za obratna sredstva pokojninskega sklada pri 
republiškem zavodu tega ni moč storiti. Mislim, da je vse govorjenje o tem 
odveč, če s konkretnimi ukrepi, ki lahko prispevajo k reševanju teh problemov, 
ne sledimo temu. 

S predlogom, ki sem ga povedal, se strinjajo in so ga podpisali poleg mene 
še tovariši: inž. Srečko Klenovšek, Lojze Napotnik, Jože Deberšek, Lojze Šte- 
fanič, Marija Pleteršek, Ludvik Pušnik, Franc Ledinek, Radoslav Jonak in 
inž. Ivan Uršič. 

Predsedujoča Marija Mesarič: Čeprav nam je vsak predlog za spre- 
membo sklepov dobrodošel, vendar mi je žal, da tovariši poslanci niso bili 
aktivnejši, saj je tudi prvi osnutek to predvideval. Tako bi lahko v sklepih 
skupina poslancev to obdelala in predvidela. Besedo ima tovariš Cene Matičič. 

Cene Matičič: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Glede na poziv tovarišice predsedujoče bi se v svoji razpravi omejil samo na 
tisto, o čemer še ni bilo ničesar rečenega. 

Trdno sem prepričan, da problemi borcev niso samo materialni, kajti samo 
zadovoljivo reševanje eksistence in nujnih vsakdanjih življenjskih potreb močno 
zmanjšujejo raznovrstni, na žalost danes vedno bolj prisotni poskusi, s katerimi 
skušajo neodgovorni elementi zmanjševati ugled, položaj in edinstveno družbeno 
vrednost, čeravno gre za Zvezo borcev. V teh poskusih ne vidim le napad 
na same člane Zveze borcev, marveč tudi napad na celotno organizacijo Zveze 
borcev. Kako naj si drugače naš človek razlaga različna namigovanja najvul- 
garnejšega tipa, ki jih je moč prebirati v nekaterih objavljenih člankih v 
družbeno dotirani »Tribuni« in podobnih časopisih. Kako naj gre naš poprečni 
občan mimo neokusnih in žaljivih karikatur, ki posredno ali neposredno, načrtno 
ali tudi nenačrtno blatijo in zmanjšujejo marsikatero pridobitev, za katero so 
borci NOV dajali svoja življenja. Kako se moremo strinjati s tem, da se vul- 
garizirajo in s tem tudi blatijo celo naše najpopularnejše partizanske in borbene 
pesmi, ki jih neodgovorni kulturni kreator j i jemljejo kot osnovo za svoje 
novoletne in podobne oddaje. 

Kako naj razumemo, da naše dnevno časopisje in tudi nekatere periodične 
revije namenjajo tako malo prostora popularizaciji in gojenju tradicij NOV? 
Ali ne bi tudi naša najpomembnejša komunikacijska ustanova — televizija 
mogla kaj več prispevati k popularizaciji in gojenju tradicij NOB in se tako 
skušala postaviti ob stran z radiom, ki to tradicijo goji že nekaj let? 

Ty je le nekaj vprašanj in dilem, ki jih tako borci kot tudi neborci ne 
moremo razumeti. Medtem ko lahko materialna vprašanja obravnavamo in 
rešujemo z zakonskimi ukrepi, akti in predpisi, je razumljivo, da teh, ki jih tu 
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navajam, ni moč spraviti v neke pravne predpise. Preprečevanje takšnih 
ekscesov nepravilnosti, očitne žaljivosti, omalovaževanja in izigravanja ni samo 
stvar Zveze borcev, marveč vse družbe. S tem pa tudi slovenske in jugoslovan- 
ske zavesti nas poslancev tega visokega doma, ki nadaljujemo državnotvorno 
delo tistih, ki so ustvarjali prvo slovensko državnost v letih bojev. 

Predsedujoča Marija Mesarič: Besedo ima predstavnik izvršnega 
sveta, podpredsednik Vinko Hafner. 

Vinko Hafner: Tovarišica predsednik, tovariši in tovarišice po- 
slanci. Govorim predvsem kot poslanec in član tega doma. Sicer sem hkrati 
tudi predsednik komisije izvršnega sveta za borčevska vprašanja. Vendar je 
že tovariš Repič kot predstavnik izvršnega sveta pojasnil stališča in jih bo še, 
če bo to imel za potrebno. Vendar bi rad povedal nekaj svojih misli in hkrati 
odgovoril tudi nekaterim tovarišem in na kraju tovarišu Franku, ki je dejal 
približno takole: »da kadar se neka stvar ne more urediti, ali pa se jo želi 
zavleči, se formira komisija« in namigoval na to, »da je taka komisija lahko 
tudi komisija izvršnega sveta za borčevska vprašanja.« 

Povem naj, da ta komisija že precej dolgo obstaja, daleč pred menoj. Ima 
zelo aktivno kontinuiteto v delu in je marsikatera vprašanja načela in pripravila 
tudi tole poročilo. Marsikaj pa seveda od tega, kot izjavljajo tovariši poslanci 
v svojih ugotovitvah, ni še uredila niti ta komisija niti katerikoli drugi pristojni 
organ. 

Zase bi trdil, da sta izvršni svet kot celota in ta komisija opravila svoj 
delež. Vaša sodba je, če se za to izrečete. Je pa seveda nekaj objektivnih 
okolnosti, v katerih se odvija reševanje družbenega in materialnega položaja 
borcev, in ki seveda stojijo včasih tudi izven naših moči. 

Skliceval bi se na dva citata, naj mi tovariši oprostijo, na citata tovarišice 
Ivkovičeve in tovariša Pušenjaka. Tovarišica Ivkovičeva je dejala nekako 
takole: »poročilo je zapoznel krik z upanjem, da bi se čim dalj slišal.« In 
tovariš Pušenjak pravi: »prihodnja generacija nam bo še tanjše rezala kruh.« 

Ce iz tega vzamem povzetek, bi dejal naslednje: tale dom kot tudi izvršni 
svet ne obravnavata prvič vprašanja borcev. Kot veste, se je že tudi skupščina 
v prejšnjem sestavu in v sestavu, ki jo del poslancev še predstavlja, nekajkrat 
ukvarjala s temi vprašanji. Res pa je, da nikdar docela kompleksno. Tudi to 
poročilo in današnja razprava gotovo nista popolni, vendar pa sta znatno obšir- 
nejši kot katera koli prejšnja. Zakaj je prišel ta — kot pravi tovarišica Ivko- 
vičeva — »zapozneli krik«? Ni to zapozneli krik, marveč je kulminacija razvoja 
problemov, ki so se na določeni stopnji zgostili do potrebe, da ta najodgovornejši 
predstavniški dom nekatere stvari odloči in nekatere stvari trasira za naprej. 
Samo nekaj podatkov: od približno 130 000 članov Zveze borcev Slovenije je 
približno 55 000 borcev, ki imajo priznano dvojno delovno dobo in se s tem 
smatrajo za neposredne aktivne udeležence osvobodilnega boja. Od teh je danes 
že približno polovica, torej 40'% upokojenih in njihova poprečna starost znaša 
približno 51 let. Razprava v takem položaju, ko se nagiblje število upokojenih 
Že iznad števila aktivnih še zaposlenih borcev in v položaju, ko dosegajo 51 in 
več let, se seveda naenkrat postavljajo stvari v nekoliko novi kvaliteti. Ko je 
bilo teh odstotkov 10, 20, je bil drug način obravnavanja; danes se seveda po- 
stavljajo stvari v nekoliko drugačni luči in terjajo hitrejše in bolj sistematične 
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rešitve. Prav tako se postavlja vprašanje, kaj pravzaprav povzroča, da se 
nekateri problemi borcev materialne narave in deloma družbene, zaostrujejo 
do mere, kakršno obravnava poročilo in o kateri so govorili tudi tovariši po- 
slanci. Problem je v tem, da so se nakopičili v našem družbenem razvoju kot 
objektivna nujnost nekateri problemi, ki jih je navedel tovariš Repič. 

Poseben problem, ali bolje rečeno, posebna kategorija je vprašanje nagra- 
jevanja po delu in velike socialne razlike oziroma razponi v pokojninah in 
osebnih dohodkih, kot to ugotavlja poročilo in tudi tovariši poslanci. Glede 
tega bi rad povedal predvsem svoje osebno mnenje. 

Ni glavni problem borcev NOV njihovo staranje, niti ne zdravstveno stanje, 
čeprav je res v mhogih primerih dovolj težko. Glavni problem je v tem, da 
je bila velika večina borcev po svojem socialnem sestavu v času bojev delavska 
in kmečka mladina. Naš osvobodilni boj je imel tudi močno intelektualno jedro 
in tudi veliko podporo in udeležbo slovenskega izobraženstva. Vendar glavna 
teža in sestav enot NOB in aktivistov vendarle izhaja iz ljudi, ki so šli v vrste 
NOV s polno predanostjo in razredno zavestjo, vendar večina z minimalno 
osnovnošolsko izobrazbo. Ko se je vojna končala, so prevzeli vsi ti ljudje v 
vojski in drugod odgovorne položaje, od občine do federacije in od poročnika 
do generala. Začeli so se boriti s svojim lastnim pridobljenim znanjem ali 
neznanjem, kakor pač vzamete, se deloma prekvalificirali, deloma zaostali. Vsi 
pa so v določenem času dosegli neko stopnjo znanja in se na njej zadržali. Če 
že lahko sebi kaj očitamo za naš pretekli razvoj, je morda to, da smo v prvem 
razdobju po vojni in še nekaj časa posvečali morda nezadostno pozornost stro- 
kovnemu usposabljanju in tudi formalni prekvalifikaciji borcev. 

Točno je, kar je rekel tovariš Hribar, da so mnogi oficirji in drugi praktično 
tudi imeli možnost, delati kaj drugega kot tisto, kar jim je bilo v tisti dobi 
poverjeno. Del ljudi se je prekvalificiral in so še danes s polnim priznanjem 
in sposobnostjo vodilni ljudje v mnogih državnih ustanovah, družbenih in 
delovnih organizacijah, del ljudi pa tega ni zmogel. Ti ljudje so kratko malo 
zaostali in zato imamo danes del borcev, ki so socialno zaostali, da so se dife- 
renciacije povečale, ker gre pač nagrajevanje po delu, ki ga ne moremo zavirati, 
svojo pot. Razlike zdaj skušamo reševati z raznimi parcialnimi ukrepi in z 
reševanjem posameznih problemov borcev. Zato tisto, kar danes delamo, ni 
socialna pomoč, niti ne toliko pomoč ljudem zaradi slabšega zdravstvenega 
stanja, marveč je to družbena kompenzacija, kot je dejal tovariš Repič — 
tistemu jedru revolucije, ki je tak kot je bil, nosil to revolucijo na svojem 
hrbtu in po vojni graditev. Glede tega je dal od sebe vse. 

Če že razpravljamo o tem, ali gre tu za priznanje ali za socialno pomoč 
ali za privilegij, je stvar taka, da je to težko ločiti med seboj. Nekomu, ki ima 
primerno plačo ali primerno pokojnino, je nek dodatek v dejansko priznanje 
kot socialna pomoč, za drugega, ki pa živi v težjem položaju, je seveda vsaka 
dajatev, ki mu jo družba prizna, hkrati socialna pomoč in priznanje. Hočem 
poudariti to, da se je zaostrilo v teku razvoja nekaj problemov, ki so zdaj 
dosegli svojo kulminacijo in odgovornost vse generacije, ki jo predstavljamo 
mi vsi. To, kar je dejal tovariš Pušenjak, da nam bo bodoča generacija »tenko 
rezala kruh«, bi dejal, »toliko nam bo ga rezala, kakršen zgled ji bomo dali.« 
Tako kot mi danes postavljamo ta vprašanja in jih razrešujemo, bo to kon- 
tinuiteto držala seveda v določeni odmaknjenosti tudi naslednja generacija. 
Ustvariti moramo tak resničen družbeni položaj, da bo lahko vsakega aktivnega 
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in odgovornega dejavnika sram, če ni te stvari reševal tako, kot je treba in 
da ga ne bo treba k tem stvarem šele priganjati. Moram reči v priznanje mladi 
generaciji tole: imamo mnogo predsednikov občin, direktorjev podjetij in drugih, 
ki nimajo nobene intimne in direktne zveze z osvobodilnim gibanjem, pa 
položaj borcev tako v gospodarski organizaciji kot tudi v občinah zelo uspešno 
in korektno rešujejo. Gre za to, da bi v teh letih in deloma že letos predloge, 
kakršne vsebuje poročilo skupščine, kodificirali oziroma zaključili pravno sigur- 
nost borca in njegov socialni in pravni status. Vse to bi dopolnjevali še v 
prihodnjih letih in s tem zaključili to fazo. Enostavno bi dejal: predajamo 
tej generaciji opravljeno delo, ona pa je dolžna tako stanje vzdrževati in razvi- 
jati ga v skladu z družbenimi možnostmi. 

Ce stvari ne gredo tako, kot bi morale iti, ni tega kriva njegova generacija 
in njen odnos do stvari, marveč zanemarjanje nekaterih vprašanj, ki jih mi 
sami rešujemo. 

No, zdaj še o vprašanju, koliko moramo zagotoviti in o kritiki nekaterih 
tovarišev poslancev glede reševanja problemov posameznih kategorij borcev. 

Ponovil bi samo to, da smo v Sloveniji glede tega resnično storili veliko. 
Ce vzamete samo dva podatka, in sicer, da vsebuje letošnji republiški proračun 
za te namene 49 milijonov N dinarjev, kar predstavlja 10'%> celotnega repu- 
bliškega proračuna. Borci so ustrezno zaobseženi torej tudi v republiškem in 
občinskih proračunih. Podatki iz drugih republik kažejo, da le-te rešujejo v 
znatno nižjih materialnih proporcih probleme borcev NOV. 

Ne gre za to, da se hvalimo. Vendar, če smo uspeli doseči, da je osebni 
dohodek zaposlenih borcev izenačen s poprečnim osebnim dohodkom, je to 
dokajšen uspeh. Ce letos uspemo še izravnati pokojnine borcev, to je najnižje 
pokojnine s poprečnimi pokojninami, če rešimo zelo pereče vprašanje invalid- 
skega dodatka in še nekaj vprašanj, ki jih predlagajo zaključki — za kar imamo 
izglede, bomo torej te naloge precej solidno rešili v skladu z našimi material- 
nimi možnostmi, ki niso vedno enake. Imam vtis, da je izvršni svet v sodelo- 
vanju s skupščinskimi odbori in z Zvezo združenj borcev naredil letos tisto, 
kar se je dalo napraviti v konkretni proračunski situaciji. Zato bi težko sprejel 
kritiko, ne toliko za posamezne stvari, marveč kot celoto, da glede tega m 
bilo storjenega dovolj. Mislim, da bi naše prizadevanje moralo iti v bistvu 
za tem, da noben borec s priznanjem statusa »borca« ni glede svojega življenj- 
skega standarda izpod poprečja delovnega človeka. Ne morem terjati, da jih 
postavimo više razen morda posameznih, posebno zaslužnih kategorij, kjei gre 
res za posebno priznanje in ne zgolj za socialni položaj. Stremeti moramo torej 
za tem, da postavimo borce dejansko vsaj v poprečni položaj, v poprečni 
standard delovnega človeka v naši republiki. Mislim, da se tej rešitvi že zelo 
približujemo. 

Tu je še vprašanje, glede katerega smo pred različnimi dilemami. To ne 
samo izvršni svet, marveč tudi skupščina in vsak izmed nas. Gie namreč za 
reševanje prispevne stopnje za socialno zavarovanje in za njen odnos do gospo- 
darstva in do njegovih bremen in drugič, za takojšnjo likvidnost stanovanjskega 
sklada, a za druge primere, ko skušamo čim bolj znižati proračunske izdatke. 
Kadar pa se pojavijo pred nami pereči problemi borcev, smo seveda mnogo 
bolj širokogrudni. Mislim, da smo dolžni vsi, vključno posamezne organe skup- 
ščine, gledati na te stvari dovolj zrelo in slovenski javnosti predstaviti realno 
stanje in naša realna prizadevanja zato, da sami ne bi omalovaževali lastnih 
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naporov, zniževali njihovo vrednost in dajali snov za kritike, ki so dostikrat 
neumestne. 

In nazadnje še vprašanje stanovanjskega sklada. Možno je sprejeti pripo- 
ročilo, ki ga je dala skupina poslancev, vendar v tej obliki, da je treba pred- 
vsem izvesti pritisk na banko, da sprosti dodatna sredstva, ki so deponirana 
v obliki dolgoročnih rezerv v bančnih depozitih. Kolikor namreč vem, ne more 
sam zavod pri tej prispevni stopnji, ki jo je skupščina potrdila, zagotoviti 
likvidnost sklada in tekoče izplačevati pokojnine, če mu odvzamemo sedaj 
samo eno ali 2 milijardi S din. Skupno je teh sredstev iz pretekle dobe 3,3 mili- 
jarde S dinarjev in letos še približno 900 milijonov N dinarjev. Torej, vse je od- 
visno od tega, kakšne so možnosti samega sklada in hkrati od banke, da sprosti 
ta sredstva. Moram reči, da se je izvršni svet s takim stališčem povsem strinjal 
in to priporočilo je koristno tudi njemu, da razvijemo potrebno aktivnost in da 
v odnosu sklad — banka uspemo, da bo lahko vsaj dobršen del teh sredstev 
sproščen, s katerimi bi reševali aktualna vprašanja borcev NOV. 

Vprašanje statusa borca za Primorsko, o katerem je govoril tovariš Franko, 
bi dejal, da se prav danes popoldne sestane skupina odgovornih predstavnikov 
republike Hrvatske z nami, ki se ukvarjamo s to problematiko. Želimo najti 
določeno enotno stališče za rešitev tega problema, ki je mnogo bolj pereč in 
delijsaten, tako materialno in politično, kot se morda misli. Sliši se namreč, 
zakaj tega problema nismo rešili že pred 20 leti. Dejstvo je, da se o tem že 
nekaj let ukrepa, da so bila sprejeta in odklonjena razna stališča. Sedaj je 
stvar končno dozorela tako, da se reši z zveznim in eventualno z republiškimi 
zakoni. Poudarjam, da je stvar zelo delikatna in da nikakor ne bo mogla biti 
rešena tako, da bi zadovoljila vse. Nekje bodo določeni roki ali kriteriji; uve- 
ljavljanje pravic statusa borca po 9. 9. 1943 mora biti seveda presekan zato, 
da se ohrani bistvo borčevskega statusa in seveda računa tudi s tem, kolikšna 
so materialna sredstva družbe. 

Predsedujoča Marija Mesaric: Prosim, želi še kdo besedo? Besedo 
ima tovarišica Ela Ulrih-Atena. 

Ela Ulrih-Atena: Ker sem vzela izvajanja tovariša Hafnerja kot 
povzetek razprave, se mi zdi nujno še enkrat opozoriti na problem, o katerem 
so govorili mnogi tovariši poslanci, vendar v tem povzetku ni bil zajet. Gre 
namreč za družbeni položaj borcev. 

Precej tovarišev poslancev je ugotavljalo, da imajo vsa gradiva nek kari- 
tativen pečat, ker je edini poudarek na materialnem položaju borcev. Res je 
ta materialni položaj še danes pereč in zato tudi trenutno stopa v ospredje, 
vendar problema borcev ne rešuje. Problem je širši, je že politični, Zal, se tudi 
poročilo izvršnega komiteja centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije 
naslanja samo na socialne pomoči oziroma na izenačenje socialnega položaja 
borcev z drugimi kategorijami zavarovancev. Tako je borec postavljen v položaj 
»►objekta socialne pomoči«, kar naša družba v celoti negira. V socialni politiki 
je sprejeta koncepcija, da morajo ljudje sami biti subjekt reševanja svoje pro- 
blematike in da morajo sami biti nosilci reševanja te socialne politike. Tu pa 
smo se izneverili temu načelu in se postavili v vlogo družbe, ki rešuje probleme 
borcev. 
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Problem mirnodobskih invalidov skušamo reševati tako, da jih rehabiliti- 
ramo in da jim primerno njihovi invalidnosti damo možnosti, da se enako- 
pravno vključijo v delo in gospodarjenje, da si sami ustvarjajo materialno 
podlago za življenje. Mislim, da najmanj to lahko zahtevajo tudi borci, da 
dokler so seveda sposobni, sami skrbijo zase. Ne glede na to, da imajo pra- 
vico do neke določene socialne skrbi, naj — dokler so sposobni — sami delajo. 
Mi pa smo jim, zdi se mi tako, vzeli pravico do dela. Napravili smo določen 
poseg v upokojevanje borcev. Veliko število borcev smo upokojili, kar je bilo 
v isti situaciji zanje res zelo ugodno. Sčasoma pa se je to pokazalo kot 
negativno; zato, ker smo jih demobilizirali v najširšem pomenu besede. Po- 
stavili smo jih na stranski tir, misleč, da bomo morda tako reševali tudi gene- 
racijski spor med mladimi in starimi, ki zavzemajo položaje, mladi pa ne 
morejo do njih. Mogoče smo samo za trenutek zadovoljili generacijo mladih. 
Vendar sedaj postaja to problem pri starih. Namesto, da bi težili za normalno 
spojitvijo mladih in starih v delovnih prizadevanjih, mislim namreč na sodelo- 
vanje predstavnikov starejše generacije z mlajšo v samem delovnem procesu, 
smo temu normalnemu razvoju naredili silo v nezadovoljstvo obeh. Prej smo 
imeli v opoziciji »mlade« ljudi, sedaj imamo »stare«. S tem ustvarjamo zelo 
negativno situacijo v naši družbi. Morali bi te borce, dokler so sposobni, jemati 
kot enakopravne člane naše družbe, da z 'enakopravnimi pravicami sodelujejo v 
družbenem dogajanju, dokler se pač čutijo za to sposobne. Mislim, da je to 
problem za vrsto borcev, za veliko število ljudi, ki smo jih, kot rečeno z nekim 
administrativnim posegom »vrgli iz delovne fronte«. 

Najbrž se tu postavlja vprašanje metode dela. Tovariš Kolar je že prej 
opozoril na ta problem. Sprejemati neka stališča, zakon ali karkoli o tej pro- 
blematiki, ki naj velja za vse ljudi določenega letnika, je lahko zelo krivično. 
Zdi se mi tudi, da nobena komisija, pa naj bo to komisija izvršnega sveta, ali 
naše skupščine, ne bo mogla kot komisija zadovoljivo reševati te problematike. 
Menim namreč, da se mora spremeniti celotna metoda dela. Drugače je treba 
obravnavati borca in predvsem je treba neposredno razpravljati s človekom, 
ki naj bi ga upokojili, ne pa ga siliti, da mora iti v pokoj, dokler nima za to 
normalnih pogojev. 

Tudi se mi zdi, da Zveza združenj borcev sama kot organizacija ne more 
zadovoljivo reševati te naloge, ker je to širši družbeni problem. Zato danes 
na tej seji posebej pogrešam nastop družbeno-političnih organizacij. Če je 
izvršni komite CK ZKS predlagal nekaj ukrepov, bi mi bilo zelo všeč, če bi 
tu nastopil tudi njegov predstavnik, posebno še, ker je bilo precej mnenj. Prav 
tako tudi Socialistična zveza. Samo s skupnim nastopom vseh družbeno-poli- 
tičnih organizacij bo moč ta problem zadovoljivo reševati, seveda z metodo 
osebnega dela in osebnega stika. Težišče takšnega dela je na občinah, v skup- 
ščini pa lahko rešujemo oziroma sprejemamo res samo najsplošnejše odločitve. 

Da povzamem: v sklepih manjka prav vključitev borcev v delo. Na silo 
smo jih nekaj izrinili iz delovnega procesa in verjetno tega problema ne bomo 
rešili, dokler jim ne bomo dali možnosti, da se individualno odločajo, ali želijo 
ostati aktivni ali ne. 

Predsedujoča Marija Mesarič: Zeli še kdo besedo? Besedo ima 
tovariš Viktor Repič. 
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Viktor Repič: Tovarišice in tovariši poslanci! Po besedah tovariša 
Vinka Hafnerja bi bil najbrž odveč podrobno se zadrževati na posameznih 
problemih, o katerih je bila bogata razprava. 

Dovolite mi, da se omejim samo za nekaj stavkov. Uvodoma sem skušal 
pojasniti; zakaj se gradivo, ki je bilo dano v razpravo skupščini, omejuje pred- 
vsem na materialna vprašanja borcev. Če bi hotel predložiti širši material, bi 
to pomenilo samo ponavljanje vsega tistega, kar je že bilo navedeno v drugih 
dokumentih, ki sem jih omenil in obravnaval problematiko, ki presega njegovo 
področje dela. Seveda pa pri tem ni bil namen, da se razprava o teh vprašanjih 
omejuje izključno na probleme, ki jih vsebuje poročilo. Tudi današnja razprava 
je pokazala, da to ni mogoče. Mislim, da je dala današnja razprava mnogo su- 
gestij in predlogov, ki bodo lahko v precejšnji meri pomagali, da bo nov organ, 
ki ga bo ustanovila skupščina, lahko takoj začel s konkretnim delom. Prav 
zaradi tega podpiramo predlog, da se ustanovi komisija in tako omogoči skupno 
delo vseh činiteljev, ki aktivno sodelujejo pri reševanju teh problemov. Na 
drugi strani pa bo lahko tudi skupščina dobila vsa ustrezna gradiva za bodoče 
razprave. 

Predsedujoča Marija Mesarič: Morda želi besedo predstavnik Zveze 
združenj borcev? (Ne.) Ne želi. Zeli razpravljati še kdo od poslancev? (Ne.) 
Vprašam predstavnika skupine poslancev tovariša Mirka Remca, če želi imeti 
odmor zaradi uskladitve postavljenih konkretnih predlogov za dopolnitev skle- 
pov? (Da.) 

V sporazumu s predsednikom socialno-zdravstvenega zbora odrejam 15 
minut odmora s tem, da točno po 15 minutah nadaljujemo z delom. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.25 in se je nadaljevala ob 14. uri.) 

Predsed.ujoča Marija Mesarič: Z dovoljenjem predsednika socialno- 
zdravstvenega zbora in z opravičilom vsem poslancem tega zbora, bi izkoristila 
to priliko, ker komisija še ni končala z delom, da obvestim poslance republi- 
škega zbora o naslednjem: 

Kakor vam je znano, imamo skupno sejo vseh zborov ob 15. uri. Prosim 
poslance republiškega zbora, da se izjavijo glede na sprejeti dnevni red o tem, 
ali naj z delom nadaljujemo še danes, oziroma, da prekinemo sejo in jo jutri 
nadaljujemo. Ker se je že precej poslancev za jutri opravičilo, predlagam, 
kolikor se poslanci republiškega zbora s tem strinjajo, da danes intenzivno 
delamo vse dotlej, dokler ne izčrpamo celotnega dnevnega reda. Približno bi 
naše delo potekalo takole: ob 15. uri se zberemo na skupni seji. Predvidevam, 
da bo ta trajala največ 40 minut. Republiški zbor bi po kratkem odmoru takoj 
začel delati. Najprej bi imeli skupno sejo z gospodarskim zborom glede 6. in 7. 
točke dnevnega reda, s čimer bi preskočili točko 4. in 5. Ko opravimo skupno 
sejo z gospodarskim zborom, pa bi nadaljevali s točko 4. in 5. in z vsemi drugimi 
točkami. Tako bomo lahko predvidoma zaključili sejo, če bomo delali zelo in- 
tenzivno, med 21. in 22. uro. Se poslanci s tem predlogom strinjajo? (Da.) Ali 
ima kdo kak spreminjevalni predlog? (Ne.) Se enkrat poudarjam, da se resno 
bojim, da jutrišnja seja ne bi bila uspešna zaradi mnogih opravičil. 
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Prosim, da tisti, ki ste za to, da danes nadaljujemo z delom, dvignete 
roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Prosim, da tisti, ki ste proti temu pred- 
logu dvignete roko? (Nekaj poslancev dvigne roko.) Ugotavljam, da je večina 
za nadaljevanje seje. Zato bomo z delom nadaljevali. 

Besedo ima predstavnik skupine poslancev tovariš Mirko Remec. 

Mirko Remec: Tovarišice in tovariši poslanci. Oprostite, ker se je 
skupina dalj časa zadržala pri delu kot je bilo napovedano. 

Obveščam zbor, da je skupina poslancev v prisotnosti predstavnika izvrš- 
nega sveta in obeh predlagateljev amandmajev obravnavala oba amandmaja. 
Sprejela je amandma tovariša Vlada Crneta z dopolnitvijo, da se v tretji vrsti, 
kjer je rečeno »in tudi za to, da se z uporabo sredstev tega zakona rešijo vsi 
pereči stanovanjski problemi borcev NOV«, doda besedilo: »najkasneje v treh 
letih« in ne navaja letnico 1969. Tako spremenjen amandma je sprejel tudi 
predstavnik izvršnega sveta in tudi predlagatelj amandmaja se je strinjal s tako 
spremembo. 

Drugi amandma skupine desetih poslancev je naša skupina poslancev, ki 
ga je obravnavala, odklonila. Odklonila ga je zato, ker so sredstva, s katerimi 
razpolaga sklad pokojninskega zavarovanja, angažirana pri skladu pokojnin- 
skega zavarovanja za ureditev prav tako perečega vprašanja pokojnin v letoš- 
njem letu, se pravi tudi za pokojnine. Pokojninski sklad ima namreč angažirana 
ta sredstva kot obratna sredstva in je zaradi tega nemogoče, da bi ta sredstva 
sedaj namenjali za druge namene, oziroma, da bi jih uporabljali v letošnjem 
letu v celoti za gradnjo stanovanj za borce. Iz teh razlogov je skupina poslancev 
amandma desetine poslancev soglasno odklonila. 

Predsedujoča Marija Mesarič: Predstavnik izvršnega sveta je sode- 
loval v tej razpravi in se po vsej verjetnosti s tako predlagano formulacijo 
strinja in sprejema amandma. Prav tako je sodeloval na tej seji tudi predstavnik 
zakonodajno-pravne komisije in vidim, da se tudi on strinja s predlagano for- 
mulacijo. 

Prosim tovariša Seitla, da se izjavi v imenu skupine poslancev, če odstopa 
od amandmaja, ali pa moramo o njem glasovati? Glasovi iz klopi: (Glasovati!) 

Dajem na glasovanje amandma skupine poslancev. Najprej glasujejo po- 
slanci republiškega zbora. Kdor je za ta amandma, naj dvigne roko? (18 po- 
slancev dvigne roko.) Kdo je proti temu amandmaju? (Večina poslancev 
dvigne roko.) Kdo se je vzdržal? (8 poslancev dvigne roko.) To se pravi, da 
amandma skupine poslancev ni sprejet. 

Prosim, da glasujemo o amandmaju tovariša Crneta s popravkom, ki ga 
je pojasnil predstavnik skupine poslancev, Mirko Remec. Prosim republiški 
zbor, da glasuje o tem amandmaju. Kdor je za, naj prosim dvigne roko? (Večina 
poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (Nihče.) Prosim, kdo se je vzdržal? (2 
poslanca dvigneta roko.) Ugotavljam, da je amandma z večino glasov sprejet. 

Prosim poslance socialno-zdravstvenega zbora, da glasujejo. Prosim, kdor 
je za amandma poslanca Seitla, naj dvigne roko? (1 poslanec dvigne roko.) 
Kdo je proti? (Večina poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca 
dvigneta roko.) 
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Prosim, da glasujete še o amandmaju, ki ga je dal tovariš Črne s poprav- 
kom, ki ga je navedel tovariš Mirko Remec. Kdor je za, naj prosim dvigne 
roko? (33 poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (1 poslanec dvigne roko.) Se je 
kdo vzdržal? (1 poslanec dvigne roko.) 

Ugotavljam, da sta republiški in socialno-zdravstveni zbor. sprejela amand- 
ma tovariša Crneta, medtem ko sta amandma tovariša Seitla in skupine po- 
slancev tako republiški kot socialno-zdravstveni zbor zavrnila. 

Dajem sklepe, ki so bili predloženi skupno s sprejetim amandmajem na 
glasovanje. Prosim, najprej poslance socialno-zdravstvenega zbora, da glasu- 
jejo o predlaganem sklepu? Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor soglasno sprejel sklep o ukre- 
pih za izpopolnitev sistema družbene skrbi za predvojne revolucionarje in 
borce NOV. 

Prosim poslance republiškega zbora, da glasujejo o istem predlogu. Kdor 
je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je tudi republiški zbor 
sprejel sklep o ukrepih za izpopolnitev sistema družbene skrbi za predvojne 
revolucionarje in borce NOV soglasno. 

S tem zaključujem skupno sejo obeh zborov. Republiški zbor bo z delom 
nadaljeval takoj. 

Dr. Vinko Mozetič: Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor iz- 
črpal svoj dnevni red. 

(Skupna seja s socialno-zdravstvenim zborom je bila zaključena ob 14.25. 
seja republiškega zbora z gospodarskim zborom pa se je začela ob 15.55.) 

Podpredsednik Marija Mesarič : Nadaljujemo z delom. Kot sem vas 
dopoldne že informirala, bomo 5. in 6. točko obravnavali na skupni seji z gospo- 
darskim zborom. 

Prehajamo na obravnavo 5. točke dnevnega reda. V sporazumu 
s predsednikom gospodarskega zbora bo skupno sejo vodil predsednik gospodar- 
skega zbora Miran Goslar. 

Predsedujoči Miran Goslar: Po dnevnem redu razpravljamo o 6. točki 
dnevnega reda republiškega zbora in 2. točki gospodarskega zbora. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli naslednje gradivo, ki ga je predložil 
izvršni svet Skupščine SR Slovenije: gospodarska in organizacijska problema- 
tika elektrogospodarstva Slovenije (priloga a), stališče sveta za energetiko 
gospodarske zbornice SR Slovenije do problemov izgradnje elektroenergetskih 
objektov v Sloveniji (priloga č), poročilo splošne gospodarske banke Ljubljana 
o dotoku in porabi sredstev zbranih po zakonih za kreditiranje elektroenerget- 
skih objektov (priloga 1), vložena sredstva v elektrogospodarstvo Slovenije do 
leta 1970 (priloga 2), teze za dopolnitev zakona o sredstvih gospodarskih orga- 
nizacij (priloga b), teze o spremembi republiškega zakona o obveznih posojilih 
za graditev določenih elektroenergetskih objektov in združenih sredstev za 
skupno poslovanje. 
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Kot dodatno gradivo ste prejeli še: sklepe in predloge poslovnega združenja 
energetike Slovenije o ureditvi financiranja izgradnje elektroenergetskih ob- 
jektov na območju Slovenije. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Rina Simonetija in Sveta 
Kobala. 

K obravnavi bo dal ekspoze član izvršnega sveta tovariš Rino Simoneti 
in ga prosim, da pride h govorilnici. 

Rino Simoneti: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Pred vami so analize republiškega sekretariata za gospodarstvo, zavoda SR Slo- 
venije za planiranje, nekatera poročila, predlogi in zakonski osnutki, ki so 
rezultat razmišljanj, snovanj in hotenj večjih delovnih organizacij in institucij, 
ki so zainteresirane za skladen razvoj elektrogospodarstva. Izvršni svet je ves 
čas smatral, da je ta dejavnost zelo pomembna za razvoj narodnega gospodar- 
stva in je poskušal povezati proizvajalce, kupce, investitorje in kreditorje, ki 
so v procesu izgradnje novih objektov proizvodnje, prenosa in uporabe po na- 
ravi stvari nujno medsebojno povezani. 

Razprave so osvetlile probleme z raznih zornih kotov, zato bo danes precej 
lažje sklepati. Razmišljanje in načrtovanje na tem področju pa ni končano, 
ker bo prisotnost vseh potrebna tudi v bodoče, čeprav so lahko današnje odlo- 
čitve pomemben mejnik v razvoju elektrogospodarstva. 

Elektroenergija je blago, katere proizvodnja je zaključena po prenosu z 
uporabo na kraju končnega potrošnika. Zasledujemo cilj zagotoviti potrebno 
količino in kvaliteto energije ob pravem času in na pravem kraju. Poleg teh 
posebnosti mora dobavitelj obvladati njihove potrebe glede na letno dobo in 
ure določenega dneva. Pravo vrednost dobi energija, če je v zadostni količini 
in zahtevani kvaliteti prisotna v porabi. Za vlaganja v nove objekte je značilno, 
da so potrebne zelo velike vsote, medtem ko je tekoče obratovanje manj obre- 
menjeno s stroški, amortizacijska doba pa je dolga. Za rentabilnost objektov je 
zelo važno, po kakšni ceni in na kakšne roke so bila vložena sredstva. Cena 
službe kapitala pa je odločilna za presojo rentabilnosti naložb, zato to področje 
ne prenese kratkoročnih kreditov. 

Viri energije se v različnih obdobjih in razmerah hitro spreminjajo. Ob 
priliki proučevanja energetske bilance, ki nam je v osnutku priložena, bomo 
imeli priliko za predvidevanja o razvoju pri nas. To nas ne sme zadržati v kon- 
kretnem programiranju in izvedbi objektov, za katere smo se v naših programih 
že odločili. Elektroenergija iz dveh temeljnih virov vode in premoga je za to 
obdobje, ko sodeluje z 12 do 15,0/a pri pokrivanju naših energetskih potreb, ne- 
sporno nepogrešljiva. Za učinkovito poslovanje morajo biti proizvodnja in pre- 
nosna podjetja organizirana v sistemu, ki racionalno izkorišča svoje prednosti 
in prenaša energijo na kraj porabe. Kakor znano, imamo pri nas tri proizvodno- 
prenosna podjetja, samostojne termoelektrarne in pet distribucijskih podjetij 
v republiki. Velikost sistema je odvisna od možnosti za obvladovanje temeljne 
naloge po cenejši proizvodnji in prenosu. Samostojna podjetja to načelo težko 
izvajajo. 

Podjetniško racionalno ponašanje samostojnega producenta ni vselej v 
skladu z narodnogospodarskimi interesi, kar smo ugotavljali v preteklosti na 
primerih pomanjkanja energije v določenem času, ko so bile istočasno nekatere 
termoelektrarne neizkoriščene in podobno. Tuji interesi večjih posameznih pod- 
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jetij niso vselej skladni z interesi vsega gospodarstva. Individualno ponašanje, 
ki sicer prinaša razdrobljenim podjetjem nekatere koristi, zaradi nesmotrno 
izrabljenih proizvodnih možnosti pa škoduje gospodarstvu kot celoti. Podjetja 
so poskušala s kooperantskimi odnosi čimbolje usklajevati obstoječa nasprotja, 
vendar so se odnosi venomer zapletali. Pogodbe so naletevale na težave in se 
končno izkazovale za nezadostne. Kupoprodajna pogodba ni adekvatno sredstvo 
za kontinuiran proces proizvodnje in prodaje energije, ki jo praviloma ne 
uskladiščimo, ampak naj bo prisotna po potrebah na mestu potrošnje. V elektro- 
gospodarstvu smo opažali nekatere nezdrave pojave, ki so nas opozarjali, da smo 
dolžni pri razreševanju sodelovati. Dejstvo je, da teče izgradnja energetskih 
objektov z združenimi sredstvi vsega gospodarstva, ko pa so ta zbrana, smo 
priče neodvisnega podjetniškega ponašanja delovnih organizacij. 2e v času 
gradnje bi bila kvalificirana udeležba družbe nujno potrebna. 

Statistični podatki tudi kažejo nesorazmerno naraščanje osebnih dohodkov 
v elektrogospodarstvu v primerjavi z industrijo in rudarstvom. V letu 1965 je 
imelo elektrogospodarstvo tudi 6-krat večje, v letu 1966 pa 5-krat večje sklade 
skupne porabe na zaposlenega. 

Hitro so naraščali tudi stroški investicijskega vzdrževanja. V industriji so 
v letu 1965 znašali osebni dohodki 59 000 S din, v elektrogospodarstvu 80 000 
S din. Leta 1966 so porastli v industriji za 31,5 l0/a, v elektrogospodarstvu za 39 %>. 
Leta 1967 so v industriji porastli osebni dohodki za 8,8 %>, v elektrogospodarstvu 
za 17,3 l0/o. Upoštevati moramo nadpovprečni kvalifikacijski sestav zaposlenih 
v elektrogospodarstvu. Kljub temu pa se razlike iz leta v leto večajo, kar je 
razvidno iz naslednjih indeksov, če vzamemo vsako leto za osnovo osebni do- 
hodek zaposlenih v industriji in ga označimo z indeksom 100, so bili osebni 
dohodki v elektrogospodarstvu leta 1965 na indeksu 135, leta 1966 na indeksu 
139,5 in v lanskem letu, to je letu zelo hudih kritik na račun elektrogospodar- 
stva, na indeksu 150. Močno so razširjena pojmovanja in ocenjevanja vrednosti 
energije na pragu proizvodnje, čemur ustreza oblika samostojnega, nepoveza- 
nega producenta. Posamezniki skušajo zavračati vpliv gospodarstva in družbe- 
nega poslovanja. Ker pa je elektrogospodarstvo tako pomembna in izrazita in- 
frastruktura z obeležji monopolnosti, bo prisotnost vseh faktorjev tudi v bodoče 
potrebna. Najprej pri določanju splošnih uzanc in tehničnih pogojev za prodajo, 
drugič pri oblikovanju začrtane politike, tretjič pri usmerjanju amortizacije 
povezano s programom razvoja, četrtič pri usklajenem optimalnem izkoriščanju 
vseh virov energije in petič pri mobilizaciji dodatnih finančnih sredstev za 
izvedbo dolgoročnih programov. 

K učinkoviti izvedbi gornjih načel moramo tudi mi prispevati svoj delež. 
Vsako obotavljanje bo samo škodilo splošnemu gospodarskemu razvoju. Zave- 
dati se moramo upravičene kritike elektrogospodarstva, da so v preteklosti tudi 
dejavniki izven njega prispevali k razdrobljenosti in da smo dolžni danes čvrsto 
povezati enoten elektroenergetski sistem, ki je za razmere razvitih dežel zelo 
majhen. Povezave se bodo širile takoj na jugoslovanski gospodarski prostor in 
se že širijo in povezujejo s področji sosednjih držav. Če so delovne enote po- 
stavljene v položaj samostojnega tržnega producenta, se moramo zavedati, da 
bodo delovale po principih in logiki svojih poslovnih interesov. Zato je bilo 
ponašanje elektrogospodarskih podjetij prirodno in objektivno dano. 

Za v bodoče bi bilo koristno, če bi znova proučili pristojnost federacije in 
republik na tem področju in bi federacija obdržala pravico glede določanja 
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tehničnih pogojev in uzanc pri prodaji in splošnih načel tarifnega sistema, omo-, 
gočiti pa bi morali republiki in gospodarstvu širše možnosti za udeležbo v finan-: 
ciranju novih objektov. Republika bi morala predpisovati konkretna določila 
tarifnega sistema in razmerje med tarifami o napetosti, moči, odnosov na jalovo . 
energijo in drugo. Kontrolo cen bi lahko prenesli na republiko. 

Pri pregledu potrošnikov se nam vsiljujeta dve temeljni grupi, ki bi jih: 
morali posebej obravnavati v bodočem sistemu. Na eni strani so gospodinjstva, 
obrt, trgovina, mala industrija in poljedelstvo, kjer bi tarife morale vsebovati' 
tudi manjši del sredstev za razširjeno reprodukcijo. V drugi skupini so veliki 
potrošniki, ki naj bi bili z dolgoročnimi pogodbami povezani s producenti. Pri. 
njih bo vplivala na ceno udeležba v obliki vlog ali posojil pa tudi pogoji pri 
odjemu. Za izgradnjo celotnega sistema so odločilne tehnološke in gospodarske 
kvalitete posameznih hidroenergetskih in termoenergetskih objektov, dolgoročno: 
povezanih s premogovniki. Proces združevanja s tem ni zaključen. Čim bolj 
bo rasel v termoelektrarnah odjem premoga in bodo termoelektrarne največji 
kupec, tem čvrstejši bodo morali biti medsebojni poslovni odnosi, ki v končni 
fazi lahko privedejo tudi do združitve ali pripojitve. 

Za delo distribucijskih podjetij gredo razmišlajnja v dveh smereh. Ali 
enotno distribucijsko podjetje dolgoročno povezano s producenti, ali pa hkratna 
spojitev, ker preučuje trenutno poslovno združenje za energetiko. 

V financiranju elektro-gospodarstva so očitne vrzeli, ki jih povzroča od- 
sotnost tistih, ki so denar zbrali za nove objekte. Podražitve, ki jih doživljamo, 
niso v nobenem razmerju s splošnim nivojem porasta cen za čas gradnje. 

Po mnenju sveta za energetiko pri gospodarski zbornici SR Slovenije po- 
vzroča precejšnje težave tudi neredno pritekanje sredstev. Kreditni pogoji so 
neugodni, banke so za dokončanje objektov angažirale svoja kratkoročna sred- 
stva. Zato misli poslovno združenje za energetiko, da je mogoče izboljšati eko- 
nomski položaj z intervencijo dolgoročnih sredstev, ki naj zamenjajo kratko- 
ročne. Podpirajo tudi vlaganja na osnovi poslovnega sodelovanja in povezujejo 
izgubo, ki se bo v tekočem letu v elektrogospodarstvu pojavila z izboljšanjem 
pogojev kreditiranja. Če bodo elektrogospodarska podjetja mogla skleniti z ban- 
kami boljše kreditne pogodbe, bo to vplivalo na rentabilnost poslovanja in na 
zmanjšanje izgube. 

Iz priloženega gradiva je razvidno, da bo poraba po srednjeročnem planu v 
začetku leta 1971 približno na nivoju 5 980 milijonov kWh. Z dograditvijo vseh 
objektov, ki so danes v izgradnji, bomo imeli proizvodne možnosti še za 6 226 
milijonov kWh. To pomeni, da bo nastala 5 '%> rezerva, kar ne presega norma- 
tivov, ki so na tem področju običajni. Poleg tega ni mogoče misliti, da teče 
izgradnja infrastrukturnih objektov v popolnem skladju s potrebami. Tudi v 
bodoče se bo dogajalo, da bo energije primanjkovalo, nato pa bomo gradili 
objekte, ki bodo v optimalnih kapacitetah presegli potrebe trenutka, v katerih 
bodo zgrajeni. V programu je, da bo srednja Drava zgrajena do poletja 1969, 
termoelektrarna Šoštanj 36 mesecev po sklenitvi pogodbe z investitorjem, ter- 
moelektrarna Trbovlje bo začela obratovati letos jeseni. 

Za dokončanje vseh energetskih objektov za izgradnjo daljnovodov in racio- 
nalizacijo rudnikov rabimo približno 150 milijard S dinarjev. Z dosedanjimi 
predpisi je zagotovljeno 128,5 milijarde, upoštevajoč pri tem sredstva federacije, 
ki bodo ob koncu izgradnje znašala 43,7 milijarde S dinarjev. Razliko med ugo- 
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tovljenimi potrebami in razpoložljivimi sredstvi, ki znaša 22 milijard, bi pokrili 
s predlaganim zakonom v višini 19,8 milijarde, ostanek bi pokrile banke.' 

V vsestranski in široki razpravi, v kateri so sodelovali občinski odbori in 
vse prizadete institucije, se je izvršni svet odločil predlagati vrsto ukrepov, 
ki naj razmerje izboljšajo. Na prvem mestu predlagamo, da z zakonom o spre- 
membah zakona o zagotovitvi dopolnilnih kreditnih sredstev za dokončanje 
elektroenergetskih objektov zberemo tista sredstva, ki so nujno potrebna, da 
pokrijemo primanjkljaj. 

Pred vami je ustrezen predpis, ki za dobo od 15. 4. 1968 do 21. 12. 1969 
uvaja posojilo v obliki 5°/o dopolnilnega prispevka od investicijskih iz- 
plačil delovnih organizacij od 1. 1. 1970 do 31. 12. 1970 pa v višini 3%. Na ta 
način bi zbrali do konec tega obdobja 18,4 milijarde z obrestmi vred 19,8 mili- 
jarde S din, ki bi jih vrnili gospodarstvu v razdobju 15 let po 6 % obrestni 
meri, začenši s 1971. letom. 2elim poudariti, da odločitev pri tem predlogu ni 
bila lahka in smo se zavedali, da ima nekatere pomanjkljivosti. Možnosti za 
izbiro so bile minimalne, ker republika nima ustreznih pristojnosti oziroma 
pooblastil. To je verjetno edina varianta, ki nam je na razpolago. Druga slabost 
predloga je v tem, da nalaga dodatne obveznosti tistim, ki sredstva nalagajo 
v modernizacijo, rekonstrukcijo ali nove kapacitete. Dalje se s predpisom ne 
obremenjujejo enako vsa gospodarstva, ker so predvsem gospodinjstva in ko- 
ristniki malega odjema neprizadeti. 

Povedal sem že, da gredo naša razmišljanja tudi v smeri proporcionalne 
obremenitve ostalih uporabnikov in se bomo glede tega obrnili na organe fede- 
racije s predlogom, da se konkretne) tarife, sistem in kontrola cen energije 
prepusti v pristojnost republike. Ko bomo to dosegli, bo čas za pazljivo koordi- 
nacijo sistema, ki naj zagotovi udeležbo zasebnega proizvodnega sektorja in 
široke potrošne v razširjeni reprodukciji. 

Ko tako naštevamo nekatere slabosti predloga, pa ne smemo prezreti dej- 
stva, da cena energije verjetno ne bo nikoli v celoti pokrivala potrebe razširjene 
reprodukcije in da bo sodelovanje sredstev gospodarstva in družbe potrebno 
tudi v bodoče. Če bi v cenah novih objektov vkalkulirali celotno razširjeno 
reprodukcijo in to na najkrajše roke, bi poprečno obremenili vse proizvode 
obstoječih producentov. Nekateri bi se znašli v poslovno nevzdržnem položaju. 
S predlaganim predpisom pa le zajemamo del sredstev tam, kjer so se kot 
amortizacija ali skladi podjetij nabrali in se porabljajo za nove investicijske 
naložbe. Dejstvo je, da vsaj pri skladih zajemamo iz viška ustvarjenih sredstev 
in ne vkalkuliramo razširjeno reprodukcijo v strukturo cene. Nove kapacitete 
pa bodo tudi novi porabniki električne energije. S tem predlogom ne zajemamo 
sredstev gospodarstva za katerokoli naložbo, ampak za prepotrebno infrastruk- 
turo. Sproščena bančna sredstva, ki bi jih potegnili iz energetike, se bodo ko- 
ristno uporabljala tam, kjer bo za gospodarstvo najpotrebnejše. Bančna sred- 
stva ne bodo odtegnjena od gospodarstva, ampak se bodo prelivala v druge 
potrebne namene. Končno sredstva, ki jih zbiramo, ne odtegujemo za večno, 
ampak se bodo postopno vračala, z njimi pa prav danes odpiramo še nove mož- 
nosti za vključitev deponentov med aktivne tvorce elektroenergetske politike 
v bodoče. 

Druga vsebinska novost, ki jo predlagamo, je uvajanje možnosti, da se 
dajalci kreditov v elektrogospodarstvu lahko odločijo, da svoja sredstva spre- 
menijo v naložbe po zakonu o sredstvih gospodarskih organizacij. Tako se 
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lahko uporabnik družbenih sredstev, ki je plačal posojilo ali deponiral sredstva 
po določbah teh zakonov, s koristnikom dogovori, da se preoblikujejo zbrana 
sredstva v združena sredstva za zgraditev energetskih objektov. S tem želimo 
zagotoviti vpliv vlagateljev na poslovanje elektroenergetskih podjetij. Ta vpliv 
bi se izražal na različne načine skladno s pogodbami, ki jih bodo delovne orga- 
nizacije sklenile. 

Zavedamo se, da bo v bodoče potrebno oblikovati udeležbo pri obveznem 
odvajanju prostih sredstev v elektrogospodarstvu za nove naložbe, ker bi 
sicer vlagatelji ne mogli realizirati svojih koristi. Mislim, da s tem vnašamo 
nove kvalitete v odnose med proizvajalci in potrošniki, med tistimi, ki kredi- 
tirajo in vlagajo in tistimi, ki s temi sredstvi razpolagajo. Poleg tega predlagamo 
spremembo zveznega zakona, ki bi v primerih, ko se z zveznim zakonom, ali 
na osnovi njegovega pooblastila z republiškim zakonom nalaga obvezno po- 
sojanje sredstev, posojilodajalcu omogoči, da ta sredstva vloži na osnovi kre- 
ditne pogodbe, posojilojemalec pa bi moral sprejeti odločitev posojilodajalca, 
če želi sredstva vložiti. Minimalne obveznosti in pravice pogodbenikov ter 
postopek in posledice, če se investitor in vlagatelj ne moreta zediniti, bi mo- 
rala predpisati republika. Med pomanjkljivo urejenimi zadevami želim ome- 
niti še tretjo, to so odnosi med predstavniki družbe, ki dajejo iniciativo za 
zbiranje sredstev, bankami, ki ta sredstva dobe v upravljanje ter investitorji 
in končnimi koristniki, ki objekte uporabljajo. 

Podražitve, ki presegajo tudi 100 ®/o predračunske vrednosti, nas opozarjajo 
na zelo krhke poslovne odnose. Danes ni mogoče ocenjevati subjektivne odgo- 
vornosti, dejstvo pa je, da niso v sistem vgrajene zavore, ki bi delovale racio- 
nalno, zmanjševale stroške in izvajale tekočo kontrolo. Potem, ko so sredstva 
zbrana, jih troši investitor in graditelj brez kvalificirane kontrole bank in 
gospodarstva. V sistem smo želeli vgraditi take mehanizme, ki bi delovali v 
smeri spoštovanja rokov, pogojev in cen. Nismo še našli najboljših rešitev, 
ker nimamo kvalificiranih inženiring organizacij, ki bi proti plačilu določene 
provizije prevzele popolno odgovornost za temeljne elemente izvedbe investi- 
cijskega programa od projekta do obratovanja. Na drugi strani pa zopet nismo 
mogli pristati na to, da bi banka bila samo najpreprostejše obračunsko mesto, 
ker je za obračanje tako pomembnih sredstev potrebna bolj kvalificirana ude- 
ležba. Jasno je namreč, da nastajajo med pritokom sredstev in njihovo porabo 
ter med pogoji, ki jih banka predpisuje kreditojemalcem in pogoji, po katerih 
je sredstva prejela in končno med pritokom anuitet in njihovim ponovnim 
angažiranjem ali vračanjem, za banko nekatere prednosti, ki jih more in mora 
poslovno izkoristiti. S tem dejstvom razlagam tudi razliko med primanjkljajem 
sredstev okoli 22 milijard, ki so za graditev potrebna in 19,8 milijarde, ki jih 
bomo s predpisi zbrali. V poslovni dinamiki je namreč mogoče take razlike 
pokrivati. 

Na posebno zahtevo obeh matičnih odborov gospodarskega in republiškega 
zbora smo pospešeno delovali v smeri sklenitve pogodbe med republiškim 
sekretariatom za finance, kot predstavnikom republike in kreditno banko in 
hranilnico Ljubljana, po kateri se partnerja obojestransko zavezujeta in spre- 
jemata obveznosti za izvedbo načrtov o izgradnji elektroenergetskih objektov. 
V pogodbi, ki je podpisana, so navedeni objekti in cena za njihovo izgraditev 
ter določeni roki in penali za prekoračitev. Banka sicer ni mogla sprejeti ob- 
veznost, da bo krila podražitve, ki bi izhajale iz morebitne spremembe kurza. 
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carin, krije pa ostale podražitve. Zato je banka dobila vrsto pravic, ki jih bo 
na osnovi te pogodbe uveljavila pri investitorju. Želeli smo vgraditi čvrsto 
odločitev, da lahko upravlja v svojem imenu in za svoj račun le z lastnimi 
sredstvi, z družbenimi pa le na osnovi zakonov in spoštujoč družbene dogovore. 
Gospodarstvo vlaga 45°/# vseh sredstev v elektrogospodarstvo in smo dolžni 
zagotoviti njegovo aktivno prisotnost. 

Pri koncu še naša razmišljanja o integraciji. Na osnovi razprav v delovnih 
organizacijah elektrogospodarstva in večinskega mnenja v poslovnem združenju 
za energetiko je izvršni svet smatral, da je dolžan podpreti prizadevanja za 
organizacijo enotnega dobro organiziranega elektroenergetskega podjetja, ki bo 
vključevalo hidro- in termoelektrarne in prenos. Distribucijska podjetja so sama 
sklenila spojitev. Združitev narekuje narava tehnološkega procesa, racionalno 
izkoriščanje vseh virov, ustrezno dolgoročno in pravočasno oskrbovanje po- 
trošnikov v določeni kvaliteti in obsegu, izravnavanje protislovij, ki izhajajo 
iz kratkoročno orientacijskih interesov posameznega obrata nasproti širšim 
narodnogospodarskim interesom, mobilnost sredstev za razširjeno in enostavno 
reprodukcijo, ki bi odpravila potrebo neprimernega obveznega odvajanja sred- 
stev elektrogospodarstvu in končno interes relativno majhnega gospodarskega 
prostora, ki ga bo podjetje oskrbovalo. 

Mislimo, da bi delne integracije povzročile konflikte na drugih področjih 
in zavirale zbiranje sredstev za razširjeno reprodukcijo. Ne bi mogli pristati 
nia postavljanje pogojev šibkejšim. S tem bi ohranili prisotnost prisile, ki bi 
morala na nekem mestu jemati in drugim dajati. Če je kamen spotike za 
enotno podjetje toplotni del Toplarne Ljubljana, ga ne bo težko izločiti. Če pa 
gre za prekoračitve pri cenah izgradnje, so drugod prekoračitve še višje. Ker 
s temi razpravami v zvezi mnogo govorimo tudi o cenah in prednostih, lahko 
samo na splošno navedem dosedanja razmišljanja, da bomo morali upoštevati 
kvaliteto in stroške prenosa. To pa je tudi vse, ker bomo sicer v položaju, da 
bomo morali odjem energije nekoliko spodbuditi in težiti k nizkim cenam, 
ker je ne bo primanjkovalo. Zavrniti pa moramo razmišljanja, da razmestitev 
objektov že v naprej odreja koncept dolgoročnega razvoja Slovenije. 

Če to posamezniki mislijo in jaz sem se prepričal, da so to res samo po- 
samezniki, potem se moramo o tem šele sporazumeti. Sicer bo ostalo pri stari 
pesmici, ki smo se je vsi učili, »Sanjal je nocoj naš Tonček, da je žolta ribica«. 
Kje bo sedež novega podjetja, je stvar mirne strokovne ocene in naj bo tam, 
kjer je največ pogojev za dobro poslovanje. Enotno podjetje ne bo smelo zane- 
mariti pozitivne izkušnje sedanjih kolektivov, ki so jih pridobili z raciona- 
lizacijami in komercialnim poslovanjem. To ne bo čarobna palica, ki rešuje vse 
probleme, če ne bo notranjih sil, ki bodo sposobne usklajevati protislovja. 
Nagrada po delu pa v tej panogi ni količina proizvedenih kilovatov, ampak 
stopnja pripravljenosti in optimalno poslovanje razvitega elektrogospodarskega 
sistema kot celote. Pri tem stroški in individualno dogovarjanje in režija 
obratov ne igra podrejene vloge. 

Izvršni svet se zaveda, da s tem začenjamo novo etapo snovanja in delo- 
vanja, to pa gotovo ni zadnja rešitev, prav kmalu bomo v položaju, da bomo 
zopet razmišljali, kako dalje v letu 1970. 

Ob tej priliki smo tudi ugotovili, da nimamo ustreznega organa, ki bi 
strokovno spremljal naša gibanja in razvoj energetike. Tudi financiranje na 
področju elektrike, plina in nafte ter bodočih nuklearnih virov, je predmet 
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dolgoročne koordinacije in konsistentnosti sistema. Ob razpravi o energetski 
bilanci, ki je pred nami, bomo imeli priliko, da s prizadetim sodelovanjem 
vseh zainteresiranih najdemo ustreznejše rešitve. 

Prosim vas tovarišice in tovariši poslanci, da zavzamete stališča, da dopol- 
nite naše predloge in končno, prosim, da predlagane rešitve sprejmete. Hvala. 

Predsedujoči Miran Goslar: Hvala lepa. Oba pristojna odbora, odbor 
za proizvodnjo in promet republiškega zbora ter občasni odbor za proizvodnjo, 
promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora sta razpravljala o gospo- 
darski in organizacijski problematiki v elektrogospodarstvu Slovenije. Obema 
zboroma sta predložila pismeno poročilo. Odbor za proizvodnjo in promet 
republiškaga zbora je skupščini predložil predlog ugotovitev in priporočil, 
ki naj bi jih na današnji seji sprejeli v zvezi z reševanjem vprašanj, ki -se 
pojavljajo pri elektrogospodarstvu. Hkrati je odbor predložil tudi osnutek do- 
pisa zvezni skupščini, s katerim se predlaga dopolnitev zakona o sredstvih 
gospodarskih organizacij. Poslanci gospodarskega zbora so poleg tega prejeli 
tudi poročilo občasnega odbora za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje 
gospodarskega zbora o predlogu ugotovitev in priporočil skupščine k reševanju 
vprašanj, ki se pojavljajo pri gospodarjenju z električno energijo. V poročilu 
odbor predlaga določene spremembe in dopolnitve k predlogu omenjenega 
priporočila. 

Danes sta oba pristojna odbora imela skupno sejo, kjer sta usklajevala 
svoja stališča do predlaganega priporočila. Predložila sta skupno pismeno po- 
ročilo, ki ste ga prejeli danes pred sejo in prečiščeni tekst besedila predloga 
priporočila. V tem prečiščenem tekstu so spremembe, ki sta jih odbora osvojila 
na današnji seji, označene z velikimi črkami tako, da takoj vidite, v čem 
je sprememba. 

Ali morda predsednik odbora za proizvodnjo in promet republiškega zbora 
želi seznaniti oba zbora s predloženim priporočilom in stališči, ki sta jih oba 
odbora na današnji skupni seji zavzela do priporočila. (Da.) Besedo ima tovariš 
Mirko Jamar. 

Mirko Jamar: Tovarišice in tovariši poslanci! Vprašanjem, ki se 
nanašajo na organizacijo in poslovanje energetike nasploh, zlasti pa še elektro- 
gospodarstva, je bilo v zadnjih letih namenjeno v raznih telesih skupščine, se- 
veda pa tudi drugod, dosti razprav. 

2e samo to dejstvo potrjuje, da se skupščina zaveda pomembnosti ener- 
getske preskrbe in njenega vpliva na celotni gospodarski razvoj. Odbor za 
proizvodnjo in promet republiškega in pristojni odbor gospodarskega zbora sta 
imela vprašanja s področja elektrogospodarstva v zadnjih 6 mesecih 4-krat na 
dnevnem redu svojih sej. Da bi čimbolj uspešno prispevala k učinkovitemu 
reševanju problemov, ki se javljajo na področju elektrogospodarstva, sta od- 
bora predložila zboroma nekatere ukrepe, katerih namen je predvsem zago- 
tovitev večjega vpliva potrošnikov gospodarjenja z električno energijo, s tem 
pa tudi odprava monopola, ki je še vedno karakterističen za to področje gospo- 
darjenja. 

V okviru takega izhodišča je bil v razpravah na odborih dan osnovni 
poudarek vprašanjem, ki se nanašajo na probleme financiranja nadaljnje iz- 
graditve energetskih objektov, na sistem financiranja razširjene reprodukcije 
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ter na probleme organizacije elektrogospodarstva. V vseh razpravah je bilo 
izraženo enotno mišljenje, da je potrebno doseči večji vpliv in večje sodelovanje 
potrošnikov električne energije na investicijsko in proizvodno politiko v eletro- 
gospodarstvu ter da je potrebno izvršiti tudi takšne organizacijske spremembe, 
ki bodo vnesle nove kvalitete v gospodarjenje z električno energijo, predvsem 
pa omogočile boljšo in rednejšo preskrbo s kvalitetno energijo ter bolj smotrno 
investicijsko in proizvodno politiko. 

Na obeh odborih je prav tako prevladalo mišljenje, da bi se pogoji takega 
poslovanja najlažje uveljavljali v enotnem podjetju, ki bi zajelo najmanj ce- 
lotno področje SR Slovenije. Treba pa je poudariti, da s samo ustanovitvijo 
enotnega podjetja še ni mogoče pričakovati bistvenih sprememb v kvaliteti 
gospodarjenja. To je samo osnova in predpogoj za uspešno uresničitev ciljev, ki 
smo si jih zastavili. Zato bo treba dati težišče s spremembami izboljšanju 
notranjih odnosov v samem elektrogospodarstvu ter med njim in potrošniki 
električne energije. 

Naš gospodarski sistem in sistem samoupravljanja terja vsekakor tudi v 
okviru enotnejše organizacije vzpostavitev takšnih odnosov in takšnega sistema 
cen, ki bo stimuliral delovni kolektiv vsake električne centrale ter doseganje 
čimboljših poslovnih učinkov. Vzporedno s tem pa morajo vsi ukrepi težiti k 
temu, da bo cena električne energije pri potrošniku čim nižja, ker bo to vzpo- 
redno z razvojem modernizacije in avtomatizacije vedno pomembnejši faktor 
v strukturi proizvodnih stoškov celotnega gospodarstva in s tem tudi vedno 
pomembnejši faktor, od katerega bo odvisna konkurenčna sposobnost našega 
gospodarstva. 

Z aktom, ki se predlaga skupščini, se želi. doseči predvsem naslednje: 
1. priporoča se delovnim organizacijam, da na podlagi pooblastila repu- 

bliškega zakona z medsebojnim sporazumom spremenijo obvezna posojila v 
skupna vlaganja; 

2. predlaga se sprememba zveznega zakona v tem smislu, da bi zakon 
omogočil, da vpisnik obveznega posojila lahko spremeni posojilo v skupna 
vlaganja, pri čemer investitor takšno odločitev vpisnika posojila mora spre- 
jeti. Na osnovi spremembe zveznega zakona bi z republiškim zakonom določili 
podrobnejše pogoje in pravice, ki izhajajo iz skupnega vlaganja sredstev; 

3. priporoča se delovnim organizacijam s področja elektrogospodarstva, da 
pristopijo k integraciji in k ustanovitvi enotne elektroenergetske organizacije; 

4. zaradi pomembnosti teh ukrepov skupščine se sprejme sklep, da pripra- 
vijo republiški organi v mesecu oktobru poročilo o izvajanju teh ukrepov zato, 
da bi skupščina v primeru potrebe lahko podvzemala dodatne ukrepe in s tem 
prispevala k uspešnejši rešitvi s področja elektrogospodarstva. 

Iz dnevnega tiska je bilo mogoče razbrati, da je pri obravnavanju organi- 
zacijskih problemov v elektrogospodarstvu prišlo do bistvenejših razlik v sta- 
liščih med obema odboroma. Dolžnost mi je, da poudarim, da so bila stališča 
obeh zborov tako glede ugotovitev stanja v elektrogospodarstvu, kot tudi 
glede ukrepov za ureditev odprtih vprašanj, povsem enotna. Razlike v stališčih 
se nanašajo le na to, ali naj se skupščina v svojih priporočilih že opredeli za 
določeno obliko določene organizacije elektrogospodarstva, ali pa naj navede 
samo kriterije, ki naj bodo merilo in osnova v dokončnih odločitvah delovnih 
kolektivov. 
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Občasni odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodar- 
skega zbora je trdno vztrajal na stališču, da mora skupščina decidirano pri- 
poročiti ustanovitev enotnega podjetja, ki naj se ustanovi do konca letošnjega 
leta. Odbor za proizvodnjo in promet republiškega zbora pa je bil mnenja, 
naj skupščina poudari v svojem priporočilu kriterije, ki naj bi jih upoštevali 
pri določanju bodoče organizacije in na podlagi katerih naj bi prišlo do najbolj 
ustreznih rešitev. Takšna formulacija priporočila je bila dostavljena tudi po- 
slancem. 

Zato, da bi uskladili stališča obeh odborov, sta se oba odbora danes po- 
novno sestala ter se dogovorila za novo formulacijo glede bodoče organizacije 
elektrogospodarstva. 

Po tej formulaciji izgleda, da bi najbolje ustrezala vlogi skupščine in 
vsebini razptav, če bi skupščina v svojih sklepih ugotovila, da je v razpravah 
prevladovalo mnenje, da naj se ustanovi enotno elektrogospodarsko podjetje. 
Takšno besedilo ste pred sejo tudi prejeli. 

Ker se je težišče razprav nekako osredotočilo predvsem na probleme elektro- 
gospodarstva, bi želel samo na kratko poudariti še nekatere druge probleme, 
ki izhajajo iz predloženih materialov in ki zahtevajo vso pozornost pri nadaljnjem 
gospodarjenju. V oči bode zlasti dejstvo, da se je povečala predračunska vred- 
nost vseh elektroenergetskih objektov, ki se financirajo iz obveznosti posojil 
od 98,6 milijarde S dinarjev pred reformo za 146,3 milijarde S dinarjev. Ne 
glede na delno upravičenost takega porasta predračunskih zneskov zaradi 
reforme je tak porast tako občuten, da ne moremo molče mimo njega. Vsa 
pozornost banke se mora zato usmeriti v to, da ne* bo prišlo do nobenih novih 
podražitev in jih tudi razpoložljiva sredstva ne bodo dopuščala. Gospodarstvo 
pa je hotelo imeti garancijo, da ne bo prihajalo do ponovnih obremenitev. 

Pogodba, ki jo je sklenil republiški sekretariat za finance z banko, mora 
zagotoviti takšne odnose, da so banka in investitorji v polni meri odgovorni 
ne samo za pravočasno izvedbo del, temveč tudi za skrajno racionalizacijo pri 
izvajanju del ter za prekoračitve predračunskih sredstev. Odbora tudi nista 
sprejela priporočila, ki ga je predložila splošna gospodarska banka glede priliva 
in uporabe sredstev, danih na podlagi obveznih posojil. Poročilo je bilo namreč 
dosti preskopo in premalo kritično, da bi moglo služiti pri obravnavi odboru 
in zboru, poleg tega pa poročila ni obravnaval izvršni odbor banke. Dopolnjeno 
poročilo bo banka skupščini ponovno predložila. 

H koncu bi želel ponovno poudariti, da sta tako odbor za proizvodnjo in 
promet republiškega zbora kot začasni odbor za proizvodnjo, promet in poslovno 
sodelovanje gospodarskega zbora stala trdno na stališču, da je potrebno čimprej 
bolj temeljito izvršiti na področju elektrogospodarstva vse tiste spremembe, ki 
jih zahteva čas in potrebe razvoja celotnega gospodarstva. 

Predsedujoči Miran Goslar: Hvala lepa. Ali želi morda predstavnik 
občasnega odbora za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega 
zbora še kaj dodati? (Ne.) Predlog priporočila in amandmaje je obravnavala 
tudi zakonodajno-pravna komisija. Njeno poročilo ste prav tako prejeli pred 
začetkom seje. Morda želi besedo predstavnik zakonodajno-pravne komisije? 
(Ne.) Začenjam razpravo o problematiki elektrogospodarstva in o predlaganih 
priporočilih in sklepih. Vsi povabljeni imajo prav tako možnost da sodelujejo 
v razpravi, in sicer: poslovno združenje energetike, poslovno združenje podjetij 
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za distribucijo električne energije, predstavniki gospodarske zbornice, pred- 
stavniki union-gas, predstavniki savskih elektrarn, soških elektrarn, dravskih 
elektrarn, elektrarne Brestanica, Šoštanj, Trbovlje, toplarne Ljubljana in pred- 
stavniki kreditne banke in hranilnice Ljubljana. Kdo želi besedo? Besedo ima 
inž. Slavko Jakofčič. 

Prosim poslance, ki želijo diskutirati, da se prijavijo z listki, tako da bi 
lahko diskutante razporedili za razpravo. 

Kot prvemu govorniku dajem besedo poslancu inž Slavku Jakofčiču. 

Inž. Slavko Jakofčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! K razpravi sem se prijavil, ker želim podpreti osnovna prizadevanja, 
ki izhajajo iz predloženih gradiv o elektrogospodarstvu. Tu mislim predvsem 
na predlog v zvezi z integracijo elektrogospodarstva Slovenije in na predlog 
novega sistema financiranja izgradnje potrebnih kapacitet kot predlog zveznim 
organom. 

Na začetku razprave mi dovolite kratek pogled v bližnjo preteklost. Ni 
slučajno, da razpravljamo danes o elektrogospodarstvu v situaciji, v kakršni 
se nahajamo. Tudi razvoj družbenoekonomskih odnosov ni tisti činitelj, ki nam 
narekuje določene spremembe v tej, za vse gospodarstvo pomembni panogi. To 
razpravo narekuje nesposobnost, da ocenimo posledice ob dezintegraciji, ki 
je bila izvedena pred nekaj leti. Dezintegracija je predstavljala tudi dezorga- 
nizacijo in neučinkovitost celotnega elektrosistema v Sloveniji, tako glede pre- 
skrbe, kakor tudi investicij. V veliki meri so temu botrovali lokalistični inte- 
resi sklicujoč se na tako imenovane regionalne komparativne prednosti. To ni 
edini element, ki je pred leti, ob močni podpori posameznih oseb izven elektro- 
gospodarstva privedel do razbitja takrat dokaj enotne organizacije. Te težave 
so prisotne tudi danes, ko skušamo postaviti elektrogospodarstvo v okvire, ki 
ustrezajo trenutnim in razvojnim potrebam slovenskega gospodarstva. 

Poudariti želim, da krivda za dezintegracijo ne pade na elektrogospodar- 
stvo, ker je bilo takrat po svojih težnjah bliže združenemu podjetju ali celo 
enemu podjetju, kakor regionalni koncepciji. Ko tega ni moglo realizirati, je 
skušalo ustanoviti vsaj poslovno združenje, o čemer so sklepali tudi samouprav- 
ni organi podjetij za proizvodnjo in prenos energije. Vendar tudi tega takrat 
ni bilo mogoče realizirati in to ne zaradi regionalnih lokalističnih teženj, 
temveč zaradi politike favoriziranja in določene orientacije nadaljnjega razvoja 
elektrogospodarstva. 

Samostojno združenje bi lahko predstavljalo nevarnost za realizacijo take 
politike, zato ga je bilo potrebno utopiti v celotno energetiko. V skladu s tem 
je bilo ustanovljeno poslovno združenje za energetiko. Elektrogospodarstvo je 

* bilo tako onemogočeno, da se tesneje poveže. Ta element je bil prisoten poleg 
že navedenih tudi pri dezintegraciji, če ni imel celo odločilnega pomena. Analiza 
stališč in akcij prejšnjega izvršnega sveta bi to nedvomno potrdila. 

Glede na povedano so ugotovitve v predloženem gradivu pomanjkljive, 
zato predlagam, da se besedilo ugotovitev o elektrogospodarstvu na prvi strani 
spremeni tako, da se za tretjim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi: 
»Na podlagi tega zakona izvedena reorganizacija elektrogospodarstva v Slo- 
veniji ni mogla uresničiti z zakonom danih prednosti, ker je premalo upoštevala 
ekonomske kriterije o smotrni organizaciji za proizvodnjo in preskrbo z elek- 
trično energijo, kakor tudi težnje elektrogospodarstva samega.-« Sedanji četrti 
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odstavek se naj spremeni tako, da se glasi: »Zato kljub pozitivnim načelom za- 
kona in razmeroma dolgemu času, ki je potekel od njegovega sprejetja v elektro- 
gospodarstvu, še vedno ni prišlo do takšnih sprememb, ki bi vnašale nove, 
načelom našega gospodarskega sistema in tržnega gospodarstva, ustrezajoče 
metode gospodarjenja in organizacje.« 

Takšno stanje vnaša nestabilnost v preskrbo z električno energijo in po- 
gojuje potrebo po večjem angažiranju družbe, kot je to objektivno potrebno. 

To spremembo predlagam predvsem zaradi tega, da bi točneje ugotovili 
vzroke neurejenega stanja. Skoraj neverjetno je, da je bila takšna reorganiza- 
cija v elektrogospodarstvu dosežena pod pritiskom družbenih činiteljev v času, 
ko smo že poudarjali potrebo po integraciji na področjih, ki še zdaleč niso imela 
takšnega značaja za razvoj celotne nacionalne ekonomike. Zato tovariši, ki 
opozarjajo, da se ne bi smeli ponovno prenagliti, nimajo prav. S predlogom 
o integraciji naj bi realizirali samo tisto, kar smo bili dolžni podpreti že pred 
leti. Tedaj tudi današnja razprava ne bi bila potrebna. Ostale republike so že 
takrat ustanovile ustrezna podjetja, zato pri njih podobni problemi danes ne 
nastopajo. 

Ko sem zadnje dni pregledoval osnutek razvojnega programa energetike do 
leta 1980, ki ga je za Slovenijo napravilo poslovno združenje za energetiko, sem 
se še bolj prepričal o tem, kar sem dejal. V tem programu je elektroenergetika 
dobesedno utopljena in se obravnava skoraj enakovredno z drvmi, kot ener- 
getskim virom, ki za industrijo pa tudi že za široko potrošnjo skoraj ne prihaja 
več v poštev, razen na podeželju, da o pristranosti pod vplivom prej omenjene 
politike sploh ne govorim. Ta ali drugačen program bo predložen skupščini v 
razpravo, zato danes ne bi hotel o njem širše razpravljati, ker ga ne poznate. 
Dvomim pa, da bo poslovno združenje za energetiko lahko odigralo pomemb- 
nejšo vlogo v kreiranju integracije tako kot je v priporočilu zapisano. Dosedanja 
aktivnost in pripravljenost ne govori za to. V večji meri bi bilo potrebno 
vključiti gospodarsko zbornico, ki zastopa tudi interese ostalega gospodarstva. 
Težave, ki pri integraciji nastopajo in bodo tudi v bodoče, po mojem mnenju 
ne nastopajo zaradi kolektivov elektrogospodarskih organizacij. Kot zaviralni 
element nastopajo nekateri posamezniki iz vodstva teh organizacij, ki imajo 
določeno podporo, če ne celo spodbudo v dejavnikih izven teh organizacij. Zato 
ni dovolj, da dosežemo samo formalno enotnost, potrebna bo predvsem akcijska 
enotnost. 

V pristojnih odborih je bilo odločno izraženo mnenje, da je potrebno sred- 
stva, ki jih republika zbira za nove investicije, vezati na izvedbo integracije. 
Formalno bo to najbrž težko, ker novo energijo v vsakem primeru rabimo. Na- 
rekuje pa večjo zavzetost vseh republiških organov, zato da do integracije pride. 
V primeru težav ne bomo smeli ostati samo pri razgovorih z vodstvi teh delov- 
nih organizacij, potrebno bo stopiti tudi pred delovne skupnosti posebno še, 
ker kadrovska struktura vodstva ni posebno ugodna. Zaradi tega so obstojali 
konkretni predlogi za zakon, ki naj bi predpisal pogoje za vodilne kadre, kar 
politično ne bi bila najboljša rešitev. Vse to pa kaže, da z razmerami, ki so 
v elektrogospodarstvu, ne moremo biti zadovoljni. 

S temi predlogi se pojavlja bojazen vmešavanja v samoupravne pravice 
kolektivov. Vnaprej jasno in konkretno izraženo stališče nekega foruma še ne 
pomeni vmešavanja, saj gre le za mnenje ali tudi za predlog. Skupščina nima 
samo pravice, ampak celo dolžnost, da daje sugestije in predloge za razreševanje 
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tistih vprašanj, za katere smatra, da so neurejena, posebno če zadevajo vse 
gospodarstvo, v konkretnem primeru pa tudi negospodarstvo. 

Pri elektrogospodarstvu nastopajo še drugi pomembni činitelji, ki opravi- 
čujejo sodelovanje družbe pri kreiranju politike o preskrbi z energijo. Že sode- 
lovanje-s 70 V« sredstvi pri vlaganjih v nove investicije s strani potrošnikov, 
ki niti ni prostovoljno, temveč po sili zakona narekujejo večjo skrb družbe, 
ki je te obveznosti predpisala. Ko bomo razvili sodelovanje potrošnikov tudi 
v samoupravi teh organizacij, bo potrebno poseganje družbe bistveno 
zmanjšano. Ali se nismo vmešali tudi s tem, da smo omejili samoupravne 
pravice velikega števila delovnih kolektivov, ko smo predpisali prispevek za 
nove investicije brez možnosti teh investitorjev, oziroma kreditorjev, da sode- 
lujejo v lastnem interesu pri odločanju o smotrnosti naložb. Ali ni to večje 
vmešavanje, kakor če sprejmemo stališče, da podpiramo integracijo v obliki 
enotnega podjetja, če menimo, da je to najboljša rešitev. Z zagotavljanjem 
samouprave enemu kolektivu, ne smemo jemati pravice samouprave drugemu 
kolektivu. V primerih širšega družbenega interesa pa se ne moremo izogniti 
sodelovanja organov, ki so dolžni ščititi te interese. 

Podpiram priporočilo o integraciji v obliki enotnega podjetja. Stališče ne- 
katerih, da je potrebno ponovno preštudirati ali je to v resnici najboljša rešitev, 
me ne zadovoljuje. To je politika odlaganja rešitve, ki ohranja neurejene raz- 
mere. Razumem, da je nekaterim tovarišem težko, ker morajo svoja prvotna 
mnenja menjati. Osebno sem trdno prepričan, da kolikor letos tega vprašanja 
ne rešimo, bomo prisiljeni v naslednjih letih ponovno razpravljati o tem. Za- 
vedam se, da organizacijska oblika samo po sebi ne rešuje veliko, trdim pa da 
je dobro speljana organizacija predpogoj za dobro gospodarjenje. V vseh raz- 
pravah, kjer sem bil prisoten, je bilo poudarjeno, da je Slovenija prej pre- 
majhna, kakor prevelika regija za gospodarjenje z električno energijo. Zaklju- 
ček, ki iz tega izhaja, je najbrž dovolj jasen. Menim tudi, da bi pri uresničevanju 
enotne organizacije nastalo še vrsto vprašanj, ker bo naše sodelovanje potrebno. 
Naj nekatere samo naštejem: upravljanje in samoupravljanje ob sodelovanju 
potrošnikov, ki se ne bodo mogli izogniti niti v bodoče sodelovanju pri novih inve- 
sticijah. Tarifna politika in politika cen na sploh je predmet raznih interesov. Tu 
je treba doseči povezavo z interesom kreditorjev. Ker je lahko od politike cen 
odvisna izbira lokacije za investicijo, moramo zagotoviti stabilno in dolgoročno 
politiko. Cena energije bi bila lahko različna v posameznih področjih kvečjemu 
za razliko v transportnih stroških. Vendar je tudi za takšno odločitev potrebno 
napraviti ekonomsko analizo, ki naj pokaže, kaj to predstavlja za oddaljenejše 
potrošnike in interes za vlaganje v predvidene investicije. Hvala. 

Predsedujoči Miran Goslar: Besedo ima inž. Janez Grašič, poslanec 
gospodarskega zbora. 

Inž. Janez Grašič: Tovarišice in tovariši poslanci! Danes razprav- 
ljamo o gospodarski in organizacijski problematiki v elektrogospodarstvu Slo- 
venije in odločamo o predlogu zakona o spremembah zakona o zagotovitvi do- 
polnilnih kreditnih sredstev za dograditev elektroenergetskih objektov v Slo- 
veniji. Problem in rešitev sta važna za naše gospodarstvo v celoti in za nadaljnji 
razvoj gospodarstva. Zaradi tega podpiram sprejem predlaganih predlogov in 
spremembo zakona. 
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O organizaciji elektrogospodarstva, o njenih slabostih in posledicah za 
naše gospodarstvo je bilo že dosti napisanega in povedanega. Vrednosti škode 
se niti ne da ugotoviti. Nujno je, da se v elektrogospodarstvu izvrši reorgani- 
zacija, da se elektrogospodarstvo v celoti združi v eno organizacijo, ki bo garant, 
da bo proizvodnja zadostna, prenos in kvaliteta osigurana ter cena sprejemljiva 
za naše gospodarstvo. Ce gospodarstvo daje namenska sredstva po zakonih, 
sprejetih v skupščini, je po mojem prepričanju skupščina tudi odgovorna, da je 
organizacija takšna, ki ustreza našemu gospodarstvu in ciljem reforme. Že 
zaradi tega smo dolžni zahtevati od elektrogospodarstva, ker bodo le v tem 
primeru izločene vse lokalistične težnje in interesi posameznikov. Pri reor- 
ganizaciji naj se tudi upošteva največja možna vertikalna integracija, katere 
načelo je sprejeto v resoluciji. Pri tem mislim na združitev s premogovniki, ki 
dajejo pretežno količino premoga termoelektrarnam. Obstoječa organizacija 
v elektrogospodarstvu je preživeta, zato podpiram cilje in zahteve po čimprejšnji 
reorganizaciji elektrogospodarstva in menim, da je predlagani rok izvedbe tudi 
umesten. 

Delovna skupnost termoelektrarne Šoštanj je za enotno podjetje v eletro- 
gospodarstvu in meni, da bi bil lahko rok, ki je predlagan, 31. 12. 1968, krajši. 
Hvala lepa. 

Predsedujoči Miran Goslar: Besedo ima Janez Kermavner, pred- 
stavnik gospodarske zbornice SR Slovenije. 

Janez Kermavner: Spoštovane tovarišice in tovariši poslanci! Do- 
volite, da dam svoj prispevek k tej tako važni razpravi v tem tako visokem 
domu. 

Nekoliko mi je neugodno, ker se pravzaprav nahajam danes z vami v 
dvojni vlogi in sicer kot član elektrogospodarstva, po drugi strani pa kot 
družbeni delavec republiške gospodarske zbornice, ki se je z zapleteno proble- 
matiko elektrogospodarstva, zlasti v svetu za energetiko precej ukvarjala in k 
temu zavzela zelo decidirana stališča. 

Ce dovolite, bi spregovoril najprej v imenu elektrogospodarstva, katerega 
člani so bili danes povabljeni, da sodelujejo v tej razpravi in da skušajo 
doprinesti h konkretnim rešitvam. Mogoče bom nekoliko karikiral, toda želim 
omeniti, da smo danes že ves dan v skupščini obravnavali razmere v zvezi 
z borci NOV in njihove nerešene probleme in pa probleme elektrogospodarstva. 
Tovariši poslanci, 20 let že rešujemo probleme Zveze borcev in niso bili do 
danes rešeni, niti nismo pokazali dovolj pripravljenosti, da jih rešimo. 

Elektrogospodarstvo smo v povojnih letih 13-krat reorganizirali, toda nikdar 
po volji kolektivov, zmeraj le po volji krogov izven elektrogospodarstva, ki so 
integrirali, dezintegrirali, reorganizirali in konfuzionirali to dejavnost do današ- 
njega stanja. Na začetku zadnjega najvažnejšega reorganizacijskega procesa 
so bili kolektivi elektrogospodarstva odločno na stališču in proti kakršnemukoli 
razdruževanju pod okriljem ELES, ki prav gotovo kot organizacija v svojem 
zadnjem času ni več odigral tiste funkcije in pozitivne vloge, ki jo je imel 
poprej v administrativnem upravljanju. Jasno je, da je njegova vloga preživela, 
ko je prišlo do decentralizacije in do samoupravljanja. Vendar je dejstvo, da 
so se vsi kolektivi elektrogospodarstva izrekli za enotno podjetje, ker so se 
dobro zavedali, da niti ena izmed gospodarskih panog tehnološko ni tako usodno 
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integrirana kot elektrogospodarstvo, ki je z žico neločljivo povezana v nek 
sistem, v slovenski sistem in prek njega v jugoslovanski sistem. Ta sistem se 
šele dograjuje in ko bo dograjen, bo brezpogojno zahteval še širše integracijske 
procese, kajti kapacitete, ki bodo zgrajene po sodobnih načelih tehnike, zahte- 
vajo neprimerno širši gospodarski prostor, če hočemo, da bodo optimalno izko- 
riščene. To so dejstva, sama zgodovina pa je tekla drugače. Posledice sedanjega 
stanja so botrovale tolikokrat ponavljanim besedam o lokalizmu, parcialni 
zainteresiranosti, nezainteresiranosti za sistemske rešitve in dezinteresiranosti 
za gradnjo objektov, mogočne težnje po toliko osporavanih osebnih dohodkih, da 
se kolektivi orientirajo samo na razdeljevanje osebnih dohodkov in tako dalje 
in tako dalje. 

Moram priznati, da se z izvajanjem tovariša Simonetija v celoti strinjam, 
ker je objektivno, točno in zelo pošteno orisal situacijo, izhajajoč iz vzrokov 
in posledic sedanjega stanja. Ne bi se pa mogel strinjati z žargonom in tonom, 
s katerim se je zadnje čase zastrupljala slovenska javnost glede stanja v elektro- 
gospodarstvu in smatram, da bi bilo lahko to informiranje drugačno, ki bi ne 
blatilo celotne panoge, ki je v preteklosti ogromno prispevala za razvoj sloven- 
skega gospodarstva. Ta infrastrukturna dejavnost je zaradi premajhnega upo- 
števanja njenih značilnosti in potreb v Sloveniji strahovito zaostala v zad- 
njih letih. 

Upam, da bo današnja razprava pomenila prelomnico v gledanju kolektivov 
elektrogospodarstva na probleme integracije, ali bolje rečeno, na ekonomsko 
integracijo, kajti fizična oziroma tehnološka integracija je več ali manj, kot 
sem že prej rekel, izvedena v takšni meri, kot v nobeni drugi veji v našem 
gospodarstvu. Prav tako menim, da bo tudi naša javnost, kot sem že v mnogo 
primerih zasledil, podprla pozitivna hotenja tistih enot elektrogospodarstva, 
ki se želijo združiti v enotno podjetje. To so moja gledanja na te probleme, 
kot člana elektrogospodarskih kolektivov. 

Dovolite, da navedem še nekatera stališča kot jih je sprejela zbornica po 
svojih organih in dovolite, da jih pojasnim. Glede priporočila delovnim organi- 
zacijam za proizvodnjo in prenos električne energije imamo bistveno pripombo, 
da priporočilo nejasno določa optimalne organizacijske oblike, ki je po našem 
mnenju edino v enotnem proizvodno in prenosnem elektrogospodarskem pod- 
jetju. Priporočilo sicer govori o enotni organizaciji proizvodnje in prometa z 
električno energijo, vendar pa je ta formulacija s posebnim ozirom na vse 
dosedanje razprave zelo meglena. To dokazuje tudi drugi odstavek pripročila, 
ki zadolžuje poslovno združenje energetike, da naj šele pripravi načrt osnovnega 
organizacijskega koncepta. Glede na položaj in prizadetost poslovnega združenja 
v zvezi s predvideno integracijo elektrogospodarstva menimo, da bi bilo umest- 
neje in učinkoviteje zaupati izdelavo organizacijskega koncepta integriranega 
podjetja posebni komisiji, ki bi jo sestavljali predstavniki prizadetih podjetij 
elektrogospodarstva. Razume se, da to ne izključuje republiškega sekretariata 
za gospodarstvo, poslovnega združenja za energetiko in gospodarske zbornice. 
V zvezi s formulacijo priporočila elektrogospodarskim organizacijam predla- 
gamo: priporočilo naj pove jasno, da je kot optimalna organizacijska oblika 
elektrogospodarstva mišljeno enotno proizvodno-prenosno podjetje Slovenije. 
Priporočilo naj nedvomno pove, da ne pridejo v poštev nobene parcialne inte- 
gracijske rešitve. To utemeljujemo s tem, da se po vseh dosedanjih razpravah 
in v pretežni podpori predlaga za enotno slovensko podjetje še vedno porajajo 
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prizadevanja za ožje organizacijske oziroma integracijske rešitve. Ker 31.12.1968 
poteče po temeljnem, zakonu o elektrogospodarstvu tako imenovano prehodno 
obdobje, se mora s pričetkom 1969 elektrogospodarstvo v celoti vključiti v 
splošne pogoje gospodarjenja in poslovanja po ekonomskih principih. Ukrepi, 
kot so ukinitev obvezne energetske bilance in plafoniranih cen, prehod na 
poslovanje po pogodbenih odnosih so izredno pomembni, zato naj se vse priprave 
dokončajo do konca leta, da bo lahko novo enotno podjetje začelo sočasno z 
nastopom novega obdobja, to je s 1. januarjem 1969, redno poslovati po pogod- 
benih osnovah in po ekonomskih principih. Gospodarska zbornica SR Slovenije 
je že ob uveljavljanju sedanjega koncepta, to je obstoječe organizacije regional- 
nih proizvodno-prenosnih organizacij elektrogospodarstva smatrala za potrebno, 
da konzultira industrijske potrošnike električne energije glede njihovega stališča 
o optimalni organizacijski obliki slovenskega elektrogospodarstva. O tem pro- 
blemu se je gospodarstvo soglasno izreklo za enotno elektrogospodarsko podjetje 
v Sloveniji. Ločeno stališče je izrazil samo kombinat topilnice glinice in alumi- 
nija Kidričevo, ki ga popolnoma razumem. S tem stališčem je bil seznanjen tudi 
sedanji izvršni svet, ki pa tega pri izdaji soglasja za organizacijsko ureditev 
elektrogospodarstva žal ni upošteval. 

Dovolite, da pojasnim še stališče zbornice k vsem problemom, ki so v zvezi 
z elektrogospodarstvom na dnevnem redu današnje razprave. Tovariš predsed- 
nik. Citiral bom pripombe po točkah, ki se nanašajo na zakon o spremembah 
zakona o zagotovitvi dopolnilnih kreditnih sredstev za dokončanje elektro- 
gospodarskih objektov. K predlaganemu zakonu bi pripomnil naslednje: 

1. 2e v analizi obremenitev slovenskega gospodarstva z družbenimi in 
drugimi obveznostmi smo ugotovili, da v prvem polletju 1967 ponovno narašča 
delež družbe v delitvi dohodka na račun gospodarstva. Delež gospodarskih 
organizacij v družbenem proizvodu je bil v prvem polletju 1967 za 1,6 V o nižji 
kot v prvem polletju 1966. Še večje pa bo po naši oceni to znižanje v letošnjem 
prvem polletju oziroma v letošnjem letu. Po našem mnenju ne gre tu le za 
neznatne popravke davčnih instrumentov, ampak za resno ogrožanje osnovnih 
načel delitvene politike, ki so bila določena z reformo. To trditev potrjuje tudi 
analiza delitve mejnih zneskov družbenega proizvoda v obravnavanih obdobjih. 
Po tej analizi se je namreč razmerje delitve mejnega družbenega proizvoda med 
gospodarskimi organizacijami in družbo v prvem polletju 1967 poslabšalo celo 
v primerjavi s prvim polletjem 1965, saj je v letu 1967 od povečanega družbenega 
proizvoda zajela družba dobro polovico, ostanek pa se je prelil v osebne do- 
hodke. 

2. S tega stališča je treba proučiti tudi spremembe v obveznostih, ki jih 
uvaja predloženi zakon. Upoštevati moramo, da že sedanje obveznosti gospo- 
darskih organizacij za izločanje sredstev za energetiko niso nepomembne. V 
letih 1966 in 1967 je bilo zbranih brez obveznosti depozitov elektrogospodarskih 
organizacij nekaj manj kot 133 milijonov din, kar vsekakor pomembno zmanj- 
šuje investicijski potencial gospodarskih organizacij. 

3. Glede na prikazano stanje finančnih sredstev ter nujnosti nadaljnje 
izgradnje že začetih elektroenergetskih objektov je predlagano zvišanje obvez- 
nosti gospodarskih organizacij za izgradnjo energetike neizogibno in se mu ne 
moremo izogniti. Ob tem moramo upoštevati tudi dejstvo, da je izgradnja 
infrastrukture stvar celotnega gospodarstva in da v sedanjih pogojih še ni 
računati s prostovoljnim zbiranjem sredstev na tem področju. Vendar pa je po 
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našem mnenju upravičena zahteva gospodarstva, ki je že prišla do izraza v 
razpravah o elektrogospodarstvu, in sicer tako po modifikaciji zbranih sredstev 
v skupne naložbe kot tudi o potrebi spremembe organizacije elektrogospodar- 
stva. Gospodarstvo vsekakor zahteva večji vpliv na porabo svojih sredstev. Ob 
tem moramo upoštevati tudi gospodarjenje v elektrogospodarskih organizacijah, 
seveda pa tudi vpliv na gospodarjenje s kapacitetami, zgrajenimi iz teh sredstev. 
Zato bi bilo treba zagotoviti, da bi sredstva, ki jih plačujejo gospodarske 
organizacije kot obvezno posojilo, lahko preusmerili v soinvestitorski delež, kot 
skupino naložbo, z vsemi pravicami, ki izhajajo iz predpisov o skupnih naložbah. 
Hkrati pa bi bilo treba obravnavati tudi organizacijo elektrogospodarstva. Če 
upoštevamo strukturo slovenskega gospodarstva, to je relativno majhnih teri- 
torijev, tehnološko povezanih z elektrogospodarskim sistemom in dejstvo, da 
elektrogospodarske organizacije in gospodarstvo skupaj izgrajujejo nove objekte, 
bi vsekakor ustrezalo le enotno elektrogospodarsko podjetje. 

K poročilu o dotoku in porabi sredstev za kreditiranje elektroenergetskih 
objektov, ki ga je pripravila banka, bi si dovolil k vsebini na strani 9 dodati še 
naslednjo problematiko glede termoelektrarne Šoštanj III. Zbornica meni, da je 
gospodarski zbor skupščine tisti forum, ki naj zavzame jasno stališče do izgrad- 
nje te elektrarne. Glede na to, da so celo v elaboratu združenja poslovnih bank 
zastopali stališče, naj bi se izgradnja termoelektrarne Šoštanj odgodila, se v 
javnosti pojavljajo dileme o umestnosti tega objekta. Menimo, da je skrajni 
čas, da zavzame tudi Skupščina SR Slovenije svoje jasno stališče o izgradnji tega 
objekta. 

Gospodarska zbornica je mnenja, da bi vsako odlaganje graditve termo- 
elektrarne Šoštanj III bistveno spremenilo pogodbene pogoje in s tem podražilo 
samo izgradnjo objekta. Pri tem pripominjamo, da osnutek dolgoročne energet- 
ske bilance predvideva v letu 1970 okoli 330 milijonov kilovatnih ur pri- 
manjkljaja, če termoelektrarna Šoštanj III ne bo zgrajena. Ta primanjkljaj se 
bo v letu 1972 še povečal in bo dosegel v letu 1975 okoli 1500 milijonov kWh. 
To pomeni, da je treba takoj pristopiti k izgradnji, da se ne bo ta primanjkljaj 
še povečal. V ilustracijo bi navedel, da moramo danes spričo neugodne situacije, 
ker imamo skoraj '/3 proizvodnih elektroenergetskih objektov, zaradi remontov 
in zaradi določenih težav, ki so nastale izven pogona, že okrog 200 MW elek- 
trične energije uvažati. Hvala lepa. 

Predsedujoči Miran Goslar: Besedo ima inž. Ivan Arzenšek, poslanec 
gospodarskega zbora. 

Inž. Ivan Arzenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. V diskusiji o problematiki elektrogospodarstva se želim omejiti pred- 
vsem na organizacijska vprašanja. Spričo ugotovitev tako glede gospodarjenja, 
organizacijske razdrobljenosti in poslovne neučinkovitosti elektrogospodarstva 
ne moremo biti zadovoljni. Ob dejstvu, da celotno gospodarstvo sofinancira 
dobršen del izgradnje elektroenergetskih objektov, je razumljivo, da mora 
pri tem imeti svoj vpliv in da zahteva tako organizacijsko obliko in poslovanje, 
ki bo preprečilo dosedanje pomanjkljivosti in da se ob danih pogojih dosežejo 
optimalni rezultati. Ob takih in podobnih organizacijskih spodrsljajih je pri 
nas že zakoreninjeno opravičilo, da se pač na napakah učimo, vendar mislim, 
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da je že zdavnaj napočil čas spoznanja, da so taki eksperimenti za našo 
družbo predragi. 

Poročilo republiškega sekretariata za gospodarstvo zelo objektivno in vse- 
binsko smiselno navaja gospodarske in tehnološke značilnosti in prednosti elek- 
trogospodarstva, nadalje značaj te dejavnosti v gospodarstvu, osnovne elemente 
poslovanja in končno pod a) v točki 4 ugotavlja, da pri današnji organizacijski 
ureditvi v elektrogospodarstvu, pogojev, ki so naznačeni v prejšnjih poglavjih, 
ne more izpolnjevati nobena elektrogospodarska organizacija. Nadalje ugotavlja, 
da lahko odpravimo dosedanje pomanjkljivosti z integracijo elektroenergetske 
dejavnosti in med posameznimi oblikami integracije daje prednost varianti, 
ki zagotavlja sodobni elektroenergetski sistem, skratka, poudarja potrebo po 
enotnem podjetju. Prepričan sem, da je večina gospodarskih organizacij za 
tako organizacijsko obliko in tudi osebno v celoti podpiram tako rešitev. Škoda 
le, da ob sprejetju reorganizacije elektrogospodarstva, aprila 1965, na tem mestu, 
republiški sekretariat za gospodarstvo ni bil enakega mnenja, čeprav so že 
takrat nekateri poslanci izražali dvom v učinkovitost predlagane organizacije 
in so zastopali stališče, da se glede na specifičnost te dejavnosti osnuje za 
republiko Slovenijo enotno< elektrogospodarsko organizacijo, ki edina lahko 
zagotovi optimalno izkoriščanje vseh proizvodnih in prenosnih kapacitet. V 
okviru tega se v celoti strinjam z izjavo tovariša Kermavnerja, ki je omenil, 
da sedanja organizacija ni bila izvedena po krivdi samih elektrogospodarskih 
podjetij. 

Ko govorimo o integraciji elektrogospodarstva pa se moramo zavedati, da s 
tem še niso rešeni vsi organizacijski problemi za energetiko kot celoto. Poleg 
tega so še drugi energetski viri. Naj omenim tekoča in plinasta goriva, kar se 
danes v svetu razvija z izrednim tempom. Delno imamo tudi mi v naši deželi 
za ta razvoj določene pogoje. Zato imamo tudi osnovano podjetje pod nazivom 
~UNION-GAS«, ki se bavi s to problematiko, zlasti s projektiranjem in išče 
rešitve na tem področju. Vsekakor ta del energetskega vira ne gre podcenje- 
vati, ker je za gospodarstvo tako s praktičnega kakor tudi z ekonomskega stali- 
šča izredno pomemben. Pri tem gre za širša integracijska gibanja in procese, 
ki bi nam v končni obliki izoblikovali v republiki Sloveniji združeno podjetje 
za energetiko kot celoto. Skratka, sedanja organizacijska razdrobljenost ener- 
getike ni niti za gospodarstvo, niti za širše družbene interese več znosna, zlasti 
še, ker gre pri tem za del odgovornosti republiških organov in za finančna 
bremena republike. 

Za ekspeditivno reševanje nalog v zvezi z integracijo elektrogospodarstva 
in za oblikovanje energetskega sistema kot celote v republiki Sloveniji pod- 
piram stališča in mnenja vseh ostalih diskutantov, kakor tudi članov izvršnega 
sveta, da se osnuje posebni strokovni svet za energetiko z nalogo, da usklajuje 
razvoj vseh potencialnih energetskih virov. Hvala. 

Predsedujoči Miran Goslar: Naslednji se je prijavil k besedi Franc 
Klemenčič, poslanec gospodarskega zbora. 

Franc Klemenčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Danes, ko je pred nami predlog zakona o spremembah zakona o zago- 
tovitvi dopolnilnih kreditnih sredstev za dokončanje elektroenergetskih objektov, 
je po mojem mnenju nujno, da se na kratko ozremo na dosedanji potek in 
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način financiranja izgradnje elektroenergetskih objektov in pri tem napravimo 
določene zaključke glede na odnose elektrogospodarstva do vsega ostalega 
gospodarstva. 

Zakonska ureditev financiranja elektroenergetskih objektov vključuje 
objekte začete pred 31. 12. 1965 in objekte začete po tem terminu. Za nove 
objekte je financiranje urejeno z zakonom o dopolnilnih sredstvih za finan- 
ciranje v letu 1966 do 1970 (Uradni list SRS, št. 24-1966/140) in z zakonom o 
obveznem deponiranju določenih sredstev podjetij za proizvodnjo in prenos 
električne energije (Uradni list SRS, št. 24-1966/141). Za starejše objekte pa je 
financiranje urejeno z zakonom o zagotovitvi deponiranih kreditnih sredstev 
za dokončanje elektroenergetskih objektov (Uradni list SRS, št. 42-1966/214). 
Zadevnemu materialu je priloženo poročilo o dotoku in porabi sredstev po 
citiranih zakonih, iz katerega je razvidno, da so bila do 31. 12. 1967 zbrana 
naslednja sredstva: po zakonu št. 140 81 370 000 dinarjev, po zakonu št. 141 
115 076 000 dinarjev, skupaj za nove objekte 196 446 000 dinarjev; po zakonu 
št. 214 za starejše objekte 54 001 000 dinarjev. Investicijska potrošnja pa je 
znašala do 31. 12. 1967 za stare objekte 440 113 000 dinarjev, in za nove objekte 
24 070 000 dinarjev. Pri starih objektih je ugotovljeni primanjkljaj sredstev v 
višini 275 005 000 dinarjev, pri novih objektih pa preseže 172 376 000 dinarjev. 
Ta presežek se naj bi v smislu predloga v celoti porabil za delno pokritje 
primanjkljaja pri starih objektih. Zakon o dopolnilnih sredstvih za financiranje 
elektroenergetskih objektov v letu 1966 do 1970 v drugem odstavku 3. člena 
dopušča, da se ta sredstva delno uporabijo tudi za financiranje starih objektov, 
vendar le pod pogojem, da bodo poprej zagotovljena sredstva za nove objekte. 
Če pomislimo na potrebna sredstva za financiranje največjega novega objekta, 
to je termoelektrarne Šoštanj III, moč 200 MW, v vrednosti 367 900 000 dinarjev, 
za kar doslej ni bilo porabljeno še ničesar, se s skrbjo sprašujemo, če je izpolnjen 
zakonski pogoj, ki bo omogočal preliv teh sredstev. 2e sedaj je očitno, da za ta 
novi objekt še danes niso zagotovljena sredstva, ki bi omogočala pravočasno 
in kontinuirano izgradnjo in da bi izvedba izgradnje zdržala tisto ceno kot 
je predvideva investicijski elaborat. Dosedanja praksa namreč dokazuje, kam 
vodi slabo pripravljena investicija, kar se najbolj očitno kaže na primeru izgrad- 
nje objekta srednja Drava I., ker je bil rok dokončanja izgradnje oziroma 
začetka rednega obratovanja premaknjen od 30. 6. 1967 na sedaj prognozirano 
prvo polovico leta 1969. Predračunska vrednost je od prvotnih 225 701 000 din 
že doslej narasla na 460 400 000 din in se je več kot podvojila. Iz materialov, 
ki jih je obravnavala splošna gospodarska banka ob priliki odobravanja dodatnih 
kreditov za prekoračitve srednja Drava I, je razvidno, da je do tega prišlo 
zaradi nerealnih predračunov in nepravilno določenih količin del. Oziroma 
zaradi dodatnih del in stroškov, ki jih investicijski elaborat ni predvideval. 
Zlasti pa so te ogromne prekoračitve v veliki meri rezultat dolge investicijske 
izgradnje. Jasno je, da se take prekoračitve nujno odražajo na ceno električne 
energije. Ce pri tem še upoštevamo, da je bil investitor primoran za dodatno 
potrebna sredstva najemati kratkoročne kredite po visoki obrestni meri, nam 
postane razumljivo, da se je po investicijskem elaboratu predvidena cena 5 din 
za 1 kWh medtem dvignila že na 12 din. Vprašujemo se, ali je električna energija 
po taki ceni sploh interesantna za gospodarstvo, ko se že danes ugotavlja na 
vseh forumih, da že sedanja cena, ki je za dobro tretjino nižja, ne omogoča 
več proizvodnje tistim porabnikom, kot na primer tovarni glinice in aluminija' 
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Kidričevo, tovarni dušika Ruše itd., ki jim je električna energija osnovni pro- 
izvodni element. Če bi se torej še naprej tako investiralo v elektrogospodarstvu, 
nastane vprašanje, kam s to drago energijo, ki je bazična industrija he bo mogla 
prevzemati. Potek izgradnje objekta srednja Drava I z vsemi opisanimi negativ- 
nimi posledicami nas torej opozarja, da moramo pri nadaljnji izgradnji elektro- 
gospodarstva, kar končno velja za vsako investiranje, izhajati iz realnih pogojev 
in jih realizirati točno po predvidenem terminskem planu, za kar je seveda 
predpogoj pravočasno zagotovljena potrebna sredstva. 

Zame je osnovno vprašanje, koliko je ekonomsko primerna in utemeljena 
uvedba dodatnih izvajanj sredstev gospodarstva, pa čeprav za izgradnjo elektro- 
gospodarskih objektov. Pri tem poudarjam, da se je vprašanje izgradnje elektro- 
energetske baze-v zadnjih treh letih že večkrat reševalo. Prva taka rešitev je 
bila predvidena že leta 1965 po zveznih organih, ko so bile določene nove cene 
za elektroenergijo. V dokumentih, s katerimi se je utemeljevalo takratno 
zvišanje cene, je bilo povedano, da izgradnja elektroenergetskih objektov za- 
ostaja za splošnim nivojem izgradnje v Jugoslaviji in je zaradi tega potrebno 
zamujeno nadoknaditi. S povišanjem cen električne energije se je hotelo for- 
mirati sredstva za pospešeno izgradnjo s tem, da so bile močneje obremenjene 
kategorije velikih potrošnikov, torej tistih, za katere predstavlja elektroenergija 
osnovno surovino. Na ta način se je dobršen del problematike elektrogospodar- 
stva že takrat prevalila na velike potrošnike, ki predstavljajo prav v Sociali- 
stični republiki Sloveniji po količinskem odjemu pretežni del industrijskih 
potrošnikov. Kmalu nato so bili izdani zvezni in republiški predpisi, po katerih 
mora sedaj odvajati vse slovensko gospodarstvo 4,5% od vrednosti novih 
investicij. S predloženim zakonom naj bi se ta prispevek zvišal na 7 °/'o. Pri 
tem moramo upoštevati, da so to sredstva, s katerimi je slovensko gospodarstvo 
izven elektrogospodarskih podjetij računalo in jih je namenilo za lastno razšir- 
jeno reprodukcijo. 

Odvod teh sredstev za izgradnjo elektroenergetskih objektov predstavlja 
torej zmanjšano investicijsko sposobnost ostalega gospodarstva, katerega impe- 
rativna naloga je, vključitev v mednarodno menjavo. Dovolite tovariš predsed- 
nik in tovariši poslanci, da ob takih dejstvih resno podvomim v učinkovitost 
že sprejetih in predvidenih ukrepov za zbiranje sredstev za izgradnjo elektro- 
energetskih objektov. Sem mišljenja, da je zbiranje sredstev za izgradnjo elek- 
trocentral sicer omogočilo graditev, obenem pa je do neke mere povzročilo tudi 
tekmovanje posameznih elektrogospodarskih podjetij, katero od teh bo nosilec 
novih gradenj. Kot vemo je akumulativno elektrogospodarstvo, ki je doseglo 
svojo akumulativnost predvsem kot rezultat zvišanih cen, povzročilo nera- 
cionalno potrošnjo, tako prelitih sredstev iz ostalega gospodarstva. 

Pri tem moram še posebej, čeprav gre za znano dejstvo, opozoriti tudi na 
osebno potrošnjo elektrogospodarskih podjetij, zaradi katerih so bili sprejeti 
posebni predpisi. Ta dogajanja znotraj elektrogospodarskih podjetij in njegova 
splošna ureditev na Slovenskem mi daje povod, da dvomim v učinkovitost 
zbiranja sredstev v predlagani obliki, predvsem pa to, da smo zgradili nepri- 
merne in nepotrebne elektroenergetske objekte. Smatram, da bi zbiranje sred- 
stev nujno morali spremljati predpisi, ki bi zagotavljali najracionalnejšo potroš- 
njo sredstev pri izgradnji objektov. Iz predloženih materialov takih ukrepov ne 
morem zaslediti, zaradi tega bom glasoval proti predloženemu besedilu dopol- 
nitve zakona, ker sem prepričan, da so razmere predvsem pa potrošnja z zako- 
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nom zbranih sredstev neurejena. Prav tako sem prepričan tudi o tem, da 
predlagano zvišanje prispevne stopnje gospodarstva za izgradnjo elektroenerget- 
skih objektov ob sedanjih razmerah ne bo zadovoljilo potreb in bo v kratkem 
času sledilo nadaljnje ponovno povečanje obremenjevanja slovenskega gospo- 
darstva za izgradnjo elektroenergetskih objektov. Poleg navedenega se bojim 
tudi tega, da bodo cene električne energije še naprej naraščale. Opozoriti je 
namreč, da v času, ko v inozemstvu cene električne energije vsaj za bazično 
industrijo padajo, pri nas cene močno naraščajo. Menim, da je eden od razlogov 
za tak konstanten porast cen v tem, da se investicije financirajo na administra- 
tiven način in da stimulativno vplivajo na rentabilno izgradnjo elektrogospo- 
darskih objektov. Hvala lepa. 

Predsedujoči Miran Goslar: Naslednji govornik je tovariš Rado Pu- 
šenjak, poslanec republiškega zbora. 

Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši poslanci. Kljub temu, da so 
nam bili predloženi številni materiali v zvezi s problematiko elektrogospodarstva 
v Sloveniji, pa vendar pogrešam nekatere podatke o gospodarjenju elektro- 
gospodarskih podjetij za preteklo leto. Med delovnimi ljudmi, ki prispevajo 
pomembne zneske za razširjeno reprodukcijo v tej industrijski veji ni malo 
kritike zaradi zelo visokih osebnih dohodkov, kakor tudi zaradi velikih vlaganj 
v sklade skupine porabe teh podjetij. Zato smatram, da bi bilo potrebno seznaniti 
tako poslance kakor tudi širšo javnost o gospodarjenju z dohodki elektrogospo- 
darstva Slovenije v lanskem letu. Predloženi so bili že neki pokazovalci za lan- 
sko leto, vendar menim, da to ni dovolj. Ker namerava elektrogospodarstvo 
Slovenije organizirati v enotnem podjetju za vso Slovenijo menim, da bi bilo 
potrebno predhodno razčistiti številna nerešena finančna vprašanja, da bo lahko 
enotna organizacija, kolikor toliko, nemoteno poslovala. 

Smatram, da bi morali biti sedež nove organizacije tam, kjer so podani 
najboljši ekonomski pogoji. Da se ne bo zavlekla diskusija o reorganizaciji, 
kot običajno, v nedogled, predlagam, da postavimo brezpogojni rok za pričetck 
poslovanja nove organizacije 1. 1. 1969. Izvršni svet ugotavlja v predloženem 
materialu, da bo znašala poraba električne energije v SR Sloveniji z dograditvijo 
vseh elektroenergetskih objektov v letu 1971 5980 milijonov kWh. Z izgradnjo 
termoelektrarne Šoštanj pa bo znašala proizvodnja okoli 6260 milijonov kWh. 
Kolikor vemo se bo povečala proizvodnja električne energije v celotni državi v 
nekaj naslednjih letih približno za 100%, od tega samo v letošnjem letu za 
nekaj milijard kWh. 

Energetska prognoza zveznega zavoda za gospodarsko planiranje o potrebi 
električne energije do leta 1980 ni mogla upoštevati gospodarskega razvoja v 
državi, saj še ne razpolagamo z gospodarskim načrtom do navedenega leta in se 
postavlja vprašanje realnosti takega planiranja oziroma predvidevanja. Največji 
naši potrošniki električne energije imajo vedno večje težave s plasmajem svojih 
proizvodov. Kdo nam jamči, da ne bomo imeli v Jugoslaviji že v kratkem gospo- 
darskih težav zaradi eventualne hiperprodukcije električne energije. Prosim pred- 
stavnika izvršnega sveta, da nam pove, kolikšne so potrebe po električni energiji 
v Sloveniji in v Jugoslaviji v naslednjih letih strokovno utemeljene, kdo odgo- 
varja za pravilnost ugotovitev glede teh potreb in ali ne vodi Slovenija v tem 
pogledu do drugih republik vendarle preveč avtarkično politiko. Vemo sicer, 
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da gre ob prenosu na večje daljave precej električne energije v izgubo. Vse- 
kakor pa sem za to, da zberemo potrebna sredstva za čim hitrejšo izgradnjo 
elektrogospodarskih objektov v Sloveniji. Menim, da niso najboljša osnova za 
določanje obveznosti že izvršene investicije, ker s tem stimuliramo tiste kolek- 
tive, ki so porabili čisti dohodek za osebne dohodke, prizadeti pa so kolektivi, 
ki varčujejo in vlagajo svoj dohodek v modernizacijo in za nova delovna mesta. 
Najtežje breme za investitorja pa je to, da mora poleg svojih sredstev iskati 
tudi tuja sredstva pri bankah, da lahko posodi oziroma obvezno vloži del najetih 
sredstev za potrebe elektrogospodarskim podjetjem. Najbolj smotrno bi bilo, da 
bi banke prispevale ta del sredstev neposredno gospodarskim podjetjem in 
posojilojemalcem. S sedanjim načinom zbiranja sredstev kolektivi niso zado- 
voljni, ker jim povzroča mnogo težav. 

Zaključni računi za leto 1967 so pokazali zlasti v kmetijstvu zelo težko 
situacijo, tako da je nemogoče zahtevati povečanje obveznosti v tej gospodarski 
panogi. Težko je nadalje zagovarjati, da obremenjujemo že tako zelo revna inve- 
sticijska sredstva, ki jih vlagamo za izboljšanje cestnega omrežja in da s tem 
zmanjšujemo že tako ali tako počasni tempo modernizacije cest, ki sploh ne 
rabijo električne energije. 2e večkrat smo ugotavljali, da v naši državi in tudi 
v Sloveniji vse premalo upoštevamo prednost načela namembnosti sredstev. 
Menim, da bi morali iskati na vseh področjih tako pri obremenjevanju gospo- 
darstva kot tudi prebivalstva takšne osnove, da bi imeli plačniki obveznosti, 
kolikor je pač mogoče, čim bolj direkten interes. 

Kakor že rečeno, sem v načelu za to, da se reši vprašanje manjkajočih 
sredstev za dokončanje elektroenergetskih objektov. Pri tem pa skušajmo najti 
pravičnejšo oziroma boljšo osnovo kot je predlagana. Mogoče bi bile primernejše 
osnove ali porabljena električna energija, vrednost osnovnih sredstev, višina 
čistega dohodka, razpis posojil itd. 

Tovariš Simoneti je o tem nekaj govoril in sem ga razumel tako, da je pač 
glavna težava v obstoječih zveznih predpisih. Toda, če je treba v korist gospo- 
darstva menjati zvezni predpis, je pač treba po mojem mnenju, iskati rešitve 
v tej smeri. 

Prosim predstavnika izvršnega sveta, da se izjavi, kateri so še drugi razlogi, 
razen omenjenega, da ni bila predlagana kakšna druga osnova za zbiranje teh 
sredstev. Hvala. 

Predsedujoči Miran Goslar: Besedo ima Mihael Kunaver" predstav- 
nik Poslovnega združenja energetike SRS. 

Mihael Kunaver: Tovarišice in tovariši poslanci. Ne bi razpravljal 
o predloženem materialu, ker je dokaj obsežen in dosti nazorno prikazuje 
situacijo v elektrogospodarstvu ter obenem pojasnjuje potrebo po dodatnem 
zakonu o zbiranju sredstev. Menim, da bi bilo umestno še razpravljati o pro- 
blemih, ki nas čakajo v zvezi z integracijo, ki jo predvidevamo pri elektro- 
gospodarstvu. 

Z vso resnostjo pa moramo obravnavati tudi probleme, ki bodo nastali pri 
nadaljnjem izvajanju razširjene reprodukcije v elektrogospodarstvu in v ener- 
getiki na območju Slovenije, oziroma o specifičnih pogojih primarne energije 
na bazi vode, nafte, premoga in plina, katere nam primanjkuje, nekaterih, kot 
na primer nafte in zemeljskega plina, pa sploh nimamo. Naj gospodarnejši del 
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vodnih sil smo v glavnem že izkoristili. Premog pa kopljemo v dokaj težkih 
montansko-geoloških pogojih. Torej imamo razmeroma zelo majhen manevrski 
prostor. Energija, proizvedena iz teh domačih virov oziroma iz uvožene primarne 
energije, mislim na nafto, relativno ni poceni. Ravno tako bi se ušteli, če bi 
računali, da bomo dobili energijo iz ostalih predelov Jugoslavije po taki ceni, 
po kakršni bo v teh predelih proizvedena. Znano vam je, da je največ električne 
energije na razpolago iz termičnih virov v Srbiji pri velikih premogovnih 
bazenih Kosova in Kolubare. Trdijo, da bodo ti bazeni sposobni v bližnji 
bodočnosti proizvajati električno energijo po ceni premoga na 1 kWh okoli 
2,5 stara dinarja. Ta številka je presenetljiva in izredno nizka glede na naše 
pogoje. Vendar ne smemo pozabiti, da je pri tej ceni premoga treba upoštevati 
še stroške kapitala za izgradnjo termoelektrarn, ki kakorkoli že nizko računani 
ne morejo biti nižji od 3 starih dinarjev na kWh. 

Razen tega je treba računati še s stroški prenosa električne energije. Prenos 
električne energije ni najcenejši izmed prenosov energije, ampak je nekje med 
dragimi in cenenimi, saj znaša na 500 km med 2,5 do 3 starih dinarjev na 
kWh. Ce upoštevamo, da je razdalja do kosovskega bazena ali do Đerdapa, kjer 
je, oziroma bo na razpolago največ energije, okoli 700 km, lahko računamo, da 
je strošek za prenos te energije nekje med 3,5 do 4,0 stare dinarje. Ce prištejemo 
ta znesek k ceni premoga, se poveča cena na 6,5 dinarja in če prištejemo k 
temu še stroške za izgradnjo elektrarne, se cena še neprimerno zviša (okoli 
9 S dinarjev). Ob taki primerjavi pa je seveda izredno pomembno vprašanje 
investicijskih odločitev o izgradnji novih elektrogospodarskih objektov na 
območju Slovenije oziroma odločitev o nabavi energije od drugod. 

Po dosedanjih izkušnjah in kot nam kažejo studije z območja Slovenije, 
se nam izplača graditi samo velike termo-objekte, moči 200 MW in več, kot je 
na primer termoelektrarna Šoštanj z 275 megavatov. Eden izmed zelo zanimivih 
objektov je tudi nuklearna elektrarna, ki nam obeta v obratovalni dobi 20 let, 
ki je primerna za tako elektrarno, ceno za električno energijo okoli 6 5 din 
za kWh. 

Te številke so glede na proizvodne stroške vodne energije še precej visoke. 
Tako se računa, da bo znašala cena v termoelektrarni na lignit pri 200 mega- 
vatih 8,5 dinarja. Pri kapaciteti nad 275 megavatov se cena zniža. Razumljivo 
je, da mora taka elektrarna obratovati 6000 ur v letu, da doseže to ceno. Pri 
7000 obratovalnih urah je seveda cena še nižja. 

Te stvari nikakor ni mogoče reševati v bodoče v pogojih današnje orga- 
nizacije elektrogospodarstva. Odločitve o takih objektih, s takimi močmi, ni 
mogoče sprejemati v posameznih razdrobljenih elektrogospodarskih kolektivih, 
ampak mora biti brezpogojno dosežena enotna politika v odločanju za razširjeno 
reprodukcijo. Enotna ne le v krogu elektrogospodarskih kolektivov, temveč 
mora biti usklajena v čimboljšem in čimtesnejšem sodelovanju z vsemi po- 
trošniki, katerim elektrogospodarstvo že doslej in za daljšo bodočnost stalno 
veže do 70 '°/o sredstev, potrebnih za investicije v elektrogospodarstvu. Za 30% 
teh investicij si je elektrogospodarstvo doslej pridobilo sredstva iz svoje amor- 
tizacije in iz akumulacije. 

To so problemi, ki jih še povečujeta pomanjkanje primarne oziroma cenene 
energije, ki jo lahko uporabimo za proizvajanje električne energije na našem 
območju in relativna oddaljenost cenene energije od našega območja. 
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Podobno kot sem govoril za kosovski bazen, velja seveda tudi za bosanske 
premogovne bazene, kjer je električna energija, oziroma že sam premog, glede 
na geološke razmere dražji, zato je energija tudi dražja, prenos pa nekoliko 
cenejši in pridemo praktično do enake cene kot sem jo že navajal za kosovski 
bazen. Tako se v okviru teh števil giblje konkurenčnost naših elektrarn. 

Take cene so tudi dosegljive. Nižjih cen na območju Slovenije s sedaj 
poznanimi energetskimi viri in tehnologijo tudi v bodoče nismo v stanju doseči. 
Ce upoštevamo, da bomo morali glede na analizo potrošnje, ki je bila naprav- 
ljena ob priliki izdelave energetske bilance, do leta 1980 potrojiti doseženo 
proizvodnjo iz leta 1967, bo za tako povečanje proizvodnje in za prenos elek- 
trične energije, kot kažejo analize, potrebnih okoli 310 milijard S dinarjev 
za investicije, ki jih bo treba pridobiti v obliki posojil ali vlaganj, dočim bo 
potrebnih za distribucijo električne energije še 140 milijard S din sredstev. Za 
plin in nafto, ki sta vse bolj nepogrešljiva vira energije na našem območju, 
pa bo po prvi oceni potrebnih okoli 150 milijard S din. 

V elektrogospodarstvu se pojavlja torej kot prvi problem razširjena repro- 
dukcija. Drugi problem, ki je tesno povezan s prvim, je enotna politika cen. 
V okviru enotne politike cen je potreben dogovor s potrošniki, kolikšen delež 
naj ima v ceni za energijo akumulacija za potrebe razširjene reprodukcije in 
kolikšna sredstva naj se zberejo na drug način. Tega ni mogoče doseči parcialno, 
ampak je treba, da vsi dejavniki skupaj temeljito pretresejo vse možnosti in 
vse probleme, ki tu nastajajo. 

Kot tretje vprašanje, ki je vsekakor izredno pomembno zlasti pri nas, ker 
nam energije primanjkuje in moramo določene količine nabavljati, je uskla- 
jevanje odnosov med našim in sosednjimi energetskimi območji, na podlagi 
enotnega nastopa, da si pridobimo čim ugodnejše rezultate. S parcialnim 
nastopanjem ne bomo ničesar dosegli. Zato podpiram idejo o formiranju enotne 
gospodarske organizacije elektrogospodarstva. 

Ne glede na vsa dosedanja razpravljanja bi vas rad obvestil tudi o neka- 
terih dosežkih, ki so bili spričo vseh gibanj že doseženi na področju elektro- 
gospodarstva in o katerih lahko naše združenje podrobneje poroča. Elektro- 
gospodarska podjetja so se po relativno zelo poglobljenih razpravah zedinila, 
da bodo sofinancirala in soupravljala 220 kWh omrežje, ki je sedaj v izgradnji. 
To omrežje ne bodo upravljali posamezni kolektivi, temveč je s pogodbo dogo- 
vorjeno skupno soupravljanje in financiranje. To je eden izmed takih aktov. 

V materialih, ki so vam priloženi, je tudi pismo poslovnega združenja ener- 
getike. V prvi točki tega pisma navaja, da grozi velika nevarnost negativnega 
poslovnega rezultata elektrogospodarstva v letošnjem letu in da je v tej smeri 
treba ukrepati. Elektrogospodarska podjetja so s svoje strani že sprejela ukrepe. 
Pred nekaj dnevi je bil sklenjen dogovor, da se v okviru elementov skupnega 
letnega predračuna in skupnega obračuna za leto 1968 prepreči predvideni 
deficit v višini 49 900 000 dinarjev pod pogojem, da bo splošna gospodarska 
banka podaljšala odplačila kreditov za toplarno Ljubljana in za termoelektrano 
Trbovlje II. in pristala na znosnejše vračilne pogoje in obrestno mero in sicer 
na 15-letni rok vračila po 7 % oziroma 6,5% obrestni meri. 

Na ta način bi elektrogospodarska podjetja deficit popolnoma odpravila. 
Taka odločitev bo globoko posegla v sedanje probleme osebnih dohodkov, ki so 
v elektrogospodarskih podjetjih še prisotni in v njihove sklade skupne porabe. 
Vlaganj v te sklade pri taki politiki praktično ne predvidevajo, razen tistega 
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dela, za katerega so jim po določenih pogodbenih obveznostih potrebna sredstva. 
Prav tako ne predvidevajo vlaganj v rezervne sklade razen v obvezni del 
rezervnega sklada. Poleg tega se bodo izdatno zmanjšala finančna sredstva za 
investicijsko vzdrževanje in za redno vzdrževanje osnovnih sredstev. Predvi- 
deva se zmanjšanje izdatkov teh dveh kategorij za okoli 50 do 60 °/o. Poleg teh 
dogovorov se vodijo še nadaljnji razgovori, da se elektrogospodarska podjetja, 
ne glede na njihovo bodočo organizacijo, odločijo za sofinanciranje, oziroma za 
skupna vlaganja v novo termoelektrarno Šoštanj, za katero nam še določen del 
sredstev manjka. Glede tega se že dogovarjajo o svojih deležih Savske elektrar- 
ne, termoelektrarna Šoštanj, rudnik lignita Velenje in nekatera distribucijska 
podjetja. To vsekakor štejemo za določen pozitiven premik v delu elektro- 
gospodarstva. Končno se vsa podjetja brez kakršnihkoli prigovorov odločno 
zavzemajo za predlagani način lastnih vlaganj in za sprejemanje sredstev 
zainteresiranih gospodarskih organizacij v obliki vlaganj v nove objekte tako 
kot je to predlagano v materialih današnjega zasedanja. 

Vsekakor bi bilo vredno omeniti k temu materialu še to, da v celotnem 
programiranju pokrivanja potreb po električni energiji, o katerem je tovariš 
Jakofčič v svoji razpravi že omenil nekatere podatke, računamo brez rezerve. 
V današnjem elektrogospodarskem sistemu in v opremljenosti tega sistema ni- 
mamo rezerv in nismo v stanju nadomestiti izpadov večjih kapacitet z ener- 
gijo, ki jo dobavljamo od drugod. Imamo številna neprijetna ozka grla. Vsi ste 
občutili včerajšnji primer, ko nam je od 600 MW moči naenkrat manjkalo 
200 MW in nismo bili v stanju dobiti energijo od nikjer drugod. 

V razpravi je bil omenjen tudi vpliv našega poslovnega združenja. Ne 
mislim polemizirati o tem, vsekakor pa moramo upoštevati dejstvo, da poslovno 
združenje, poleg sedmih proizvodno-prenosnih in proizvodnih elektrogospodar- 
skih organizacij ter poslovnega združenja distribucije združuje še 16 drugih 
energetskih gospodarskih organizacij. To so naši premogovniki, plinarne, Gas- 
union, Petrol, dva inštituta in veleodjemalci električne energije, ki so hkrati 
tudi veliki odjemalci vseh ostalih oblik energije. Poslovno združenje posluje 
dve leti in je v tem času posvetilo 70% svojega dela usklajevanju elektro- 
gospodarskih problemov. Uspehi tega prizadevanja so opisani. Skušali smo 
storiti vse najboljše, naredili pa smo to, kar vidite. Vsekakor je bilo ogromno 
dela s pripravljanjem letnih proizvodnih programov to je elektroenergetskih 
bilanc in usklajevanjem teh v jugoslovanskem merilu. Združenje se je na tem 
področju izredno močno angažiralo. Dobro je, da zvemo za pomanjkljivosti v 
našem delu in čim več jih slišimo, tem bolj bomo vedeli, kje so naše napake 
in kako jih bomo odpravili. Hvala. 

Predsedujoči Miran Goslar: Poslanec republiškega zbora tovariš 
Ivan Kreft je zato — ker je danes odsoten, poslal pismeno svojo diskusijo. Ker 
ste poslanci republiškega zbora dobili to razpravo s samim materialom, po- 
slanci gospodarskega zbora pa danes, vas vprašam, ali želite, da se ta razprava 
še posebej čita ali ne. (Ne.) Ker ne, bo priobčena samo v sejnih zapiskih. 
(Besedilo razprave je naslednje:) 

Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci! Sedanje stanje v sloven- 
skem elektrogospodarstvu je v toliki meri osvetljeno v obsežnem skupščinskem 
gradivu, da sem bil prepričan, da ne bo posebnih težav pri sprejemanju pred- 
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loga zakona o spremembah zakona o zagotovitvi dopolnilnih kreditnih sredstev 
za dokončanje elektroenergetskih objektov. Težave pa vendarle nastajajo, zato 
dovolite, da opozorim na nekatere okoliščine v preteklosti, ki so ne le elektro- 
gospodarstvo, temveč naše gospodarstvo sploh, pripeljale v sedanji položaj, po- 
ložaj, na katerega so nas z vso resnostjo že večkrat opozorili tudi slovenski 
ekonomisti. 

Na svojem posvetovanju v Portorožu konec septembra lani so slovenski 
ekonomisti o problemih energetike razpravljali le mimogrede, vendar veljajo 
nekatere njihove splošne ugotovitve tudi za energetiko in elektrogospodarstvo, 
0 katerem naš zbor danes razpravlja v zvezi z zakonom, ki naj zagotovi fi- 
nančna sredstva za nove kapacitete. Strinjam se z ugotovitvijo tega posveto- 
vanja, da pomenijo novi pogoji gospodarjenja, ki smo jih uveljavili po refor- 
mi, dalje vedno večja sprostitev tržnega mehanizma in hitrejše vključevanje 
v svetovni trg povsem nove materialne, socialne in politične kvalitete za 
nadaljnjo rast slovenskega nacionalnega gospodarstva. Nadalje so ugotovili, 
da gospodarstvo v Sloveniji nima prevladujočih nosilcev niti v industriji niti 
v kateri drugi gospodarski dejavnosti. Prevladujejo namreč razmeroma majhna 
podjetja, saj ima le 15 podjetij več kot 2500 zaposlenih in še ta podjetja niso 
na ustreznih lokacijah. Glede infrastrukture so ugotovili, da zaostaja in ovira 
hitrejši razvoj. Pri tem so mislili predvsem na energetiko in na cestno omrežje. 
Prišli so dalje do zaključka, da surovinska osnova razen nekaterih nekovin in 
lesa sploh ni omembe vredna. 

Z zaskrbljenostjo so poudarili, da smo priča postopne izolacije naše repu- 
blike in to zlasti zaradi tega, ker so začele železniške magistrale, ki peljejo 
prek Slovenije, izgubljati pomen, saj se ta del Evrope že povezuje izven Slo- 
venije ali pa ob njeni periferiji. Zanemarili pa smo tudi cestno povezavo Ljub- 
1 j ana—Mar ibor. 

Zaradi opisanega položaja menijo, da bo slovenska ekonomika zašla v še 
večje težave, kolikor ne bo vpeljala — vpričo vedno ostrejših tržnih razmer 
in. zaradi učinkovanja mednarodne konkurence — smotrne regionalne in dolgo- 
ročne gospodarske politike. Sedanja konstrukcija strukture našega gospodarstva, 
menijo ekonomisti, ne more biti konkurenčna, saj drobna proizvodnja ne more 
uvajati širokopoteznih investicijskih in proizvodnih programov, zaradi česar 
je produktivnost nižja, podjetniški stroški pa so višji. Prav tako povzročata 
višje družbene stroške razdrobljena nadgradnja in zaostala infrastruktura, kar 
vodi k neenakovrednim in neenakopravnim razmerjem z drugimi ekonomikami. 
Značilna je v tem smislu ugotovitev na posvetovanju, da postaja slovenska 
proizvodnja že danes podrejeni kooperant velikim industrijam izven naše 
republike. 

Končni zaključek posvetovanja je zaradi omenjenih dejstev lahko bil le 
takle: brez lastne ekonomske osnove ni nacionalne neodvisnosti in ne enako- 
pravnega fodelovanja. Družbena vloga se zato mora pokazati v aktivni politiki 
regionalnega razvoja. Tako je torej omenjeno posvetovanje opredelilo regional- 
no planiranje oziroma regionalno razvojno politiko Slovenije kot reševanje 
eksistenčnega vprašanja slovenskega naroda. 

Po tem splošnem razmišljanju razmotrimo še položaj elektrogospodarstva 
posebej. 

Ob prvi reformi v letih 1961—1962 je bil elektrogospodarstvu še vedno 
priznan izjemen položaj v zveznem merilu, položaj, ki ni bil v skladu z re- 
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formo, čeprav je večina elektrogospodarskih kolektivov v jugoslovanskem me- 
rilu izrecno zahtevala, da se reforma uveljavi tudi v elektrogospodarstvu. Toda 
konservativne, centralistične in etatistične sile so bile močnejše in tako elektro- 
gospodarski kolektivi niso mogli kaj več prispevati, da bi prva reforma uspela. 

Vprašujem se ali smo tem kolektivom danes omogočili, da bi v tolikšni 
meri kot bi radi, tokrat prispevali, da bi uspela vsaj sedanja reforma. Zal 
moram reči, da nismo, ker deloma še vedno velja to, kar je veljalo leta 1961. 

I. Ko se je začela v organih zvezne ljudske skupščine konec leta 1961 di- 
skusija o elektrogospodarstvu, še ni bila prva reforma na široko podminirana, 
zato je reformske težnje moral v precejšnji meri upoštevati tudi osnutek zakona, 
o elektrogospodarskih organizacijah z dne 10. novembra 1961, ki ga je izdelal 
zvezni sekretariat za industrijo. Poudarjam, da je ta osnutek zakona važen 
dokument zaradi tega, ker je bil zgrajen na načelih reforme in je vključeval 
elektrogospodarstvo v naš celotni gospodarski sistem. Danes je težko ugotoviti 
konkretne sile, ki so onemogočile, da omenjeni osnutek ni postal zakonski 
predlog in da ni prišel na dnevni red skupščine, temveč ga poslanci hranimo 
kot dokument, ki nam pride prav po sedmih letih, ko smo zopet upravičeno 
zaskrbljeni zaradi tega, ker se ponekod zavzemajo za izjeme, ki utegnejo ogro- 
ziti sedanjo reformo, nej sicer več v celoti, ker je bila politično dobro pri- 
pravljena in stoje za njo še vedno vsi tisti, ki nasprotujejo, da bi z revidirano 
reformo razvodeneli tudi samoupravljanje, ki je glavna vsebina naše ekonomske 
in tudi politične demokracije. 

Ce se danes po tolikih letih pozivam na dokument z dne 10. novembra 1961, 
imam za to dva razloga: 

1. Hočem ugotoviti, da ni krivda Slovenije, predvsem pa ne slovenskega 
elektrogospodarstva, da nismo rešili perečih vprašanj te panoge naše indu- 
strije že leta 1961 v okviru takratne reforme. 

2. Da se zavedamo, da bomo kljub dvoletni politični pripravi morali napeti 
vse svoje sile, če bomo hoteli reformo izpeljati neokrnjeno, to je tako, da se 
bodo v njo vključile brez izjeme vse panoge našega gospodarstva, torej tudi 
elektrogospodarstvo. 

Da je stal zvezni sekretariat za gospodarstvo leta 1961 še trdno na pozicijah 
takratne reforme, dokazujejo v obrazložitvi omenjenega zakonskega osnutka 
v tabeli 2 navedeni podatki, ki razkrivajo, do kakšnih pretiranih prekoračitev 
investicijskih kreditov je prišlo pri gradnji elektroenergetskih objektov v rela- 
tivno stabilnih letih okoli 1961. Podatki dokazujejo, da pri HE Ožbalt na Dravi 
tako rekoč ni bilo prekoračitev, čeprav se je gradila razmeroma dolgo, ker ni 
dobila pravočasno izplačanih letnih tranš, medtem ko je prekoračitev pri HE 
Kokin Brod—Bistrica znašala kar 112 ®/o. 

Tabela zveznega sekretariata za industrijo navaja podatke o prekoračitvah. 
Uradna obrazložitev h gornji tabeli je naslednja: »Pošto kod izgradnje krupnih 
elektro-energetskih objekata skoro nema učešća investitora niti se ne polažu 
garantni iznosi, nego se celokupni iznos finansira iz opšteg investionog fonda 
(OIF-a), investitori nisu ničim stimulirani na štednju kod izgradnje. Naproti*' 
u ovakvim uslovima finansiranja, svi političko-teritorialni organi, na čijoj se 
teritoriji vrši izgradnja elektroprivrednih objekata, nastoje, da kroz finansi- 
ranje ovih objekata reše i svoje komunalne probleme koji najčešće nemaju 
nikakve neposredne veze sa izgradnjom elektroprivrednih objekata, što dovodi 
do daljnjih poskupljenja objekata a time in do većih troškova eksploatacije.« 
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Dne 3. novembra 1961 je bila zveznemu zboru s strani zveznega sekretarja 
za industrijo Danila Kekića dana podobna izjava, toda brez konkrćtnih podatkov. 
Opozorjen na to okoliščino, je namesto tovariša sekretarja na seji zveznega 
zbora dne 27. decembra 1961 odgovoril njegov namestnik tovariš Vinko Hafner. 
Navedel je konkretne podatke in tudi ukrepe, ki jih je zvezni sekretariat za 
industrijo oziroma zvezni izvršni svet podvzel za kreditiranje nadaljnjih del 
pri HE Ožbalt na Dravi in pri drugih objektih, ki so v gradnji zaostajali. Po- 
litika protežiranja prekoračitev ni bila v skladu s takratno reformo in jo je 
zaradi tega zvezni izvršni svet korigiral, ker se je reformi odpovedal šele 
pozneje. 

Zadeva s tem ni bila postavljena z dnevnega reda, ker se je poslanec skli- 
ceval na eno izmed prejšnjih izjav sekretarja Kekića, po kateri naj bi bila 
rentabilnost glavni kriterij pri odobravanju posojil za elektrogospodarske ob- 
jekte. Zato je hotel vedeti, zakaj HE Fali še ni odobreno posojilo v višini 827 
milijonov dinarjev, ki bi ji omogočilo povečanje proizvodnje za 40 milijonov 
kWh letno, tako da bi znašala po rekonstrukciji cena 1 kWh le 1,49 dinarja, 
kar bi bilo v primerjavi z drugimi elektrarnami izredno ugodno. 

Predstavnik zveznega izvršnega sveta je na gornje vprašanje odgovoril 
13. marca 1962. Med drugim je tudi dejal: »Takodje je objektima u izgradnji 
pokriven bilans proizvodnje i potrošnje električne energije do 65. godine. Zato 
je rešavanje po navedenim konkursima obustavljeno do izrade elektroenerget- 
skog bilansa zemlje za period 1965 do 1970. godine, čije je donošenje u toku.« 

Odgovor ni mogel zadovoljiti. Zato je Kekićev sobesednik zopet opozoril 
na neskladje med stroški, predvidenimi v investicijskih programih in stvarnimi 
stroški, nastalimi pri gradnji nekaterih objektov, kot je razvidno iz že omenjene 
tabele. 

Na to vprašanje je odgovoril sekretar Danilo Kekič dne 23. maja 1962, ko 
je bila prva reforma tako rekoč že pokopana. Zato je bilo potrebno demantirati 
tudi podatke, ki jih je zbral in objavil zvezni sekretariat za industrijo. Po ko- 
rekturi naj bi namreč največja prekoračitev rie znašala več 112 "/o, temveč 
samo 30'°/o in še to iz objektivnih razlogov. Razvila se je polemika, na kateri 
je bila kot je kazalo zainteresirana večina prisotnih poslancev, tako je vsaj 
ocenil Kekićev sogovornik. Zato je v skladu s poslovnikom predlagal razpravo 
v zveznem zboru. Temu predlogu o razpravi sta ugovarjala samo dva poslanca. 
Kljub temu je odpadla razprava v zveznem zboru. Pred naslednjo sejo zvez- 
nega zbora dne 28. maja 1962 je bilo predlagatelju predlagano, da se o pro- 
blemu razpravlja v odboru za gospodarstvo zveznega zbora, na kar bi zbor 
razpravljal o poročilu tega svojega odbora. 

O omenjenem vprašanju pa zvezni zbor kljub opravljeni razpravi v od- 
boru za gospodarstvo zveznega zbora ni razpravljal vse do razpusta skupščine 
4. sklica leta 1963, kot tudi ni razpravljal o tem: zakaj in kdaj so bila v celoti 
prekinjena reformna prizadevanja v našem gospodarstvu sploh in v elektrogo- 
spodarstvu še posebej. 

II. Vzporedno z opisanimi prizadevanji v zvezni ljudski skupščini za uve- 
ljavitev reforme je elektrogospodarska skupnost Slovenije na podlagi sklepa 
svojega upravnega odbora v Portorožu dne 20. novembra 1962 pričela spor 
z Jugelom, ki je v nasprotju z zakonom skušal s svojimi normativi urejati po- 
slovne odnose med elektrogospodarskimi organizacijami. V spor so bili poleg 
Jugela postopno vmešani: zvezni sekretariat za industrijo, zvezni sekretariat za 
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finance, služba družbenega knjigovodstva, višje gospodarsko sodišče v Ljubljani 
in Beogradu, vrhovno gospodarsko sodišče, vrhovno sodišče Jugoslavije in 
ustavno sodišče Jugoslavije. Ustavno sodišče se je izognilo odločitvi problema 
s tem, da je konec leta 1965 ustavilo postopek za oceno zakonitosti uredbe 
in pravilnika o normativih z obrazložitvijo, da so osporavani predpisi z uvelja- 
vitvijo temeljnega zakona o elektrogospodarstvu nehali veljati. ELES je spor 
v pretežni meri izgubil kljub stališču ustavnega sodišča Jugoslavije, navedenem 
v obrazložitvi zgoraj navedenega sklepa, da se vprašanje zakonitosti normativov 
da utemeljeno postaviti. Sporni znesek je znašal skupno 2114 milijonov S din 
ter je odpadel v višini 1310 milijonov S din na sporni višek v letu 1963, z 
zneskom 804 milijonov S din pa na razliko v ceni premoga, ki jo je ELES iz- 
plačal slovenskim premogovnikom v letu 1964 in prvem polletju 1965, da bi 
preprečil redukcije električne energije, ki bi sicer neogibno nastopile. 

ELES-ova vztrajna in dolgoletna borba, saj je trajala 5 let, proti normati- 
vom Jugela, ki z reformskimi prizadevanji niso imeli nič skupnega, sicer ni v 
celoti uspela, razkrila pa je na učinkovit način vse slabosti administrativnega 
gospodarjenja in je znatno pripomogla k uveljavitvi novega temeljnega zakona 
o elektrogospodarstvu v letu 1965. Več slovensko elektrogospodarstvo ni moglo 
storiti, da -bi uveljavilo reformne težnje v preteklosti, storilo pa je, kar se je 
v danih okoliščinah sploh dalo storiti. 

III. Osnutek zakona o elektrogospodarskih organizacijah od 10. novembra 
1961 je v smislu takratnih reformskih prizadevanj osvojil stališče, da posamez- 
nim elektrarnam manjkajo osnovni atributi podjetja tako v pogledu proizvod- 
nje kakor tudi investicijske izgradnje, kar ponovno ugotavljamo po sedmih 
letih. Zato je predvidel velika proizvodno-prenosna podjetja kot samostojne 
nosilce tekoče*in razširjene reprodukcije na območjih, ki so usklajena glede 
proizvodnje, prenosa in porabe električne energije. Ce bi se to, kar je osnutek 
zakon predvidel, uveljavilo, bi ne bilo danes potrebno bremeniti gospodarstvo 
z dodatnim 2,5 °/o prispevkom. 

Nesoglasja o osnovni koncepciji omenjenega zakonskega predloga ni bilo 
mogoče izmiriti. Zaradi številnih spreminjevalnih predlogov se je razprava 
o novem elektrogospodarskem zakonu zavlekla prek vseh predvidenih rokov 
tako, da je bil novi TZE sprejet šele v skrajnem ustavnem roku 7. aprila 1965. 

Zakon, ki je delno stopil v veljavo 8. aprila 1965, v celoti pa 1. 7. 1965, 
predvideva posebno prehodno dobo od 1. 7. 1965 do 31. 12. 1968 tako, da bi 
elektrogospodarstvo pričelo z normalnim poslovanjem po določilih novega 
zakona s 1. 1. 1969. 

Najvažnejša določila novega zakona so naslednja: 
— Svoboda na področju organizacije elektrogospodarstva brez kakršnihkoli 

omejitev, ki so bile doslej pri tej panogi običajne. 
— Pogodbeno urejanje medsebojnih poslovnih odnosov, s čimer se odprav- 

ljajo enotne cene električne energije, normativi, skupni obračun in regresi iz 
izravnalnega sklada. 

Karakteristični ukrepi v prehodnem obdobju pa so naslednji: 
— Obvezna izmenjava električne energije med proizvodno-prenosnimi ob- 

močji na temelju elektro-energetske bilance Jugela v namenu, da se zagotovi 
enakomerna preskrba državnega območja z električno energijo. 
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— Plafonirane prodajne cene na prenosnem omrežju in regresiranje elek- 
trogospodarskih organizacij, katerih poprečna cena proizvodnje in prenosa na 
območju republike presega plafonirano ceno. 

Upravičenci do regresa v času od 1. 8. 1965 so ostali: Združeno podjetje 
Srbije, Proizvodno-prenosno podjetje Makedonije in Elektroprenos iz Sarajeva. 

Z odlokom zveznega izvršnega sveta od 11. 6. 1966 (Uradni list SFRJ 
št. 25/66) se je plačeval oziroma se plačuje regres za vsako kWh, dobavljeno na 
prenosnem omrežju, v naslednji višini: 

Republika dod3\\ 812.19966 1967 1968 

Srbija 2,39 S din 1,91 S din 1,43 S din 

Makedonija 1,30 S din 1,04 S din 0,78 S din 

BiH 0,33 S din 0,26 S din 0,20 S din 

IV. Za uveljavitev novega zakona o elektrogospodarstvu imajo največ za- 
slug ravno predstavniki SR Slovenije in elektrogospodarstva Slovenije ter za- 
služijo za svoje uspešno zaključena prizadevanja vse priznanje. Na žalost pa 
naša republika ni znala izkoristiti težko priborjenega uspeha. Dočim so ostale 
republike v pretežni meri usvojile koncepcijo enotnega proizvodno-prenosnega 
podjetja na območju republike ali pa so se ji v svoji rešitvi vsaj močno pribli- 
žale, je izvršni svet Slovenije usvojil koncept, da naj se na območju Slovenije 
ne organizira eno, temveč več proizvodno-prenosnih podjetij ter da se naj 
termoelektrarne integrirajo z rudniki. Pri tem je potrebno omeniti, da je večina 
elektrogospodarskih podjetij prvotno predlagala enotno organizacijo elektro- 
gospodarstva na območju Slovenije, vendar njihovi predlogi niso dobili pred- 
pisanega soglasja. 

Izvršni svet SR Slovenije je imel po novem TZE vsa pooblastila za organi- 
zacijo elektrogospodarstva v Sloveniji. Elektrogospodarska podejtja so bila celo 
ovirana, da si ustanovijo svoje lastno poslovno združenje. Zdaj je elektrogospo- 
darstvo organizirano v poslovnem združenju energetike SR Slovenije, ki 
pa ni prikladno za uspešno reševanje skupnih elektrogospodarskih problemov. 
Skupne službe, ki bi morale biti vodene enotno, se nahajajo pri posameznih 
podjetjih: merilna služba je pri Dravskih elektrarnah, zaščitna služba je pri 
Soških elektrarnah, služba zvez je pri Savskih elektrarnah, bremenilstvo pa pri 
Poslovnem združenju energetike. Vse pa imajo svoj sedež v Ljubljani. Na ta 
način so se medsebojni poslovni odnosi tako prepletali in komplicirali, da jih 
elektrogospodarska podjetja vse doslej kljub ponovnim poskusom niso uspela 
regulirati z ustreznimi pogodbami. 

Kaj je torej treba napraviti za ureditev elektrogospodarstva? 
Ustanoviti je potrebno čim prej združeno oziroma enotno podjetje, ki bo 

lahko uspešno izvajalo naloge, ki jih narekuje sedanji čas. Razdrobljeno elektro- 
gospodarstvo tega ne zmore. Edino Slovenija kot celota je sposobna, da to 
izpelje. Vprašanje stroškov energije v končnih proizvodih je danes izredno 
važno za uspešen nastop na tujem tržišču. Zato pomagajmo, da se elektro- 
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gospodarstvo Slovenije čim prej integrira. Le tako bomo podprli reformne 
cilje. Pri tem pa se izogibajmo vseh takih rešitev, ki so jim podlaga subjektivne 
težnje. Prepričan sem, da bo le integrirano čvrsto povezano elektrogospodarstvo 
Slovenije brez večjih težav in pretresov lahko uspešno zaključilo prehodno 
obdobje ter s 1. 1. 1969 pričelo z normalnim poslovanjem po določilih no- 
vega TZE. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Glede zagotovitve finančnih sredstev v 
smislu predloga zakona o zagotovitvi dopolnilnih kreditnih sredstev za dokon- 
čanje elektro-energetskih objektov se nahajamo pred odločitvijo, ki jo moramo 
dobro pretehtati. 

Od možnih rešitev so predlagatelji izbrali najboljšo, s katero pa gospodarske 
organizacije niso zadovoljne. Zaradi likvidacije EKK je nastala tolikšna izguba, 
kolikor manjka sredstev za dograditev energetskih objektov. Za takšno stanje 
je poleg prejšnjega izvršnega sveta odgovorna tudi banka, ki je pristala na 
financiranje objekta, katerega rentabilnost je bila več kot problematična že 
leta 1959. Ne moremo se zadovoljiti z izgovorom banke, da se je upirala po- 
litičnemu pritisku, dokler se je mogla, pri tem pa ni obvestila nobenega od 
skupščinskih organov o tem, kaj se dogaja v zvezi z EKK. Banka se je zadovo- 
ljila s supergarancijo izvršnega sveta in je začela financirati investicijo, za 
katero je vedela, da nas bo zaradi nje še bolela glava. Zdaj pa ni denarja za 
elektroenergetske objekte, ki so našemu gospodarstvu tako potrebni. Ne bo 
nam preostalo nič drugega, kot da sprejmemo predlog izvršnega sveta, kajti 
sicer bo nastala še večja škoda. 

Hkrati pa vztrajam pri tem, da banka seznani skupščino o okoliščinah, 
v katerih so njeni tehnični in ekonomski strokovnjaki končno pristali na 
odobritev kreditov za EKK in so tako dali prednost investiciji, ki jo je morala 
zaradi nerentabilnosti prekiniti in končno sploh ustaviti, da bi dala prioriteto 
objektom, za katera naj bi zbrala sredstva s pomočjo zakona, ki ga danes 
obravnavamo. 

Za predlog bi glasoval, ker nočem odreči sedanjemu izvršnemu svetu mož- 
nosti — in mu tudi ne odrekam poguma — za smelo reševanje težkih problemov, 
podedovanih iz preteklosti. 

Predsedujoči Miran Goslar: K razpravi se je prijavil tovariš Jože 
Setnikar, predstavnik poslovnega združenja za energetiko. 

Jože Setnikar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ne bi ponavljal stvari, ki so bile že komentirane, ampak bi hotel povedati to, 
kaj smo pripravili in na kakšen način mislimo, da bi bilo mogoče primerno 
urediti bodoče elektrogospodarstvo. Iz predloženih materialov izhaja predlog 
zadolžitve, da izdela poslovno združenje predlog bodoče organizacije, elektro- 
gospodarstva, kljub temu, da je to delo že v teku, kar ste verjetno zasledili 
iz dnevnih časopisov. O tem smo že dosti razpravljali in so bila dosežena enotna 
stališča glede enotne organizacije elektrogospodarstva. Na tej podlagi je bilo 
poslovno združenje zadolženo, da pripravi prvi osnutek bodočega poslovanja 
elektrogospodarstva. Delovna grupa pri poslovnem združenju je izdelala osnu- 
tek koncepta, ki še ni stališče elektrogospodarstva, ker bo o tem predlogu raz- 
pravljalo v naslednjih dneh. Ta predlog upošteva vsa priporočila podjetij in tudi 
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priporočila vseh družbeno-političnih organov, kakšen naj bi bil način tega 
sodelovanja. 

Na posameznem potrošniškem področju nastopa vedno le en sam dobavitelj 
električne energije in se za dobavo električne energije, zaradi čim nižje cene 
tudi vedno izgrajuje eno samo razdeljevalno omrežje. Potrošnik električne 
energije je torej popolnoma odvisen od enega samega dobavitelja, vendar je po 
drugi strani ta edini dobavitelj tudi v celoti odvisen od svojih potrošnikov. Ti po- 
trošniki namreč s svojim načinom odvzema energije v celoti diktirajo obseg 
in časovno porazdelitev proizvodnje električne energije. Potrošniki često s 
svojim za gospodarjenje s proizvodnjo električne energije neustreznim odvze- 
mom električne energije sami prisiljujejo svojega dobavitelja, da gre zaradi 
pokrivanja konic v obremenitvi v izgradnjo dragih proizvodnih objektov. Po- 
trošniki električne energije torej s svojim odvzemom sami podražujejo elek- 
trično energijo, če njihov odvzem ni ustrezen. Proizvodnja električne energije 
je popolnoma sočasno s potrošnjo in je v momentu, ko je proizvedena, tudi že 
potrošena in s tem tudi prodana. Kakršenkoli vmesen prekupčevalec električne 
energije med proizvodnjo in potrošnjo ne more vplivati na optimizacijo niti 
proizvodnje niti potrošnje. 

Prav zaradi sočasnosti potrošnje in proizvodnje ne bi mogel vmesno vrinjeni 
prekupčevalec s svojim delovanjem nuditi potrošnikom niti povečanega izbora 
sortimentov niti izboljšati kvaliteto električne energije. Zaradi krajevne raz- 
tresenosti tako proizvodnih virov kot potrošnikov je pri električni energiji 
potrebno razdeljevanje omrežja, prek katerega proizvajalec v vsaki situaciji 
najprimerneje angažira proizvodne vire, obenem pa z ustrezno izgradnjo tega 
omrežja zagotovi potrošnikom zadostno zanesljivost preskrbe. Razdeljevalno 
omrežje je torej sestavni del enovitega in sočasnega procesa med potrošnjo 
in proizvodnjo. Upravljanje tega razdeljevalnega omrežja po tretjem vmesnem 
poslovnem partnerju med proizvodnjo in potrošnjo ne bi prispevalo k izbolj- 
šanju in poenostavljanju poslovnih odnosov in bi zahtevalo povečanje števila 
medsebojnih pogodb, ki pa nikakor ne bi mogle rešiti vseh ekonomsko teh- 
ničnih nalog in problemov za optimalno poslovanje med proizvodnjo in po- 
trošnjo električne energije. Opisana dejstva pogojujejo takšne poslovne odnose 
med proizvajalci in potrošniki in takšno organizacijo elektrogospodarstva, ki 
upoštevajo navedene posebnosti medsebojnih odvisnosti proizvodnje in potroš- 
nje električne energije. • 

Stopnja ekonomičnosti proizvodnje električne energije in s tem nivo njene 
cene je odvisna predvsem od časovne razporeditve potrošnje in od zahtevnosti 
potrošnikov zia zanesljivo dobavo. 

Višina potrebnih stroškov za zagotovitev elektrike potrošnikom, zahteva 
po zanesljivosti dobave in kvalitete električne energije in s tem nivo cene 
električne energije je pogojena s sposobnostjo potrošnikov za pokrivanje na- 
vedenih stroškov bodisi prek cene električne energije, bodisi prek drugih 
virov za sofinanciranje razširjene reprodukcije elektrogospodarskih objektov. 
O nivoju cene električne energije in tarifnem sistemu se morata direktno spo- 
razumeti potrošnik in proizvajalec električne energije. V ceni električne ener- 
gije ne sme biti zajeta potrebna celotna akumulacija za razširjeno reprodukcijo, 
kar bi dajalo popolnoma monopoln položaj elektrogospodarskemu podjetju. Pre- 
težni del potrebnih sredstev za ta namen se mora zato zagotoviti iz drugih virov, 
to je iz virov potrošnikov električne energije, ki so najbolj zainteresirani na 
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ceneni proizvodnji električne energije in iz virov drugih interesentov za vla- 
ganja njihovih sredstev v razširjeno reprodukcijo 'elektrogospodarstva, ki mu 
mora biti omogočeno, da sme v ta namen izdajati tudi obveznice. O uporabi 
sredstev, ki se zbirajo na osnovi zakonov o obvezni vezavi sredstev v poslovnih 
bankah za razširjeno reprodukcijo elektrogospodarstva, mora imeti elektrogospo- 
darstvo pravico soodločanja skupaj z ostalimi vlagatelji teh sredstev. Izbira 
novih proizvodnih virov za električno energijo mora biti skladno s smernicami 
razvoja celotne energetike. Obstoječi elektroenergetski objekti so se tudi finan- 
cirali iz sredstev potrošnikov in elektrogospodarstva. Ker je elektrogospodar- 
stvo v preteklosti in bo tudi v bodoče prispevalo k izgradnji elektroenergetskih 
objektov le del potrebnih sredstev, je potrebno k soodločanju o poslovni poli- 
tiki elektrogospodarstva vključiti s polno odgovornostjo za preskrbo potrošnikov 
za električno energijo vse partnerje, ki so ali pa bodo vložili svoja sredstva 
v elektroenergetske objekte. Pri soodločanju o poslovni politiki elektrogospo- 
darstva zlasti v pogledu cene električne energije je najbolj zainteresirana indu- 
strija, ki nastopa s svojimi finalnimi proizvodi v konkurenčni borbi na do- 
mačem in svetovnem trgu. Industriji ni vseeno, kakšen delež v strukturi cene 
njenih proizvodov predstavljajo stroški za električno energijo. Cena električne 
energije se mora usklajevati tudi s cenami ostalih energetskih virov. Samouprav- 
ljale! potrošnikov in elektrogospodarstva morajo imeti pri usmerjanju gospo- 
darske politike elektrogospodarstva vsak zase vlogo ustrezno svojim vloženim 
sredstvom v elektroenergetske objekte. S takim sodelovanjem dobivajo samo- 
upravljala potrošnikov in elektrogospodarstva vlogo v gospodarstvu in pravice, 
da odločajo o rešitvah elektrogospodarstva, ki imajo ekonomske posledice tudi 
pri potrošnikih električne energije in drugih sovlagateljih finančnih sred- 
stev v elektrogospodarske objekte. Takšno upravljanje elektrogospodarstva 
onemogoča, da bi elektrogospodarstvo samovoljno ali celo monopolistično od- 
ločalo, pa čeprav v okviru svojega samoupravnega organa tudi o tistih ekonom- 
skih rešitvah svojega področja, ki imajo občutne gospodarske posledice za vse 
gospodarstvo. Ker ni proizvedene električne energije brez sočasne potrošnje in 
je to nedeljiv tehnološki proces obeh partnerjev, mora nasproti potrošnikom 
nastopati kot dobavitelj takšno elektrogospodarsko podjetje, ki mora v celoti 
prevzeti vso sporazumno določeno odgovornost za preskrbo električne energije 
tako glede kvantitete kot kvalitete. To narekuje združitev vseh dosedanjih 
elektrogospodarskih podjetij, tako proizvodnih kot proizvodno-prenosnih in 
distributivnih podjetij v eno elektrogospodarsko podjetje. Za zaščito interesov 
potrošnikov električne energije pred monopolnim položajem elektrogospodar- 
stva in zaradi direktne odvisnosti proizvajalcev električne energije od potrošnje 
se mora za koordinirano vodenje politike in poslovanja elektrogospodarstva in 
za izgradnjo elektroenergetskih objektov formirati skupni poslovni odbor po- 
trošnikov električne energije in elektrogospodarstva. Poslovni odbor potrošni- 
kov električne energije in elektrogospodarstva bi obravnaval predvsem in od- 
ločal o nivoju cene električne energije, tarifnem sistemu, o stopnji zanesljivosti 
preskrbe, sprejemal bi kratkoročne in srednjeročne in dolgoročne energetske 
bilance. Poslovni odbor bi tudi skrbel za zagotovitev potrebnih finančnih sred- 
stev za celotno razširjeno reprodukcijo elektrogospodarstva. Ta poslovni odbor 
naj bi bil sestavljen iz mandatov, ki so porazdeljeni sorazmerno z višino vlo- 
ženih sredstev v elektrogospodarstvu in sorazmerno potrošnji električne ener- 
gije. Ta kombinacija mora biti zaradi tega, ker vnašamo sedanje stanje v novo. 
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Za bodoče objekte bo to lažje, ker bodo sovlagatelji prispevali in bodo tu 
ustvarjali neke pogodbene odnose, za preteklo stanje pa je treba ta odnos 
vzpostaviti. 

Na ta način bi nekako izgledal predlog ureditve zunanjih medsebojnih 
odnosov. Znotraj tega enotnega podjetja pa moramo upoštevati stuacijo, nastalo 
v zadnjih dveh letih in' pri tem upoštevati vse pozitivne smeri in delovanja 
podjetij, ki se razvijajo in da v to enotno podjetje res vključimo tiste elemente, 
ki so v skupnem interesu združenih podjetij. Pri tem mislim predvsem na 
razširjeno reprodukcijo, na cene električne energije in s tem na jasno opre- 
deljeno akumulacijo. 

Osebno tega koncepta ne bi v celoti razvijal in sem ga le v grobih obrisih 
nakazal. Menim, da je za ta forum najvažnejše, kakšen bo odnos med elektro- 
gospodarskim podjetjem in družbo in da se onemogoči monopolni položaj, ki 
se ga tolikokrat navaja v vseh mogočih razpravah. Hvala. 

Predsedujoči Miran Goslar: Besedo ima tovariš Štefan Pavšič, di- 
rektor dravskih elektrarn. 

Štefan Pavšič: Tovarišice in tovariši poslanci! Ponovno bi se za- 
hvalil v imenu podjetja za povabilo na obravnavo tako važnih vprašanj kot je 
elektrogospodarstvo in tudi za možnost sodelovanja v diskusiji. 

Vsi, ki delamo v elektrogospodarstvu, se v glavnem strinjamo z ugoto- 
vitvami razprave. Kot so že tovariši predgovorniki iz elektrogospodarstva ome- 
nili, da je bilo negodovanje in kritika elektrogospodarstva v marsičem na 
mestu. Obenem pa moramo priznati, da se večine teh slabosti, ki so bile tu 
navedene, tudi zavedamo. Ce bi pregledali zapisnike o razpravah tako na svetu 
za energetiko, na upravnem odboru gospodarske zbornice, kot na našem poslov- 
nem združenju in raznih sestankov, ki smo jih posebej imeli s proizvodno- 
prenosnimi in proizvodnimi podjetji, bi bilo iz teh razvidno, da smo vsa ta 
kritična vprašanja, ki so bila danes obravnavana, mnogokrat z vso resnostjo 
razpravljali in jih, lahko rečem, tudi mnogo rešili. Tudi o vprašanju organi- 
zacije elektrogospodarstva zlasti po 1965. letu, s katero se nismo strinjali, kot 
smo že dostikrat povedali, smo sami razpravljali. Morda smo bili premalo močni, 
da bi v to hitreje posegli, kajti že pred leti smo ugotovili, da je treba elektro- 
gospodarstvo reorganizirati ali v združeno podjetje ali v eno podjetje. 

Morda nas je danes razprava v skupščini glede na njen poseg prisilila k 
bolj resni razpravi in tudi k odločanju o bodoči organizaciji elektrogospodarstva. 
Vendar bi se z nekaterimi stvarmi ne mogel v celoti strinjati, zlasti ne s tem, 
če mislimo, da bo organizacija rešila vse probleme. Znano vam je, kjer je dober 
kader, je lahko tudi slabša organizacija in če je volja, je lahko v marsikaterem 
podjetju, kar velja tudi za elektrogospodarstvo, velik red, ali pa je tudi v enem 
podjetju, združenem v poslovno združenje, lahko tudi slabo. Zato mislim, da 
bistvo rešitve vseh problemov, ki jih je predstavnik izvršnega sveta, čeprav 
se strinjam, da je dosti objektivnega povedal, še zdaleč ne rešuje vse proble- 
matike, ki jo mi v elektrogospodarstvu doživljamo. 

. Ko včasih čitamo v časopisih najrazličnejšo kritiko o zapravljanju sredstev 
in o vseh teh vprašanjih, bi morali poklicati na kazensko odgovornost osebe, 
ki so odgovorne za zapravljanje družbenih sredstev. Mislim, da je danes po 
reformi to velikanska odgovornost. Če je temu tako, je treba poklicati na 
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odgovornost predvsem predstavnike podjetij in kolikor je to potrebno tudi 
samoupravne organe, ki so za to odgovorni. Če pa take trditve niso resnične, 
naj se to kritično presoja. 

Tako je bilo dosti kritike glede osebnih dohodkov, investicijskega vzdrže- 
vanja, razpolaganja s skladi. Vse kritike v zvezi s temi in drugimi vprašanji 
so bile zelo pomanjkljive, npr. v diskusijah skoro, da ni vprašanja, kako je 
z vloženimi milijardami. Na primer, da ima Dravska elektrarna 62 milijard 
aktivnih osnovnih sredstev in da je vloženih že od začetka skoraj 100 milijard 
sredstev in kako se s temi sredstvi posluje. Ali kdaj pride kdo pogledat, ali je 
pogonska pripravljenost na največji višini, oziroma, da smo napravili vse, 
da, smo vsako kWh stisnili iz teh strojev, ali smo te stroje tako čuvali in 
vzdrževali, da bodo lahko še dolgo obratovali. Tu so namreč vložene težke 
milijarde družbenega denarja. Teh vprašanj, ki so po mojem mnenju mnogo 
bolj bistvena pa nihče ne postavlja. 

Nadalje, kakšni so odnosi do potrošnikov? Ali ti odnosi zagotavljajo kva- 
litetno energijo? Vemo, da ni dovolj samo zadostna količina energije, temveč 
je zelo važno vprašanje njene kvalitete, kot je tovariš Kunaver povedal, da 
povzročajo izpadi energije 1/3 moči, zaradi nekaterih elektrarn take težave, 
da sploh ni več možna normalna proizvodnja aluminija in so zato vprašanja 
kvalitete silno pomembna. Zato je vprašanje, kako jih elektrogospodarstvo 
rešuje. Moram povedati, da smo vsa ta vprašanja, ki so tu navedena, dostikrat 
reševali in jih tudi uspešno rešili. Točka 6 a poročila govori o marsikateri 
specifičnosti elektrogospodarstva, ki jih je še mnogo več, iz katerih lahko 
razvidite, da niso tako enostavne naloge v elektrogospodarstvu glede na to, 
da nam je dostikrat primanjkovalo električne energije in da je električno 
omrežje nezadostno. 

Želel sem diskutirati tudi o tem, kar je tovariš Kunaver že omenil, da 
smo pa le nekatera skupna vprašanja enotno reševali, zlasti problem sloven- 
skega omrežja z visoko napetostjo, ki ga rešujemo skupno že več let; da imajo 
savske in dravske elektrarne skupne poslovne odnose in že od 1965. leta skupno 
rešujejo svojo finančno problematiko; da Slovenija vedno enotno nastopa v 
razgovorih na Jugelu in izven naše republike. Tovariš Kunaver je tudi povedal 
o predlogu dravskih elektrarn, o vključevanju amortizacije med investicijske 
dohodke za letošnje leto. Na tak predlog pristanemo, če se bodo tudi vsa pod- 
jetja s tem strinjala: Ne vem, če vam je znano, da so dravske elektrarne že 
leta 1963 podpisale z banko glede vlaganja sredstev hujše pogoje, kot pa jih 
je sprejela republiška skupščina, in je to svojo obveznost tudi stoodstotno 
izpolnjevala, kar lahko tudi predstavniki banke potrdijo. To. pomeni, da so 
samoupravni organi bili le zreli izvesti nekatere dobre poteze, dasi so bile 
registrirane tudi marsikatere slabosti. Mislim, da je treba, če se kritizira dolo- 
čeno delovno organizacijo ali pa elektrogospodarstvo, poseči malo bolj globoko 
in pogledati vsestransko, vse objektivne in subjektivne pogoje in jih tudi tako 
obravnavati. 

Glede vprašanja integracije mislim, da danes ni več v elektrogospodarstvu 
nikogar, ki se ne bi s tem strinjal. Razprave so pokazale na težke ekonomske 
pogoje, glede vprašanja novega pogona termoelektrarne Trbovlje in toplarne 
Ljubljana, zaradi velikega deficita, ki ga bo treba obenem rešiti, kljub raz- 
ličnim predlogom, je vendarle edina rešitev če že ne danes, pa jutri v enotnem 
elektrogospodarstvu. Po predlogu, s katerim banka soglaša, da se bodo podjetja 
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oprostila prispevka 2,5 %> dodatnih finančnih sredstev, se zagotavljajo pogoji 
in so odpravljene vire za formiranje enotnega slovenskega podjetja v elektro- 
gospodarstvu. Če se bo to izvedlo, potem je rešeno osnovno ekonomsko vpra- 
šanje, če hočemo, da ne bo novo podjetje že v začetku obremenjeno z velikan- 
skim finančnim minusom. 

Menim, da so danes, tri tedne po trajajočih razpravah, ki so prisilile tudi 
tiste v elektrogospodarstvu, ki smo jih leta in leta zastonj opozarjali, in ki 
čestokrat niso hoteli ničesar slišati, da je začel marsikdo od teh drugače mi- 
sliti. 

Tovariši in tovarišice, bil sem več kot deset let poslanec v tej skupščini 
in sem mnogokrat diskutiral o elektrogospodarstvu in tudi o takih stvareh, 
ki bi se jih dalo že takrat preprečiti in bi bile boljše kot pa so v današnji situ- 
aciji. Menim, da je takrat Pavšič le pravilno razpravljal. 

Na kraju bi odgovoril še na vprašanje, ki je bilo omenjeno glede graditve 
Srednje drave I. Tovariši, ta projekt je bil vložen v banko, v začetku 1963. leta, 
torej pred 6 leti. Fotrebna sredstva za ta projekt so se od prvotnega predloga 
do danes povečala za okrog 80 *>/<>. Vsakdo lahko presodi, kaj se je vse od leta 
1963 do danes spremenilo. Ce to primerjamo s katerimkoli objektom elektro- 
gospodarstva, ki se gradi v Sloveniji in z drugim objektom, bo ugotovil, da tu 
ni nekaj v redu. V teku te dolgotrajne gradnje in glede na to, da dve leti 
nismo investicije redno financirali, so samo intekalarne obresti narastle že na 
7 milijard dinarjev. Tovariši, to so stroški, ki bremenijo ta objekt, ki ne more 
biti zgrajen po taki ceni, kot jo vsebuje prvotni projekt. Kreditni pogoji, kot je 
5-letni rok vračila pa 8"°/o obrestni meri, niso nikjer v svetu. Ce bi bili dani 
krediti na 15 let, bi bila cena električne energije po 6 dinarjev za kWh. Odpla- 
čilo kreditov na 20 let, kar bi bilo normalno, bi znižalo ceno na 4 dinarje 
za kWh. Od naložbe kapitala je odvisno, kako se bodo cene električni energiji 
spremenile. Zato je treba tudi s te strani računati ob gradnji takega objekta. 

Pri tem so pomembne tudi zakasnitve gradbenih podjetij, ki izdelujejo 
opremo. Pretežni del težav pri gradnji je povzročila Jugoslovanska investicijska 
banka, ki je zavirala redno financiranje, obenem pa imajo svoj delež tudi 
naše slovenske banke. Elektrogospodarstvo je do sedaj vložilo 18 milijard 
sredstev v te objekte. Do leta 1970 bo vloženo 50 °/o sredstev, ki jih bodo zago- 
tovile slovenske banke. To ne govorim zato, da bi bilo to nekaj prekomernega, 
temveč zato, ker je dolžnost taka finančna sredstva tudi vlagati. Menim, da bo 
treba v bodoče tudi to vprašanje kritično oceniti. Zato dajemo še naslednji 
predlog: da se kreditni pogoji za financiranje teh objektov morajo spremeniti 
in da se sredstva, ki jih je elektrogospodarstvo vložilo v banke (dela banka) 
smatrajo kot lastna sredstva, ki se odštejejo ob vračanju anuitet, kar bo bist- 
veno vplivalo na ceno energije. Danes moramo začeti resno razpravljati o ceni 
električne energije. Tovariši poslanci! Morda boste kritizirali to, kar bom 
povedal, naše cene električne energije niso usklajene s cenami v svetovnem 
merilu, kljub temu, da ne moremo primerjati naših cen glede na družbeni stan- 
dard neke druge zahodne države. Toda danes so cene za široko potrošnjo le 
nekoliko prenizke. Na drugi strani pa ima aluminijska ali kemična industrija 
edino izbiro, da plača to ceno ali pa mora zapreti tovarno. V zahodni Evropi znaša 
cena energije od 5—7°/o za kWh za aluminij, za kemično industrijo kot je na 
primer tovarna dušika Ruše pa znaša 4 do 5 dinarjev. V Kanadi in v ZDA 
znaša celo le 3 do 4 dinarje od kWh. Vsekakor bo treba tudi s temi odnosi 
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računati. Zato pa bo treba za razliko nekoga obremeniti ali pa zmanjšati druž- 
bene dajatve. To je ena naših bodočih težkih nalog, ki jih bomo tudi izvedli. 
Pri tem bi bilo treba kritično pregledati naše potrošnike. Nadalje, mnogo si 
prizadevamo izboljšati kvaliteto električne energije. Neprestano opozarjamo 
delovne organizacije zlasti velike potrošnike, da si nabavijo kompenzatorje. S 
tem bi nam in sebi mnogo pripomogli, predvsem pri frekvenci in ob jalovi 
energiji. Na primer, če bi v tovarni aluminija ali v Rušah uporabljali moderne 
usmernike, bi lahko danes porabili 20 do 25% manj električne energije. Za 
tovarno v Rušah pomeni 20 do 25 3/o zmanjšanje materialnih stroškov na elek- 
trični energiji sto milijonov prihrankov in stotine milijonov kWh, ki bi jih 
privarčevali. Tovariši poslanci! Tudi od potrošnikov je mnogo odvisno, kakšna 
bo potrošnja in kvaliteta energije in kako bomo s tem lažje stabilizirali elektro- 
gospodarstvo. 

Da ne bom ponavljal to, kar so marsikateri tovariši že diskutirali, naj 
izjavim, da smo si edini in sporazumni, da je elektro-gospodarstvo treba reor- 
ganizirati ne samo zaradi same organizacije, ampak zato, ker se bodo v enotni 
organizaciji problemi mnogo lažje-reševali kot pa jih zdaj rešujemo v okviru 
tolikšnega števila podjetij. 

V novi organizaciji se bo lahko problematika elektro-gospodarstva mnogo 
hitreje in tudi bolj učinkovito reševala. 

Predsedujoči Miran Goslar: Besedo ima dr. Drago Kolar, poslanec 
gospodarskega zbora. 

Dr. Drago Kolar: Tovarišice in tovariši poslanci! Rad bi usmeril 
vašo pozornost na formulacijo besedila priporočila delovnim organizacijam o 
integraciji. Občasni odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje go- 
spodarskega zbora je predlagal naslednjo formulacijo: 

»Skupščina SR Slovenije priporoča delovnim organizacijam s področja pro- 
izvodnje in prenosa električne energije, da pristopijo k integraciji in takšni 
organizaciji enotnega podjetja za proizvodnjo in promet z električno energijo.« 

Fo skupni seji odbora za proizvodnjo in premet republiškega in občasnega 
odbora za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora 
je pa ta formulacija spremenjena v naslednjo: »Skupščina SR Slovenije ugo- 
tavlja, da je v dosedanjih razpravah v gospodarstvu pri potrošnikih električne 
energije in v elektrogospodarstvu prav tako pa tudi v razpravah v skupščin- 
skih telesih prevladalo mišljenje, da bi takšnim zahtevam najbolj ustrezalo 
enotno elektrogospodarsko podjetje.« Menim, da je vsakemu, ki to prebere, 
jasno, da je druga formulacija mnogo bolj okorna in neskrito, da se z drugo 
formulacijo skuša skupšina izogniti temu, da bi priporočila gospodarskim orga- 
nizacijam, da osnujejo združeno podjetje. 

Iz ekspozeja tovariša Rina Simonetija in iz diskusije vseh poslancev do 
sedaj je jasno, da vsi stremimo za tem, da pride do združenega podjetja. Rad 
bi slišal en sam argument proti tej združitvi, ali pa proti temu, da skupščina 
priporoči združitev, kar je v bistvu isto, da se potem nekdo boji to povedati. 
Kolikor ti argumenti niso resnično tehtni, predlagam, da se sprejme prvotno 
besedilo, s katerim skupščina neposredno priporoča integracijo. Popolnoma 
se zavedam odgovornosti, ki jo ima to telo kot najvišji samoupravni predstavnik 
slovenskega naroda in zato se ne morem strinjati, da bi skupščina prevzela 
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vlogo kurirja in bi sporočala podjetjem, da so bila v razpravah izražena takšna 
ali drugačna mneja. Skupščina naj zavzame svoje stališče in naj tu ne slepo- 
miši. 

Predsedujoči Miran Goslar: Besedo ima poslanec Cene Matičič, 
poslanec republiškega zbora. 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Upoštevaje dejstvo, da je današnja seja republiškega zbora zelo napeta in pa 
verjetnost, da bomo ob zelo intenzivnem delu, torej ob zelo zgoščeni diskusiji, 
uspeli danes sploh dokončati predvideno delo, skrajno skrajšujem svojo disku- 
sijo o problemih elektrogospodarstva in energetike. 

Čimbolj se namreč vključujem v številne diskusije okoli energetike, tem- 
bolj prihajam do zaključka, da uživa elektrogospodarstvo v Sloveniji, posebno 
včasih, tudi monopolno mesto. Človek se seveda sprašuje, zakaj je temu tako 
in kje so vzroki, da nikdar ne uspemo vključiti elektrogospodarstva kot enega 
od elementov v celotno energetsko problematiko v republiki. Prezentno je, da 
je električna energija sekundarne plemenite oblike in da je potemtakem odvisna 
od primarnih virov, se pravi od premoga, vode, nafte, plina in jedrske energije, 
ki se sprošča pri fisiji oziroma fuziji atomskih jeder. 

Razen tega mislim, da je treba ponovno poudariti, da je za vodno silo 
in premogom, kot primarno energijo za proizvodnjo elektrike, nastopila 
doba nafte in pa ogljikovih vodikov, se pravi zemeljskega plina. Potem- 
takem bi vsakdo najprej mislil, da je potrebno obravnavati daljnoročni razvoj 
teh primarnih virov in vzporedno s tem tudi razvoj in potrebe po električni 
energiji. Da pa temu ni tako, je več kot na dlani. Izgleda da poskušamo z 
električnimi kapacitetami, ki jih gradimo, večkrat reševati tudi zelo težko situ- 
acijo, ki je nastala okoli našega premoga, neupoštevaje pri tem seveda ekonom- 
ske elemente. V številnih diskusijah okoli energetskega vprašanja sem že 
večkrat načel vprašanje naftnega in predvsem plinskega gospodarstva, ki sta, 
čeprav kot primarna vira, občutno zapostavljena nasproti drugim virom nasploh. 
Poudariti moram, d,a na moje izvajanje o problemu gazifikacije Slovenije ta 
naš dom, kljub obljubam, še ni imel prilike slišati kaj več kot to, da je gazi- 
fikacija Slovenije eden od ključnih in bistvenih problemov, kot je to izjavil 
član izvršnega sveta tovariš Rino Simoneti. 

Opozarjam samo na podatke, ki sem jih navedel na zadnjem zasedanju 
našega, zbora. Z njimi sem hotel jasno predočiti, da v komparativni obliki 
gradnja termoelektrarne Šoštanj II stane 2-krat toliko kot gazifikacija Slovenije 
in da bo hkrati količina energije, ki jo bo Šoštanj II nudil, približno 4-krat 
manjša od tiste količine, ki bi jo nudila gazifikacija Slovenije. Pri tem seveda 
ne omenjam drugega dejstva, da je cena energetske enote na pragu elektrarne 
verjetno dokaj višja od tiste, ki jo lahko nudi gazifikacija slovenskemu potoroš- 
niku. Prepričan sem, da je integracija v elektrogospodarstvu zelo pomemben 
in zelo realen korak v reševanju problemov v tej energetski sferi. Zato to 
akcijo tudi podpiram in bom glasoval. Smatram pa, da je to šele začetek v 
zelo pomembnem in za Slovenijo nedvomno tudi zelo porečem konceptu integri- 
ranja vseh proizvajalcev primarne in sekundarne energije. Mislim, da smo si 
na jasnem, da plinsko in naftno gospodarstvo v naših sedanjih gospodarskih 
konceptih, kot že rečeno, nasproti elektrogospodarstvu zapostavljamo. Elektro- 
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gospodarstvu Slovenije odpiramo vrata na stežaj, naravnemu plinu in nafti 
kot primarni energiji, ki v svetovni primerjavi daleč prekaša ostale primarne 
vire, pa ne nudimo niti dovolj podpore niti dovolj sredstev, saj se le nekaj 
nameščenih okoli »Union-gasa« ob skromni podpori slovenskih plinarn, železarn 
in ostalih podjetij ter nekaj intuziastov zavzema za pomen in uvedbo gazifika- 
cije Slovenije. Zato se z vsem srcem priključujem predlogu, ki ga je dal 
inž. Arzenšek in predlagam, da se v interesu celotnega našega gospodarstva 
ustanovi pri izvršnem svetu Slovenije, bodisi nek odbor, bodisi nek svet, ali 
pa v skrajni konsekvenci celo sekretariat za energetiko. 

Predsedujoči Miran Goslar: Tovariši, dobil sem še tri prijave za di- 
skusijo. Preden bi nadaljevali, če dovolite, bi spregovoril o nekaterih vprašanjih, 
ki v nekem smislu izhajajo iz dosedanje razprave. 

Logično je, da je prišlo do zahtev, naj bi gospodarstvo imelo večji vpliv na 
razmere v elektrogospodarskih organizacijah in da se zato tako intenzivno 
razpravlja o sami organizaciji. Organizacija sama tudi ni tako nepomembna, 
kar se je pokazalo zlasti v teh zadnjih treh letih, saj v nekem smislu reflektira 
razmere v elektrogospodarstvu. Mislim pa, da smo v dosedanjih razpravah 
vendarle zanemarili neko dejstvo, ki ga v samem priporočilu z iniciativo v od- 
nosu do zvezne skupščine skušamo uveljaviti, namreč, da spremenimo kreditni 
v sovlagateljski odnos. Mislim, da pozabljamo na to, da je ta sovlagateljski od- 
nos dejansko tisto, kar lahko najučinkoviteje poveča vpliv družbe v elektro- 
gospodarstvu. S tem, da sprejemamo priporočilo, smo šele na začetni poti. Na 
eni strani gre za iniciativo nasproti zveznim organom, pri čemer pa ne vemo, 
kakšna bo usoda te iniciative in kdaj bi lahko prišlo do spremembe zveznega 
zakona. Drugo pa je možnost, ki jo dajemo s priporočilom že takoj. Vsa pod- 
jetja, ki morajo pri vsaki investicijski naložbi plačati določen odstotek za 
izgradnjo elektroenergetskih objektov, naj bi ta sredstva vložila kot svoj sovlaga- 
teljski delež. Gre skratka za bistveno novo kvaliteto, katere uresničitev je od- 
visna od samega gospodarstva in od njegove organiziranosti. 

Pred seboj imamo priporočilo. Verjamem, da ne želimo, da bi to priporočilo 
doživelo usodo mnogih drugih neučinkovitih priporočil in jalovih razprav. 
Samo stvar se ne more nehati s tem priporočilom, pa naj bo reorganizacija v 
enotno elektrogospodarsko podjetje v Sloveniji tako ali drugače predlagana. 
Nikakršne parcialne organizacije, niti združeno podjetje, za katerim se skrivajo 
v glavnem tendence ohraniti status quo, ne morejo biti zadovoljiva rešitev. 
Mislim, da smo o tem v današnji razpravi dosegli zelo visoko stopnjo enotnosti 
in odločnosti. 

Realizacija priporočila pa je odvisna od naših nadaljnjih naporov, ki seveda 
ne bodo samo napori Skupščine SR Slovenije, ampak tudi napori predvsem 
zbornice in vseh tistih činitelj ev, ki lahko kot element samoorganiziranja gospo- 
darstva učinkovito nastopajo. S tem se bo dejansko uresničilo to, kar mi vsi 
želimo, da se namreč uskladi z narodnogospodarskimi interesi poslovno pod- 
jetniško ponašanje elektrogospodarskih podjetij. To vprašanje je sicer predmet 
kritike, opravičevanj in tako naprej, vendar je logično, ker smo elektrogospo- 
darske organizacije v tak sistem postavili. 

Seveda bi bilo nevarno, če bi od skupnih vlaganj pričakovali več, kot pa 
je realno. Gre predvsem za to, da bo sleherno podjetje v nekem smislu pred 
dilemo, ali tisto, kar mora obvezno plačati, oroči na 15 let pri banki in dobi s 
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tem čvrsto garancijo, da bo v relativno sicer dolgem roku vendarle dobilo 
sredstva zanesljivo nazaj, ali pa, kar je druga dilema, ta sredstva spremeni 
v sovlagateljski delež, kjer vračilo oziroma udeležba na dobičku ni zanesljiva, 
ker visok dobiček v elektrogospodarstvu najbrž ni v interesu družbe. Velike 
dobičke bi bilo verjetno iluzorno pričakovati, ker bi bilo to v nasprotju z željo 
po cenenosti električne energije. Tu moramo torej računati vsaj z divergent- 
nostjo interesov gospodarskih organizacij. Ene so zelo zainteresirane na tem, 
kakšna bo cena električne energije, ker je v njeni strukturi cene to pomemben 
element, druge pa mnogo manj. Skratka, tu ni mogoče stvari idealizirati v tem 
smislu, da bodo stvari rešene že samo s tem, če omogočimo pretvarjanje posojil 
v skupna vlaganja. Najbrž ta moment mnogo premalo poudarjamo. Mislim 
torej, da brez organiziranega nastopa gospodarstva ne bomo veliko dosegli. 

V današnji debati smo slišali zelo veliko pozivov, da je treba vpliv družbe 
povečati. O tem so govorili mnogi poslanci. Samo ko pa bo šlo za to, kako ta 
vpliv družbe realno lahko povečamo in v resnici ustvarimo učinkovitejše od- 
nose, predvsem s pomočjo skupnih vlaganj, ko bo šlo torej za neposredne od- 
ločitve v sleherni gospodarski organizaciji, ali kreditni ali sovlagatelj ski odnos, 
bo pa najbrž stvar dokaj težja. To se pravi, da gre v nekem smislu za preizkus 
našega gospodarstva tudi na tem področju, ali smo sposobni in zreli za samo- 
organiziran nastop. Osebno mislim, da ne bo nič iz tega, če ne bo predvsem 
gospodarska zbornica s svojimi sveti odigrala odločilne vloge pri organiziranju 
tega enotnega nastopa, da se dosedanja vlaganja izračunajo in da se vpliva na 
podjetja, da pretvorijo ta vlaganja v skupna vlaganja in da sveti organizirano 
nastopijo z izvolitvijo svojih predstavnikov v poslovni odbor novega elektro- 
gospodarskega podjetja. Zato je torej sprejem tega priporočila po mojem, ne 
glede na to, kako ga formuliramo, dejansko samo prvi akt; mnogo važnejši pa 
je samoorganiziran nastop gospodarstva nasproti elektrogospodarstvu, ker če 
tega ne realiziramo, potem najbrž tudi ne bo več mesta za očitke v elektro- 
gospodarstvu, da ravnajo tako kot nam vsem skupaj ni všeč. 

Naslednji se je prijavil tovariš Zupan, poslanec gospodarskega zbora. 

Inž. Ivan Zupan: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Potek raz- 
prave v zadnjem mesecu o temi, katero pravkar obravnavamo, nakazuje, da 
se je ta dom lotil obravnave določenih gospodarskih problemov z novo ostrino 
pa tudi z večjim elanom. V tej zvezi menim, da je bilo danes skoraj že vse 
povedano, da ni več kaj dodati posebno, če upoštevamo pravkaršnje izvajanje 
tovariša predsednika o tem, da naj bi iskali rešitve v novih odnosih, ki bi 
nastali na eni strani med vlagatelji, na drugi strani med elektrogospodarstvom 
in ki naj bi zaradi dolgotrajnosti zagarantirale normalne poslovne odnose v 
našem gospodarstvu. 

V uvodnih besedah so bila pojasnjena tudi določena nesoglasja, ki so v 
začetku pri obravnavi te tematike obstojala. Tu mislim reči, da smo bili pri 
posameznih vprašanjih, kot je na primer pri določanju dodatnih obveznosti 
gospodarstva, dokaj hitri, energični in brez nekih posebnih pomislekov, da pa 
oklevamo na drugi strani, ko hkrati rešujemo vprašanja sredstev, ko gospo- 
darstvu oziroma samemu sebi nalagamo na ramena bremena, ki jih bomo komaj 
ali zelo težko zmogli. Fri tem pa od elektrogospodarstva zahtevamo, da pristopi 
k takim organizacijskim oblikam, ki bodo kar najbolj ustrezala našemu slo- 
venskerriu gospodarskemu prostoru. Čeprav so bila stališča izvršnega sveta do 
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teh vprašanj precej jasna, moram žal ugotoviti, da je prav ta dem izrazil 
dvome, ali je skupščina poklicana, da sprejme manj ali bolj ostre formulacije 
o teh vprašanjih. 

Občasni odbor gospodarskega zbora je o tem vprašanju imel precej ener- 
gično razpravo in moram ugotoviti, da danes razprava v obeh zborih potrjuje 
pravilnost začete poti. Zato mislim, da ne bi bilo treba o tem vprašanju veliko 
razpravljati, ampak sprejeti stališče, da v tej fazi razprav ni važna več samo 
formulacija, ki jo bomo zapisali v nek dokument, ker smo dokumentov zapisali 
več, ki često niso bili niti prebrani, ampak da poslanci sami sebi jasno povedo, 
še bolj pa vsej slovenski javnosti, kako na ta problem gledamo. Gre za to, 
kakšna stališča zavzema skupščina o tem vprašanju in da skupščina ne računa 
ha nobena sentimentalna odstopanja, ampak da jasno načenja določeno debato 
in s svojimi koncepti prihaja med slovensko javnost. 

Ce vse to upoštevamo, potem najbrž lahko zaključimo, da nam manjka 
ssmd še akcijska enotnost, da te stvari dejansko izvedemo oziroma, da morda 
s 4. sklepom, ki ga tej formulaciji priključujemo, poskušamo zagarantirati to, 
da bi tok priprav šel po tisti poti, da bi v razpravi v mesecu oktobru tega 
leta lahko ugotovili, da smo dosegli tako stopnjo, ki je opravičevala napore 
za te naše formulacije. 

Mislim, da je s tem povedano vse, in če smo slovenski javnosti svoje stališče 
razložili, potem lahko zaključimo, da ta dom danes kvalificirano stopa pred 
slovensko gospodarsko in splošno javnost z jasnim konceptom, kaj hoče in da 
s tem tudi napoveduje, da se tudi v bodoče namerava lotevati naših gospo- 
darskih problemov s tako resnostjo in s takim pristopom, kot jih ta dovolj 
resen čas od nas zahteva. Pri tem pa mora biti nam poslancem jasno, da javnost 
naše dejavnosti ne ocenjuje samo skozi črko in besedo, temveč skozi to, kakšne 
so dolgoročne posledice odločitev, oziroma kako so take in podobne odločitve 
vplivale na razvoj našega nacionalnega gospodarstva. 

Ce danes na tem mestu ugotavljamo, da so bili časi, ko smo sprejemali 
stvari, ki se niso najbolj pozitivno odražale v razvoju dogodkov, potem še bolj 
potrebno, da se danes zavedamo, naj bodo naši bodoči koraki resni, da naj 
bo akcijska enotnost velika in rešitev taka, da bo upoštevala problem v vsej 
širini in v vsej globini svojega pomena. Če izhajamo iz tega stališča, potem 
najbrž lahko zaključimo, da ni toliko važna formulacija, kolikor jasna teza 
kaj hočemo in da ta dom pričakuje, da bo v pol leta slišal, kako se te stvari 
razvijajo, zlasti če izhajamo iz dejstva, da so razpravljali predstavniki gospo- 
darstva, ne da so roki samo utemeljeni, ampak tudi dovolj dolgi. Hvala lepa. 

Predsedujoči Miran Goslar: Franc Puhar, poslanec republiškega 
zbora ima besedo. 

Franc Puhar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Bom zelo kratek. Smatram, da je predloženo priporočilo kot prvi korak k ure- 
ditvi odnosov na področju elektrogospodarstva zelo pomemben in da zato 
verjetno ni vseeno, kakšen je učinek tega priporočila. Upoštevajoč drugi od- 
stavek tega priporočila in njegovo skladnost s tretjim odstavkom, še posebej pa 
glede na današnjo razpravo na seji obeh zborov predlagam, da se na 4. strani 
zadnji del besedila drugega odstavka 2. priporočila, ki glasi: »vendar tako, da 
bi priprave za integracijo čimprej končali in da bi novo podjetje začelo pošlo- 
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vati najkasneje s 1. januarjem 1969«, spremeni tako, da glasi: »priprave za 
integracijo čimprej končali in da bi nova enotna elektrogospodarska organi- 
zacija začela poslovati najkasneje s 1. januarjem 1969.« Hvala. 

Predsedujoči Miran Goslar: Naslednji, ki se je prijavil k razpravi, 
je inž. Vlado Pečenko, predstavnik DES. 

Inž. Vlado Pečenko: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Dovolite, 
še nekaj besed v imenu poslovnega združenja podjetij za distribucijo električne 
energije v Sloveniji k tej razpravi o elektrogospodarstvu. 

Uvodoma naj povem, da je v programu dela republiškega in gospodarskega 
zbora bilo omenjeno, da je nosilec priprave materialov za to razpravo sekretariat 
za gospodarstvo, med prvimi sodelavci pa je bil omenjen DES. Ugotovljeno 
pa je bilo, da do danes to združenje ni bilo vabljeno, ne pismeno ne telefotiično 
k sodelovanju. Zaradi tega so se samoupravni organi poslovnega združenja 
odločili, da se pripravi posebno poročilo, ki pa je na žalost verjetno šele zadnje 
dni bilo poslano Skupščini SR Slovenije. V omenjenem poročilu se v dveh 
poglavjih obravnava vprašanje organizacije in razširjene reprodukcije. O or- 
ganizaciji je v poročilu veliko govora. Naj povem samo to, da se s tehtnimi 
argumenti priporoča skupščini, da sprejme predlagano priporočilo, da se pro- 
izvodna in proizvodno-prenosna podjetja do konca tega leta združijo v enotno 
proizvodno-prenosno podjetje. To predlaga distribucija, ki predstavlja skoraj 
pol milijona odjemalcev in je glavni kupec energije od proizvodno-prenosnih 
podjetij. Izven distribucije so namreč le direktni odjemalci, to je 5 specialnih 
odjemalcev (Kidričevo, Ruše in tri Železarne.) Distribucija ima nasproti od- 
jemalcem energije tudi odgovornost za vse, kar ni v redu v proizvodnji oziroma 
prenosu. 

Nekoliko obsežnejše pa bi spregovoril o problematiki razširjene reproduk- 
cije, čeprav je čas omejen. V vseh povojnih letih do danes, ni bilo enotno in 
perspektivno urejeno vprašanje financiranja elektroenergetskih objektov in 
naprav od elektrarn do priključkov odjemalcev električne energije. To vpraša- 
nje se je v praksi sproti reševalo na različne načine, mnogokrat neprimerno. 
Tudi sedanje zagotavljanje sredstev z republiškimi zakoni je le začasna rešitev. 
Za financiranje distribucijskih objektov in naprav pa praktično ni bilo in tudi 
danes ni razpoložljivih kreditov. Menimo, da je že čas, da se vprašanje finan- 
ciranja investicij v elektroenergetske objekte načelno in perspektivno reši. 
Mnenje, da naj vprašanje financiranja potrebnih investicij sproti rešujejo 
elektrogospodarske organizacije v dogovoru s posameznimi interesenti, ne 
zagotavlja kompleksne rešitve. 

Zmotno je tudi precej razširjeno mnenje, da lahko distribucijska podjetja 
financirajo potrebne distribucijske objekte in naprave z lastnimi sredstvi. V 
tem primeru bi morale biti prodajne cene električne energije znatno višje. Ker 
pa cene zaostajajo, kreditov pa ni na razpolago, so distribucijske naprave 
precej nerazvite in v slabem stanju, kar seveda negativno vpliva na redno in 
kvalitetno dobavo električne energije. Distribucija grobo ocenjuje, da v naših 
sedanjih razmerah odpade od skupnih potrebnih investicij v elektroobjekte, to 
je od elektrarne do hišnega priključka, bodisi v industriji ali v gospodinjstvu, 
okoli 50% na elektrarne in prenosno omrežje, to je na elektroenergetski sistem 
v ožjem pomenu besede, 50 °/o pa na distribucijo, ki postopoma prevzema tudi 
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110 kV naprave. Zakaj sem omenil te procente? Zato, ker se prikazuje, češ če 
bomo rešili vprašanje gradnje in dovršitve HE Srednja Drava, TE Trbovlje, 
TE Šoštanj in nekaterih daljnovodov, bi bil problem elektro energetike v Slo- 
veniji rešen. To pa ne drži, ker bo glede potrebnih vlaganj urejeno le okoli 
50%. Ta delež vlaganja v distribucijske naprave je v nekaterih drugih drža- 
vah v novejšem času še večji. 

Pri razpravi o razširjeni reprodukciji v elektrogospodarstvu naletimo na 
dva ekstremna pojmovanja. Eno je v tem, da so vse investicije infrastruktur- 
nega značaja in naj bi jih v celoti financirala družba, drugo ekstremno gledišče 
pa je v tem, da se ne priznava specifičnosti elektrogospodarstva in da naj bi se 
elektrogospodarstvo razvijalo samo na podlagi svobodnih poslovnih odnosov. 
Menimo, da je pravilna ocena elektrogospodarstva, da je rešitev pri današnjih 
razmerah nekaj vmesnega. 

Glavne specifičnosti elektrogospodarstva so bile danes tudi že omenjene. 
Zato bom omenil samo še nekaj značilnosti. Razvoj gospodarstva in družbe 
zahteva električno energijo dobavljeno prek omrežja do praga odjemalca. Iz 
tega izhaja preprost zaključek, da je razširjena reprodukcija družbena nuja, 
ne glede na materialno zainteresiranost kolektivov elektrogospodarskih organi- 
zacij. Tega nimamo pri drugih grupacijah ali drugih panogah gospodarstva. 
Omenjeno je že bilo, da je proizvodnja in poraba električne energije praktično 
sočasna in da se električna energija pač ne da uskladiščiti in če hočemo racio- 
nalno graditi elektroenergetske vire, prenosne in distribucijske naprave, potem 
tudi odjemalec električne energije nima možnosti izbire, ali se priključi na 
omrežje tega ali drugega podjetja, ampak samo na odrejeno mrežo, ki je pač 
pred njegovim pragom. To je potrebno omeniti zaradi tega, da so bolj argumen- 
tirani predlogi, ki jih bom dal o načinu zbiranja finančnih sredstev za razširjeno 
reprodukcijo. 

V naših razmerah bi bil ekstremni primer, da bi razširjeno reprodukcijo 
financirale elektrogospodarske organizacije izključno iz lastne akumulacije. Ta 
način bi zahteval znatno povečanje prodajne cene električne energije. Mnenja 
smo, da bi bilo krivično, če bi sedanji potrošniki financirali prek cene energije 
investicije, ki so potrebne za bodoče nove potrošnike. Menimo, da je v današnjih 
razmerah najustreznejši način zagotavljanja potrebnih sredstev za razširjeno 
reprodukcijo prikazan v poročilu DES in velja, približno enako za elektro- 
energetski sistem v ožjem pomenu, to se p-ravi za proizvodnjo ter prenos, kot 
tudi za distribucijo. Po teh naših predlogih bi se delno financirali novi objekti 
iz akumulacije elektrogospodarskih organizacij. Računamo, da bi proizvodnja in 
prenos prispevala okoli 30%, distribucija pa za svoje lastne naprave 50 do 
60'°/o. Drugi, del sredstev bi se zagotavljal iz kreditov na najmanj 20 let, po 
4—5 Vo obrestni meri, ker se bi sicer po nepotrebnem povišala cena električne 
energije. Delno pa bi se sredstva zagotovila iz tako imenovanih priključnih pri- 
spevkov, ki bi jih plačevali potrošniki, ki so množični. Takih potrošnikov je 
danes skoraj pol milijona. V glavnem so to gospodinjstva — hiše, bloki itd. Tak 
način financiranja je vpeljan tudi v drugih državah npr.: v Italiji, Franciji, 
Avstriji in Švedski. Financiranje s kratkoročnimi premostitvenimi krediti bank 
pa bi prišlo v poštev le do ureditve dotoka iz rednih virov. Zbiranje sredstev 
prek cene električne energije pa je utemeljeno s tem, ker obstoječi potrošniki 
stalno povečujejo porabo električne energije, če pri tem ne upoštevamo novih 
potrošnikov ali tistih, ki skokovito povečujejo odvzem moči iz omrežja. 
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Po teh predlogih bi bilo treba deliti sredstva za potrebe regionalnega ener- 
getskega sistema, za kar smatramo, da je Slovenija najmanjša enota, eventu- 
alno tudi na posamezne elektrarne s priključki, če so zanje zainteresirani po- 
sebno veliki elektrcodjemalci, kar pa v Sloveniji ni primera, in za distribucij- 
sko omreži e. 

V poročilu DES so nadalje podrobno obdelana vprašanja financiranja proiz- 
vodnje in prenosa ter razdelilnega omrežja, kar bi bilo za današnjo obravnavo 
preobširno. Naj cmenim zato samo še možnost dolgoročnega bančnega krediti- 
ranja. Menimo, da je za bodoče mogoče predvideti tudi take možnosti. Razum- 
ljivo je, da bodo odjemalci oročali toliko manj sredstev, kolikor več bo na raz- 
polago dolgoročnih družbenih kreditnih sredstev. To je upravičeno tudi zaradi 
tega, ker so elektroenergetski objekti v neki meri infrastrukturnega značaja. 
Med drugim naj bi se za bančne dolgoročne kredite uporabila ,tudi sredstva, ki 
se zbirajo v družbenih skladih iz anuitet elektroenergetskih objektov. Do"!go- 
ročna sredstva bi se po teh predlogih zbirala, ne na tak način, kot je to začasno z 
zakoni urejeno, ampak če je že nujno treba oročevati sredstva, potem naj jih 
oroča tisti, ki električno energijo potrebuje. To se pravi, da elektrogospodarsko 
podjetje sklene pogodbo, po dogovorjeni ceni za kW, o vsoti, ki jo investitor- 
odjemalec oroči, po predlogu, najmanj za dobo 20 let po 4—5% obrestni meri. 
To bi bil režim za pogodbene odjemalce. Za odjemalce široke potrošnje pa bi 
veljalo, da pri vsakem priključku plačajo odrejen prispevek, s čimer bi se 
zbrala potrebna sredstva za razširjeno reprodukcijo tako imenovanega nizko 
napetostnega omrežja. Hvala. 

Predsedujoči Miran Goslar: Še kdo želi besedo? Besedo ima tovariš 
Jože Ingolič. 

Jože Ingolič: Tovarišice in tovariši poslanci. Nimam namena, da bi 
veliko razpravljal o nujnosti formiranja enotnega elektroenergetskega sistema 
v SR Sloveniji. Tudi jaz smatram, da je predvidena združitev, progresivna 
stvar in da bo pomagala k boljšemu reševanju mnogih problemov, ki smo jih 
doslej — v dosedanji organizaciji elektrogospodarstva — verjetno slabše reševali. 
Vendar mislim, da ni treba pri tem združevanju potencirati samo tiste argu- 
mente, kot so tehnološka povezanost elektro-energetskega sistema, elektro- 
energetske bilance in tako dalje, ker mislim, da bi se lahko samo na osnovi 
teh argumentov diskutiralo tudi o evropski elektroenergetski bilanci, tehno- 
loški povezanosti in podobno, ampak se mi zdi, da je treba predvsem potenci- 
rati tiste ekonomske in druge specifične argumente, ki veljajo za področje naše 
republike, oziroma za območje, za katerega se predpostavlja, da so pri pred- 
lagani združitvi najvažnejši. To govorim zaradi tega, ker smo se takrat, ko smo 
decentralizirali elektrogospodarstvo v zveznem merilu v bistvu borili proti 
takim in mnogim drugim tehnokratnim argumentom in smo ravno na osnovi 
ekonomskih samoupravnih in drugih specifičnih argumentov, ki pa so pomenili 
večjo racionalnost, prišli do sedanje strukture elektrogospodarstva. Zdi se 
mi zdi, da skupščina ne more tako konkretno določati niti oblike niti časa, v 

Drugo, mislim, da je skupščinsko priporočilo tako močan akt, da verjetno 
ni treba iti v take podrobnosti, kot sta jih predložila v svojih amandmajih 
tovariša Drago Kolar in Franci Puhar. Strinjam se celo z mnenjem zakono- 
dajno-pravne komisije, ki predlaga, naj se iz resolucije spusti tudi rok, ker se 
mi zdi, da skupščina ne more tako konkretno določati niti oblike niti časa, v 
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katerem se naj formira enoten elektrogospodarski sistem. Tako konkretno do- 
ločanje oblike in roka bi v pogojih našega sistema po svoje pomenilo določeno 
vmešavanje v pravice proizvajalcev, ki se morajo na osnovi dokaznih ekonom- 
skih in drugih prednosti odločiti za izvedbo predlagane reorganizacije. Ker 
smatram, da priporočilo tako kot je bilo predloženo za današnjo sejo ustreza 
kvaliteti in smislu priporočila, ne bom glasoval za predložena amandmaja. 

Meni edino tretji sklep »ki govori o sofinanciranju« ni popolnoma jasen, 
čeprav bom zanj glasoval, vendar smatram, da bi bila v zvezi s tem sklepom 
potrebna določena analiza, kaj pomeni spreminjanje kreditov v sovlaganja. 
Mislim, da kategorija sovlaganja, čeprav se z njo hoče, kot je bilo rečeno in kot 
je tudi tovariš Goslar poudaril, zagotoviti večji vpliv gospodarstva na elektro- 
gospodarstvo, še ni do kraja prediskutirana. Mislim, da so še drugi načini, 
kako usklajevati narodnogospodarske interese s podjetniškimi interesi v okviru 
sistema dohodka in ne vem, če so ravno sovlaganja edina oblika; predlagani 
sklep lahko pomeni znižanje anuitet in s tem nižjo t. j. neekonomsko ceno 
električne energije. To pa lahko pomeni tudi določeno subvencioniranje cene 
električne energije, čeprav v smeri stimuliranja velikih potrošnikov. Mislim, 
da bi bilo prav, če bi ta predlog za tako važno sistemsko rešitev malo pogledali 
tudi s stališča razvoja našega gospodarskega sistema. Mogoče bi bilo dobro, če 
bi nam še tovariš Simoneti kaj več o tem povedal, ker se mi zdi, da je to zelo 
pomembna stvar. 

Predsedujoči Miran Goslar: Želi še kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) 

Imamo naslednjo situacijo: amandma poslanca tovariša Jakofčiča, predlog 
gospodarske zbornice za dopolnitev priporočila, potem zahtevo poslanca Puše- 
njaka, naj bi izvršni svet dal pojasnilo glede določitve oziroma upravičenosti 
osnove za plačilo posojila, amandma poslanca Kolarja, s katerim predlaga spre- 
membo besedila drugega priporočila in črtanje drugega odstavka tega pripo- 
ročila in amandma tovariša Puharja k zadnjemu odstavku drugega priporočfa. 
Prosim oba pristojna odbora in zakonodajno-pravno komisijo ter predstavnike 
izvršnega sveta, da v odmoru, ki sme trajati največ 15 minut, zavzamejo do 
teh amandmajev svoja stališča, da bi lahko po odmoru prešli h glasovanju. 
Odrejam 15 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 19. uri in se je nadaljevala ob 19.30.) 

Predsedujoči Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci. Nada- 
ljujemo s sejo. Dajem besedo poročevalcu obeh odborov. Tovariš Mirko Jamar 
ima besedo. 

Mirko Jamar: Oba odbora sta se sestala in sklenila, da zavrneta vse 
tri amandmaje. Glede amandmaja tovariša Jakofčiča sta bila odbora mnenja, 
da sicer nekoliko podrobneje poudarja nekatere probleme, ki so bili aktualni 
ob razpravah o problemih organizacije in poslovanja elektrogospodarstva, ven- 
dar pa v bistvu ne vnaša nič novega in ne izpopolnjuje besedila, ki je pred- 
loženo. Iz tega razloga sta smatrala, da tega amandmaja ni potrebno sprejeti. 

Glede amandmaja tovariša Puharja in tovariša Kolarja sta odbora smatrala, 
da eta danes zjutraj oba odbora po daljši razpravi sprejela že določene spre- 
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membe samega besedila in sta ugotovila, da te spremembe ustrezajo duhu 
današnje razprave, četudi so bila tukaj izražena nekatera bolj ekstremna 
stališča. Iz tega razloga sta odbora sklenila, da tudi ta dva amandmaja odklonita. 

Ob obravnavi amandmajev sta odbora še sprejela spremembo v drugem 
odstavku sklepa pod 4. točko, da se besede »Republiški organi« nadomestijo 
z besedami: »Izvršni svet bo v mesecu ...« Na ta način bo jasno določeno, 
kateri jei ta organ, ki je dolžan poročati skupščini o tem, kako se izvajajo 
poročila in sklepi, ki jih je skupščina danes sprejela. 

Predsedujoči Miran Goslar: Tovariš Jamar še eno vprašanje? Ali 
odbora smatrata to, kar je z debelimi črkami napisano v predlogu priporočila 
kot svoje amandmaje, ali pa sta smatrala celotno prečiščeno besedilo kot 
predlog? 

Mirko Jamar: Odbora, ki sta to predložila, sta smatrala kot predlog 
ves tekst kot celoto. 

Predsedujoči Miran Goslar: Ali želi še predstavnik zakonodajno- 
pravne komisije besedo? (Zeli.) Besedo ima tovariš Janko Česnik. 

Janko Cesnik: Smatram, da ni potrebno, da damo svoje mnenje, kot 
so vsi amandmaji zavrnjeni in je vzdrževan prvotni tekst. 

Predseduj oči Miran Goslar: Prosim predstavnika izvršnega sveta 
tovariša Simonetija, da vzame besedo. (Ne želi razpravljati.) Zeli še kdo 
razpravljati? Besedo ima tovariš Franc Lamut. 

Franc Lamut: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Zal moram ugotoviti, da se z ugotovitvami, ki jih je sedaj povedal tovariš Jamar, 
ne bi mogel strinjati. Osebno zagovarjam amandma, ki ga je dal tovariš Kolar 
iz razloga, ker smatram, da če že zbiramo sredstva iz gospodarstva, da se to 
gospodarstvo ne bo odreklo vplivu glede organizacije elektroenergetskega siste- 
ma v Sloveniji. Lahko mi bo kdo očital formalizem, vendar je ta formalizem 
pogojeval določene težave in motnje v proizvodnji v Sloveniji. Zaradi tega 
podpiram amandma tovariša Kolarja. Ce bi bil amandma zavrnjen, ker sta 
ga odbora zavrnila, predlagam jaz amandma v enakem besedilu za spremembo 
tega besedila, ker smatram, da tu ne gre samo za formalno vprašanje, ampak 
da gre tu za sistemsko vprašanje, ki ga moramo v bližnji prihodnosti tudi 
reševati in rešiti. Skupščina SR Slovenije ni samo nek formalen organ, ampak 
jo smatram za najvišji organ samouprave, ki ima verjetno pravico povedati in 
jasno izraziti svoje stališče tudi glede takih formalnih organizacijskih ukrepov, 
kot so predvideni v tem poročilu. 

Menim, da je predlog, ki ga je dal tovariš Kolar, umesten in predlagam, 
da se o njem razpravlja, ali pa da se o njem kot o amandmaju glasuje. 

Predsedujoči Miran Goslar: Prosim, besedo ima tovariš Stane Pun 
gerčar. 

Stane Pungerčar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Tudi jaz bi enako podprl predlog tovariša inž. Kolarja in to iz pre- 
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prostega razloga, ker priporočila in stališč v priporočilih ne moremo obravnavati 
drugače, kot jih obravnavamo v resoluciji. V resoluciji, v kateri smo opredelili 
svoje mnenje, pa smo bili dovolj konkretni. Skupščina je s tem, ko obravnava 
problem, prevzela tudi določeno odgovornost do javnosti, zaradi tega mislim, 
da se, če se opredelimo za tako stališče, hkrati opredelimo tudi za odgovornost. 
Hvala lepa. 

Predsedujoči Miran Goslar: Prosim, tovariš Mirko Jamar ima besedo. 

Mirko Jamar: Pri obrazložitvi oziroma razlogih, zakaj amandmajev 
nismo sprejeli, sem bil nekoliko bolj kratek, ker nisem imel namena zavla- 
čevati razprave. Ker pa se sedaj pojavljajo nekatera ostrejša stališča, sem dolžan 
reči nekaj o problemih, ki smo jih srečali, ko smo obravnavali ta vplrašanja. 

Predvsem bi hotel tovarišu Kolar j u odgovoriti, da nima smisla razpravljati 
o tem, kdo je za in kdo je proti. Mislim, da smo vsi za, ker želimo, da bi se na 
tem področju naredilo to, kar je potrebno, da bi naš razvoj šel nemoteno naprej 
in da nima nihče nobenega interesa, da bi kakorkoli zaviral proces urejanja 
odnosov na področju elektrogospodarstva. Zato lahko jasno in odločno rečemo, 
da ni nihče, niti v odborih niti v zborih diskutiral proti najbolj optimalni 
rešitvi tega vprašanja. 

Drugo, reči moram, da se tudi ne strinjam s tovarišem Kermavnerjem, 
ki je rekel, da so stvari nekoliko megleno postavljene v besedilu priporočil. 
Mislim, da ni nobenega sledu o meglenem besedilu. Če je rečeno: »da pristopijo 
k takšni enotni organizaciji proizvodnje in prometa in pa k takšni ureditvi 
notranjih odnosov« ... (in tako naprej), .. ki bodo vnesli bistvene kvalitetne 
spremembe ...« — mislim, da so to precej jasna in odločno formulirana stališča. 
Ko smo vztrajali pri tem, da naj skupščina ne reče vnaprej »enotno podjetje«, 
potem to ni bilo zaradi tega, ker hočemo biti megleni in neodločni, ali pa ker 
nimamo interesa čimprej doseči bistvenih sprememb na tem področju, ampak 
je bilo to predvsem zato, ker smo smatrali, da je treba te stvari vendarle 
proučiti. Do integracije namreč ravno tako lahko pride do konca leta, če to 
proučimo in če sprejmemo ta pogoj, kot če bi danes rekli enotno podjetje. 

Tovariš Kermavner je, tukaj rekel, da smo imeli do sedaj 13 reorganizacij 
v elektrogospodarstvu. Najbrž lahko trdimo, da je bilo vseh teh 13 reorganizacij 
določenih od zgoraj, da nobena ni prišla od spodaj navzgor; vse so bile z 
zakonom ali pa s politično odločitvijo realizirane. Zdaj gremo v 14. reorganiza- 
cijo, o kateri sedaj prav tako odločamo od zgoraj, čeprav je skupščina kot 
celota, kot najvišji dom najbolj poklican organ, da daje svoja mnenja, le 
če ima pred sabo konkretne elaborate, organizacijske sheme, račune ali 
preglede, kaj to pomeni. Enotnega podjetja na področju elektrogospodarstva 
do sedaj v Sloveniji še nismo imeli. Odločitev za tako veliko podjetje, s katerim 
se v principu popolnoma strinjam, pa najbrž zahteva priprave, veliko razprav, 
analiz, ocen in tako naprej. Najbrž, ko gremo zidati hišo, najprej naredimo 
načrt in predračun, potem pa začnemo z zidanjem, ne pa obratno. In iz tega 
vidika se je izhajalo tudi tukaj. Zato nima smisla zdaj razpravljati o tem, kdo 
je za, kdo je proti, ampak iščimo najboljšo pot, da bomo prišli do racionalnih 
rešitev. Zato mislim, da ni osnovni problem to, ali bo pisalo v priporočilu 
enotno podjetje ali ne. 

Nadalje bi moral spomniti na besede tovariša Pavšiča, ki je nekatere stvari 
dobro povedal. V odborih in tudi tu — največ govorimo o enotnem elektro- 
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gospodarskem podjetju, pri čemer pa puščamo izpred oči celo vrsto drugih 
problemov, ki so izredno pomembni. Če bomo imeli enotno podjetje, še ni 
nikjer rečeno, da se bo vse to rešilo. Mislim, da bomo vzporedno s tem, ko 
razpravljamo o reorganizaciji, morali razpravljati tudi o celi vrsti drugih 
vprašanj, ki so s tem neposredno povezana. To so nekako razlogi, ki so nas 
navedli k temu, da smo se odločili za formulacijo, da je sicer nujno iti v 
enotno organizacijo proizvodnje in prometa in da je to novo organizacijo treba 
ostvariti do konca leta. Ob tem smo vendarle ugotovili samo to, da skupščina 
ugotavlja, da je večina mnenj naklonjenih temu, da se formira enotno podjetje. 
Nismo pa napisali v priporočilo, naj se to enotno podjetje tudi dejansko for- 
mira, ker smatramo, da nimamo v rokah vseh argumentov, ki bi nam to v 
celoti potrjevali. 

Mislim, da integracija, pa tudi v elektrogospodarstvu, kjer je udeležba in 
vpliv družbe potreben, ne more temeljiti samo na avtoriteti skupščine. Da ne 
more biti to, kar je skupščina napisala, zdaj tisto vodilo, s katerim se bo 
hodilo okoli in reklo, skupščina je napisala, zdaj se pa morate združiti v enotno 
podjetje. Taka reorganizacija mora najbrž temeljiti predvsem na argumentih, 
toda ne na argumentih v besedah, ampak v organizacijskih shemah, v številkah, 
v analizah in na takih razpravah, ki bodo imele določeno zaključno osnovo 
in ki bodo potem jasno pokazale, kaj je za nas najboljše. Se enkrat poudarjam, 
osebno in tudi oba odbora, ki sta o tem razpravljala, sta bila v celoti mnenja, 
da izgleda najbolj utemeljeno enotno podjetje. Vendar smo smatrali, da je 
potrebno opraviti poprejšnje ustrezne analize in zagotoviti agrumentacije. 

Ne morem si predstavljati, kako bo do te integracije prišlo. Najbrž se 
bodo morali delovni kolektivi prek referenduma izreči za to integracijo, ker 
kolikor je meni znano, z zakonom tega ne moremo predpisati. Ce je tako, 
potem se bodo delovni kolektivi za to najbrž odločili na osnovi argumentov, 
analiz in tako naprej, ne pa na osnovi tega-, če bo skupščina to napisala v 
priporočilo. Mislim, da bi celo lahko v podjetjih imelo sklicevanje samo na 
avtoriteto skupščine za posledico odpor, če to ne bo podkrepljeno z ustreznimi 
analizami in argumenti. 

Smatral sem, da je to treba omeniti, čeprav ne bi želel, da zaradi tega 
ustvarjam neke dodatne probleme. Danes nismo mogli tako na široko razprav- 
ljati o teh stvareh in je to, kar sem govoril, pač rezultat razprav na dveh, treh 
sejah odborov, vendar mislim, da ti argumenti govorijo nekako za to, da je 
racionalno, da sprejmemo tiste formulacije, ki sta jih oba odbora sprejela na 
osnovi določenega medsebojnega kompromisa, da stvari ne kompliciramo in 
jih ne zaostrujemo po nepotrebnem, ker to najbrž ne bo dalo nekih posebnih 
učinkov. 

Predsedujoči Miran Goslar: Zeli, prosim še kdo besedo? Prosim. 

Inž. Nada Martelanc: V svojem izvajanju ne bi želela biti dolga, 
ker so pred mano že dovolj o tem govorili. Prosila bi le, da pride amandma 
tovariša Kolarja na glasovanje. 

Predsednik Miran Goslar: Saj bo prišel, ker mora priti. Zeli še 
kdo besedo? Prosim, tovariš Jakofčič ima besedo. 
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Inž. Slavko Jakofčič: Glede na izčrpno razpravo, ki je dovolj osve- 
tlila vzroke, ki so privedli do stanja, v katerem so na tem področju, menim, 
da lahko svoj predlog za spremembo ugotovitev umaknem. Zato ga tudi 
umikam. Hkrati pa bi želel — da ne zavlačujem razprave — pripomniti, da me 
razlogi, ki jih je tovariš Jamar sedaj navajal — naj mi oprosti —, ne navajajo 
na misel, da so to razlogi tistih sil, ki integracijo že nekaj časa vlečejo nazaj. 
Hvala lepa. 

i 
Predsedujoči Miran Goslar: Tovariši poslanci. Brez želje, da vplivam 

na kakršenkoli izid glasovanja, bi opozoril, da se — preden se odločite za 
glasovanje — predvsem opredelite in ocenite, ali so razlike v stališčih tako 
globoke, da bi zaradi njih moralo priti eventualno do tega, da sploh ne 
sprejmemo tega priporočila. Pomembnost tega priporočila oziroma njegova 
osnovna vsebina pa mora vendarle biti odločilna pri presoji o posameznih 
amandmajih in o tem, kako naj razpravo pripeljemo do konca. Kdo še želi 
besedo? Prosim, tovariš Kolar. 

Dr. Drago Kolar: Bom zelo kratek. Strinjam se s tovarišem pred- 
sednikom gospodarskega zbora. Zdi se mi po vsej tej razpravi, ki smo jo danes 
slišali, da razlika ni tako bistvena. Glede samega poteka združevanja in glede 
integriranega elektrogospodarskega podjetja, o čemer smo danes iz vseh teh 
zagotovil razbrali, je vse na najboljši poti, da se to res zgodi. Ampak, zdaj 
smo naleteli na principialno vprašanje. Govorniki, ki so se vrstili drug za 
drugim, so bili vsi za to, da imamo združeno enotno podjetje. Niti eden ni 
predlagal kako drugo obliko oziroma nekaj jih je kritiziralo vsako eventualno 
mogočo drugo obliko. Vendar se skupščina tega ne upa javno in glasno povedati 
in se skrivamo za formulacijami, češ nekateri ljudje po nekaterih odborih so 
sugerirali, naj bi bilo to integrirano podjetje. S tem zanikamo vse te razprave 
in zanikamo tudi to, da ni bilo drugega tehtnega argumenta, ki bi bil proti 
združenemu podjetju. Zato svojega amandmaja ne umikam in še vedno vztrajam 
pri njem. 

Predsedujoči Miran Goslar: Kdo še želi besedo? Prosim, besedo ima 
predstavnik izvršnega sveta tovariš Rino Simoneti. 

Rino Simoneti: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Ker verjetno razprava o 2. točki dnevnega reda, če bomo nanjo prešli, ne bo 
dolga, bi moral povedati nekaj misli v zvezi z vprašanji, ki so bila postavljena 
izvršnemu svetu. Predvsem gre za to, kakšne razloge smo imeli, da smo izbrali 
Obdavčitev kot pot za zbiranje sredstev. 

Na tem problemu je delala skupina strokovnjakov iz sekretariatov, zavoda 
za plan in bank. Z njihovim strokovnim stališčem, da republika nima velike 
možnosti in pristojnosti predpisovati kakršnihkoli dajatev, se strinjam, razen 
tam, kjer taka pooblastila ima. Mislim, da še ni dolgo od tiste razprave, ko smo 
oblikovali proračun in katere se še vsi živo spominjamo, kjer smo morali biti 
za vsak poseben predpis posebej pooblaščeni, medtem ko smo se za obdavčitev 
osebnih dohodkov borili pri formuliranju resolucije, ki naj bi nam to dovolila. 
Tako je zelo težko navajati lastne argumente. Vendar je izvršni svet bil tudi 
tukaj zelo odprt in je zbiral predloge, želje in hotenja; kvalificirane predloge 
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pa je tudi jutri pripravljen upoštevati in se z novimi predlogi pojaviti pred 
skupščino, vendar se bojim, da so naše možnosti na drugih področjih izčrpane 
in da bomo ostali prav pri tem predpisu, če ga boste danes sprejeli z vsemi 
njegovimi negativnimi in pozitivnimi lastnostmi, ki sem jih, upam, dovolj 
objektivno navedel. 

Želja, da bi naj to uvedle banke, se mi zdi popolnoma nesprejemljiva. 
Mislim, prvič, da banke kot delovne organizacije, kakršne so, v ničemer ne 
morejo vplivati; drugič, že danes imamo težke posledice tega, da so banke 
kratkoročna sredstva v višini 10 milijard vložile v elektrogospodarstvo. Slišali 
smo tudi enotno mnenje in imamo dokumente poslovnega združenja energe- 
tike, gospodarske zbornice in sveta za energetiko, da so taka sredstva za dolgo- 
ročne investicijske objekte neprimerna in nesprejemljiva. 

Razprava o elektroenergetski bilanci je pred nami. Upam, da bomo energet- 
sko bilanco lahko v kratkem razgrnili pred vami v primernem izvlečku in 
takrat bomo imeli možnost, da razpravljamo o tem, kaj Slovenija potrebuje 
v bodoče in kaj ne. 

Moja predstava o socialistični demokraciji in o našem pravnem redu pa 
mi preprečuje razpravo o tem, ali bomo zgradili dva objekta, o katerih je ta 
skupščina sprejela odločitev z zakonom. Ker gre za zagotovitev dopolnilnih 
sredstev za ta dva objekta, je to tudi moj,a obrazložitev, zakaj se ta sredstva 
zbirajo za izvršitev že obstoječih zakonskih predpisov oziroma objektov. 

Mislim, da v tem trenutku ne bi smeli biti glede zbiranja sredstev 
malodušni. Kot primer bi navedel republiko Bosno in Hercegovino, ki ga ne 
želim komentirati v drugih smereh, ker ima mogoče taka odločitev poleg 
pozitivnih lahko tudi negativne posledice, vendar so šli in -zbrali 41 milijard 
za infrastrukturo ceste v času ko je to gospodarstvo najbolj nazadovalo v rasti. 
To je lahko argument, ki ni sprejemljiv, vendar apeliram, da nismo malodušni. 

Na koncu še o amandmajih. Izvršni svet je smatral, da so formulacije, ki 
sta jih odbora zjutraj sprejela, sprejemljive in da bodo pripeljale do racional- 
nega, enotnega podjetja. V skladu s starimi stališči izvršnega sveta pa seveda 
ne bi v ničemer oporekal tudi tistim mnenjem večine obeh zborov, ki bi se 
zavzemala za formulacijo, ki jo je predlagal inž. Kolar. Hvala. 

Predsedujoči Miran Goslar: Želi še kdo besedo? Prosim, tovariš Ivan 
Zupan. 

Inž. Ivan Zupan: Da ne bi zadeva izgledala zamotana, morda še kratko 
pojasnilo. Skupščina se navdušuje za amandma Draga Kolarja. Ta amandma 
je bil vseskozi osnovna misel gospodarskega zbora. Gospodarski zbor je samo 
na račun skupnega nastopa na današnji seji pristopil k formulaciij, kakršna 
je bila danes predložena na tem zasedanju. Hočem reči, samo to, da amandma 
Draga Kolarja samo delno spreminja v tem skupnem nastopu medlejšo formu- 
lacijo in jo jasneje precezira. Mislim, da postaja tudi precej jasno, da se današnja 
razprava nagiblje k tej prvotni formulaciji. Hotel bi reči, da ta amandma ne 
zamotava nobene druge stvari in da ni razloga, da celotnega akta ne bi mogli 
sprejeti. 

Fredsedujoči Miran Goslar: Kdo še želi razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) To pomeni, da lahko preidemo na glasovanje. Imamo opravka z amand- 
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majema Draga Kolarja in Franca Puharja. Medtem ko spremembo, ki jo je 
predlagal tovariš Jamar, da se besede »Republiški organi« nadomesti z »izvršni 
svet« v zadnjem odstavku 4. sklepu lahko smatramo kot redakcijsko spremembo. 

Dajem na glasovanje amandma Draga Kolarja. Kdor je od poslancev repu- 
bliškega zbora za ta amandma, prosim, da dvigne roko. (36 poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti: (18 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (10 poslancev 
dvigne roko.) Navzočih je 64 poslancev, za mandma je glasovalo 36 poslancev, 
zato je amandma sprejet, s 36 glasovi za, 18 proti in 10 vzdržanimi. 

Isti amandma dajem na glasovanje v gospodarskem zboru. Kdor je za, 
naj prosim, dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (2 po- 
slanca dvigneta roko.) Se je kdo vzdržal? (3 poslanci dvignejo roko.) Tudi v 
gospodarskem zboru je amandma sprejet. 

Prosim, besedo ima tovariš Franc Puhar. 

Franc Puhar: Tovarišice in tovariši poslanci. Izid glasovanja je v 
prid amandmaju poslanca tovariša dr. Draga Kolarja. Ker se pa besedilo nje- 
govega amandmaja in mojega povsem izključujeta, sem primoran amandma 
umakniti. 

Predsedujoči Miran Goslar: Hvala. Glasujemo o ugotovitvah obeh 
priporočil in obeh sklepih, kot celoti, in sicer po predloženem predlogu, vključno 
z amandmajem. Prosim poslance republiškega zbora, kdor je za, da dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa. Kdo je proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) Prosim poslance gospodarskega zbora, kdor je za, da 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta oba zbora soglasno sprejela predlog ugotovitev, obe 
priporočili in oba sklepa. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda republiškega zbora in 
3. točko dnevnega reda gospodarskega zbora, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o spremembah zakona o zagotovitvi dopolnilnih 
kreditnih sredstev za dokončanje elektroenergetskih objektov. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni 
svet in predlagal po 295. členu poslovnika, da ga obravnavamo po skrajšanem 
postopku tako, da se vse tri faze postopka združijo. Sprejem po skrajšanem 
postopku je utemeljen s potrebo, da se z zakonskim predpisom čimprej zagotovi 
redno financiranje elektroenergetskih objektov in uredi kreditne pogoje za 
izgradnjo objektov elektrogospodarstva. 

Izvršni svet je določil Rina Simonetija in Sveta Kobala za svoja pred- 
stavnika. Ker smo že pri prejšnji točki razpravljali tudi o tej problematiki, 
verjetno predstavnik izvršnega sveta ne želi še posebej utemeljevati tega 
zakona. Ali morda želi besedo? (Ne želi.) 

Odbor za proizvodnjo in promet republiškega zbora in občasni odbor za 
proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora sta kot pri- 
stojna odbora predložila skupno poročilo, kjer sta predlagala, da se za 2. členom 
doda nov 3. člen in da zbora sprejmeta predlog zakona skupaj s predloženo 
dopolnitvijo po skrajšanem postopku. Predstavnik izvršnega sveta si je k 
predloženi dopolnitvi z novim 3. členom pridržal pravico kasnejše izjave. K 
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predlogu zakona je nato izvršni svet sam predložil amandma, s katerim predlaga 
vsebinsko enako dopolnitev kot jo predlagata pristojna odbora. 

Amandma ste prejeli skupaj z gradivom. Ali želita Ivo Ščavničar in Ivan 
Zupan razpravljati v imenu obeh odborov? (Ne želita.) Zakonodajno-pravna 
komisija je predložila dve poročili in predlaga spremembe k 1. in 3. členu. Po- 
ročili ste prejeli. Ali želi morda predstavnik zakonodajno-pravne komisije 
besedo? (Ne želi.) Prosim, da predstavnika obeh odborov sporočita, ali se stri- 
njata s predlaganimi spremembami zakonodajno-pravne komisije. (Se strinjata.) 

Poslance obveščam, da je, kar je že tovariš Simoneti tudi v uvodu povedal, 
izpolnjen pogoj za sprejem zakona, ki sta ga postavila odbora, to je sklenitev 
pogodbe z banko, Izvršni svet je s svojim dopisom z dne 26. 3. sporočil, da 
amandma zakonodajno-pravne komisije sprejema k 1. in 3. členu. To pismo ste 
prejeli danes pred pričetkom seje. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Ne javi se nihče.) To pomeni, 
da lahko glasujemo. Najprej glasujemo o amandmajih, ki jih predlaga zako- 
nodajno-pravna komisija k 1. in 3. členu. Prosim poslance gospodarskega zbOra, 
kdor je za, da dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala lepa. Kdo 
je proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (6 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je amandma z večino glasov v gospodarskem zboru sprejet. 
Prosim še poslance republiškega zbora, kdor je za, da dvigne roko. (Večina 

poslancev dvigne roko.) Hvala lepa. Kdo je proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(4 poslanci dvignejo roko.) 

Ugotavljam, da je amandma prav tako sprejet z večino glasov v repu- 
bliškem zboru. 

Sedaj glasujemo o amandmaju, ki ga predlaga izvršni svet kot besedilo 
novega 3. člena oziroma 2. a člena kot je to navedeno v predlogu izvršnega 
sveta. Prosim poslance gospodarskega zbora, kdor je za, da dvigne roko. (Večina 
poslancev dvigne roko.) Hvala lepa. Kdo je proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(5 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet v gospodarskem zboru. 
Prehajamo na glasovanje republiškega zbora. Kdor je za, naj prosim dvigne 

roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala lepa. Kdo je proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (4 poslanci dvignejo roko.) 

Ugotavljam, da je tudi v republiškem zboru amandma sprejet. 
Glasujemo o zakonskem predlogu kot celoti. Kdor je v gospodarskem zboru 

za ta zakon, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Kdo je 
proti? (5 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (3 poslanci dvignejo roko!) 

Ugotavljam, da je gospodarski zbor zakon z večino glasov sprejel. 
Prehajamo na glasovanje republiškega zbora. Kdor je za zakon, naj prosim 

dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (2 poslanca 
dvigneta roko.) Se je kdo vzdržal? (7 poslancev dvigne roko.) Ugotavljam, da 
je tudi v republiškem zboru ta zakon z večino glasov sprejet. 

S tem je skupna seja gospodarskega in republiškega zbora zaključena. Ali 
želite, kar zadeva gospodarski zbor, da imamo odmor, ali da z delom nada- 
ljujemo? (Takoj nadaljujemo.) Prosim, nadaljujemo takoj, v mali dvorani; 
republiški zbor pa v tej dvorani. Hvala lepa. 

(Seja republiškega in gospodarskega zbora je bila zaključena ob 20.10 in se 
je ločena seja republiškega zbora nadaljevala ob 20.15.) 
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Podpredsednik Marija Mesarič: Ker je razprava na skupni seji 
trajala dalj časa kot smo predvidevali, vas prosim, da ponovno sklepamo o tem 
ali bomo z delom nadaljevali danes ali jutri. Opozoriti vas moram le na to, da 
obstoja možnost, da jutri ne bomo sklepčni, ker se je mnogo poslancev že 
opravičilo. Kdo je prosim za to, da z delom nadaljujemo. (Večina poslancev 
dvigne roko.) Ker ugotavljam, da je večina zato, nadaljujemo z delom. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda. Prejeli ste predlog ukrepov 
za racionalizacijo na področju vzgoje in izobraževanja z akcijskim programom, 
za izvajanje racionalizacije na področju vzgoje in izobraževanja, ki ga je 
predložil Skupščini Socialistične republike Slovenije izvršni svet in kot svojega 
predstavnika določil tovariša dr. Franceta Hočevarja. 

Gradivo je obravnaval odbor za prosveto in kulturo ter zboru predložil 
pismeno poročilo in predlog sklepov v zvezi z racionalizacijo na področju vzgoje 
in izobraževanja. Predlog sklepov je bil predložen izvršnemu svetu. Ali želi 
predstavnik izvršnega sveta dati k pfedlogu stališč še stališče izvršnega sveta. 
(Ne želi.) Ali želi dati predstavnik odbora ustno obrazložitev? Prosim, besedo 
ima tovarišica Nada Puppis. 

Inž. Nada Puppis: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci. Poročilo odbora za prosveto in kulturo našega zbora k predlogom 
ukrepov za racionalizacijo na področju vzgoje in izobraževanja in k akcijskemu 
programu za izvajanje racionalizacije govori dovolj obširno o tem, kakšno je 
stališče odbora v zvezi s predloženim gradivom. Ponovno moram poudariti, da 
odbor način in umestnosti posameznih ukrepov ni podrobneje ocenjeval, temveč 
je skušal le ugotoviti, ali gradivo lahko služi kot osnova za globalno usmeritev 
ukrepov na področju racionalizacije in kot podlaga za nadaljnje konkretno pro- 
učevanje. Sprejeto je bilo mnenje, da v sedanji pripravljalni fazi odbor ne 
more zavzeti dokončnih stališč niti o posameznih konkretnih predlogih ukrepov 
glede izobraževalnih zavodov, katerih ustanovitelj je Socialistična republika Slo- 
venija, še manj pa glede nekaterih, v smislu racionalizacije nakazanih predlogov, 
glede združevanja ali prenehanja posameznih srednjih strokovnih šol, katerih 
ustanovitelji so druge družbeno-politične skupnosti. V javnosti pa so nekateri 
konkretni ukrepi, ki jih v gradivu predlaga sekretariat za prosveto in kulturo 
v zvezi z racionalizacijo na področju srednjega strokovnega šolstva že naleteli 
na močan odmev. 

Odbor je na zadnji seji prejel v obravnavo stališča, ki so jih glede pred- 
lagane ukinitve ekonomske šole in strojnega oddelka tehnične šole v Trbovljah 
poslale Skupščini Socialistične republike Slovenije politične organizacije in 
občinske skupščine Zasavja. Obravnavali smo tudi amandma tovarišice Vide 
Roje, poslanke prosvetno-kulturnega zbora, v katerem se odraža stališče ustrezne 
družbeno-politične skupnosti glede predloga za ukinitev ekonomske šole v 
Ptuju. Predlogov za ukinitev posameznih srednjih strokovnih šol naš odbor 
sploh ni obravnaval, ker je smatral, da je predloženo gradivo lahko le napotilo 
družbeno-političnim skupnostim in drugim ustanoviteljem te vrste izobraže- 
valnih zavodov za konkretno izvajanje ukrepov za racionalizacijo vzgoje in 
izobraževanja. Že pri obravnavi izhodišč k predlogom za racionalizacijo sred- 
njega strokovnega šolstva namreč, da je potrebno posamezne vrste izobraže- 
vanja čimbolj koncetrirati v istovrstnih šolskih centrih, je bil odbor mnenja, 
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da bo to najbrž ena od najtežjih nalog. Odbor meni, da so predloženi ukrepi za 
racionalizacijo srednjega strokovnega šolstva samo sugestija družbeno-političnim 
skupnostim, ki pa morajo — posebno, če gre za ukinitev nekaterih zavodov — 
svoje ukrepanje dobro pretehtati, kajti ustanavljanje zlasti nekaterih srednjih 
strokovnih šol niso vedno narekovale samo kadrovske potrebe, temveč so 
ponekod močneje prevladovali kulturni, demografski in tudi socialni vidiki. 
Ob tem pa je potrebno ponovno opozoriti, da bi si morale družbeno-politične 
skupnosti bolj prizadevati, da bi zlasti srednje šole na njihovem območju delo- 
vale v normalnih pogojih in se čim uspešneje razvijale. 

Odbor je razpravljal tudi o stališčih predsedstva republiškega odbora sin- 
dikata delavcev družbenih dejavnosti Slovenije in predlaga zboru, da jih, koli- 
kor v gradivu še niso zajeta, tudi upošteva. Sporna je le 9. točka, kjer so 
stališča predsedstva sindikata glede pedagoške službe drugačna od stališč v 
predlaganem gradivu. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Prosim, želi dati še kdo kakšno 
pojasnilo? Ne. Lahko nadaljujemo. Predlog sklepov je obravnavala tudi zako- 
nodaj no-pravna komisija in dala pismeno poročilo. Ali želi morda predstavnik 
zakonodajno-pravne komisije dati še ustno poročilo. Ugotavljam, da ne želi. 
Na sejo zbora so bili vabljeni predstavniki gospodarske zbornice SR Slovenije, 
zavod SR Slovenije za šolstvo, republiški odbor sindikatov družbenih dejavnosti 
in predstavniki izobraževalne skupnosti SR Slovenije. Ugotavljam, da so se 
vabilom predstavniki polnoštevilno odzvali. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Tovariš dr. France Hočevar. 

Dr. France Hočevar: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tova- 
riši poslanci. V zvezi z zahtevo po racionalizaciji v šolstvu se v naši javnosti 
slišijo različna, včasih tudi divergentna mnenja in stališča. Zato mislim, da je 
prav, če danes, ko razpravljamo o tem vprašanju, pretehtamo ta mnenja in 
stališča. Mislim namreč, da racionalizacijo ne moremo uspešno zastaviti in 
izvajati brez jasno postavljenih splošnih izhodišč in pogledov na šolstvo, brez 
pretehtan j a vloge in pomena šolstva v razvoju naše družbe, brez upoštevanja 
vsaj osnovnih sedanjih in perspektivnih potreb po raznovrstnih strokovnjakih, 
brez upoštevanja možnosti zaposlovanja mladine in brez razumevanja same 
racionalizacije ne kot kampanjske akcije, temveč kot pretehtanega in kvalitet- 
nejšega šolstva. 

Šole dajejo splošno in strokovno izobrazbo, iz njih prihaja osnovni skelet 
kadrov raznih stopenj in profilov, od industrijskega, obrtnega, kmetijskega, 
rudarskega ali trgovskega delavca do znanstvenega raziskovalca. Razvoj vsake 
družbe je zato v največji meri odvisen od tega, kakšen ima sistem vzgoje in 
izobraževanja, kako je razvito, v kvantitativnem in kvalitativnem smislu, šolstvo 
in splošno izobraževanje; še bolj pa postaja odločilno strokovno in visoko 
šolstvo ter možnosti za specialistično in permanentno izobraževanje Pri nas 
ni prišlo slučajno do razmaha šolstva, posebno strokovnega in visokega, v času 
največje rasti gospodarstva in nekaterih drugih dejavnosti. To obdobje je sicer 
zaneslo v šolstvo posamezne neskladnosti in precej stihijno nastalih in dokaj 
improviziranih strokovnih in poklicnih šol, vendar ob teh ugotovitvah ne smemo 
pozabiti na dve stvari: prvič, da je bil tak razmah nujno potreben in zato v 
bistvu pozitiven, in drugič, da imamo danes preveč umerjeno gibanje gospo- 
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darstva, kateremu ne smemo v celoti prilagajati potreb po kadrih in šolstvu, 
ker bi se nam to v bodočnosti maščevalo. Vzgoja kadrov zahteva daljši čas, 
zaradi česar se šolstvo ne more prilagajati vsem kratkotrajnim spremembam 
v gibanju gospodarstva, temveč moramo njegov razvoj opirati na dolgotrajnejša 
gospodarska gibanja, na osnovne trende in perspektive tega gibanja, te pa vse- 
kakor kažejo nadaljnjo rast. 2e iz tega razloga bi bili kratkovidni ukrepi, ki 
bi jih podvzemali v trenutni situaciji, ne da bi pri tem imeli pred očmi tudi 
bodoče potrebe in naše perspektive. 

Včasih se pri nas sliši krilatica, da imamo preveč šolanih ljudi in raznih 
strokovnjakov. Tak zaključek1 je po mojem mnenju brez vsake podlage, ker 
sedanje težave glede zaposlovanja ustvarjajo le takšen videz. V zadnjih 10 
letih smo res precej napredovali tako glede splošne izobrazbe, kakor tudi glede 
kvalifikacije zaposlenih delavcev. Vendar je število zaposlenih strokovnjakov 
s srednjo, višjo in visoko izobrazbo v naši republiki še nizko in celo pod jugo- 
slovanskim poprečjem. Ce primerjamo na primer stanje šolstva v naši repu- 
bliki z onim v sosednji Avstriji, ki ravno ne slovi po veliki dinamiki, lahko 
ugotovimo, da imamo še vedno precej slabše razvito mrežo srednjih in zlasti 
strokovnih šol, v njih pa sorazmerno polovico manj dijakov kot v Avstriji. 
Nasprotno pa je mreža višjih in visokih šol pri nas nekoliko bolj razvita, v teh 
šolah pa se nahaja približno enako število- študentov. 

Ko se torej lotevamo racionalizacije v šolstvu, zlasti v srednjem in visokem, 
ne sme biti naš cilj, da zmanjšamo skupno število učencev v srednjih, posebej 
pa še v srednjih strokovnih šolah, ali število študentov na višjih in visokih 
šolah. V okviru proučevanja koncepta gospodarskega in družbenega razvoja 
bo moralo biti proučeno tudi vprašanje bodočega razvoja šolskega sistema, 
ugotovljene pa bodo morale biti tudi potrebe po raznovrstnih strokovnjakih. 
Trenutno šolstvo v tem pogledu nima trdne opore, vendar odstopanja v praksi 
zaenkrat niso velika. V bodoče bomo morali postaviti trdnejšo zvezo med 
posameznimi vrstami šol in interesenti za posamezne vrste strokovnjakov. To 
bomo dosegli predvsem z ustanavljanjem posebnih izobraževalnih skupnosti. 
Takšna povezanost bo dajala šolam večjo oporo pri profiliranju kadrov in pri 
odrejanju njihovega števila, ne bo pa v tem pogledu delovala avtomatsko, kajti 
upoštevati je treba tudi druge vidike ter perspektivo razvoja. 

V manj razvitih krajih se v srednjih šolah šolajo učenci, ki ne bodo mogli 
najti zaposlitve v domačih krajih. Gre za kraje, odkoder se že dolga desetletja 
odliva odvečna delovna sila, ki je bila prisiljena opravljati širom sveta najnižja 
in najtežja dela. Danes iz teh krajev odhajajo na delo mladi ljudje, ki so si 
pridobili kvalifikacijo ali poklic, kar jim olajšuje zaposlitev in omogoča, da si 
ustvarijo boljše življenjske pogoje. Mislim, da širša družbena skupnost lahko 
samo podpira takšna prizadevanja, katera pa bi bila še bolj uspešna, če bi bila 
koordinirana na republiški ravni. 

Dilema ali vzgajati ožje ali širše profile strokovnjakov se večkrat brez 
potrebe zaostruje. Prav gotovo ne bi bilo smotrno za vsako vrsto delovnega 
mesta odpirati posebno šolo. Taka šola bi bila draga, takšen tip strokovnjakov 
pa verjetno v praksi preozko uporaben. Strokovne šole morajo dajati nekoliko 
širši tip strokovnjaka ali kvalificiranega delavca, s tem, da združujejo profile 
na sorodnih delovnih mestih, ker zelo poceni šolanje in povečuje uporabnost 
kadrov. Se bolj to velja za višje in visoke šole, na katerih se specializacija 
praviloma ne more izvršiti med rednim študijem. 
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Predlog za racionalizacijo vzgojno izobraževalnih dejavnosti, ki je pred 
nami, izhaja iz omenjenih splošnih izhodišč. Ni njegov namen, da omejuje 
razvoj šolstva in da zmanjšuje splošne možnosti za šolanje. Prav tako ni njegov 
namen, da se štedi na račun šolstva; sredstva, ki jih naša družba daje za šolstvo, 
so še vedno manjša kot v podobno razvitih deželah, ki se bodo morala nujno 
povečevati iz leta v leto. Namen tega predloga je, da se odpravi cela vrsta 
pomanjkljivosti in nesmotrnosti na področju šolstva, ki povzročajo, da je to 
šolstvo dražje, slabše in manj učinkovito. 

Zahteva po racionalizaciji šolstva ni nova. 2e nekateri bivši občinski šolski 
skladi so začeli proučevati smotrnejšo ureditev srednjega in zlasti srednjega 
strokovnega šolstva; izdelanih je bilo nekaj dobrih predlogov, vendar do njihove 
realizacije ni prišlo zaradi tega, ker nismo naleteli na potrebno podporo pri 
zainteresiranih družbenih dejavnikih. Da bi končno v večjem obsegu prešli 
z besed na dejanja in odločneje ter uspešneje rešili nujne in pereče naloge, je 
potrebno, da opredelimo probleme, ki jih je treba rešiti, jih skupaj z vsemi 
zainteresiranimi dejavniki proučimo in določimo tiste, ki bodo načrte realizirali. 
Temu namenu služi akcijski program. 

Na področju osnovnega šolstva smo se pred leti lotili obsežne in daljnosežne 
reforme na koncentracijo pouka na tako imenovanih centralnih osnovnih šolah, 
ki zagotavljajo kvalitetnejši predmetni pouk. Ta pomemben proces ni še povsem 
dokončen, čeprav je že precej napredoval in imamo danes nad polovico osnovnih 
šol s popolno organiziranim poukom. Nadvse težaven in pereč problem je po- , 
manjkanje šolskih prostorov, katerega moramo v naslednjih letih reševati bolj 
sistematično in bolj širokopotezno, da ne bomo zašli v velike težave. Odprtih 
je še cela vrsta drugih vprašanj, kot so: oprema šol, organizacija pouka, izpo- 
polnjevanje kadrov v idejnem in v strokovnem pogledu, učbeniki in učni 
pripomočki, prehrana otrok, podaljšano bivanje učencev v šoli in tako dalje. 

Na področju srednjega šolstva imamo precej razvito srednje strokovno 
šolstvo, katerega je treba še naprej razvijati, še bolj na znotraj utrjevati 
in urejati. Rešiti je treba vprašanje, za katere stroke oziroma poklice so po- 
trebne poklicne šole, kdaj pa zadošča priučitev na delovnem mestu ali v krajšem 
tečaju. Na podlagi izdelanih kadrovskih profilov je potrebno proučiti izobra- 
ževalne smeri in prilagoditi predmetnike ter učne načrte. Srednje šole, predvsem 
sorodne strokovne šole je potrebno združevati v šolske centre, v katerih se 
pouk lahko organizira smotrno, kvalitetnejše in cenejše. Sistematično je treba 
usposabljati učni kader in strogo izvajati tozadevne predpise. Končno naj se 
tudi opravi verifikacija strokovnih in poklicnih šol; verifikacija gimnazij je že 
opravljena ter je ugotovljeno, da mnoge ne izpolnjujejo potrebnih pogojev. 

Ne želim ocenjevati mreže različnih vrst srednjih in srednjih strokovnih 
šol. Nekateri glavni problemi v tej zvezi so nakazani v predlogu, ki ga je 
pripravil republiški sekretariat za prosveto in kulturo oziroma v akcijskem 
programu. Predvsem gre za razdrobljenost in neskladnost pri tehničnih in 
poklicnih šolah. Nekaj je takih primerov, ki kar sami ponujajo rešitev, druge 
pa je treba proučiti ob sodelovanju vseh zainteresiranih dejavnikov. Razen 
tega je potrebno čimprej dokončno urediti financiranje teh šol, ustanoviti 
posebne izobraževalne skupnosti, kjer je to potrebno in zagotoviti, da bodo 
gospodarske in druge delovne organizacije tudi v bodoče stimulirale za uveljav- 
ljanje in pospeševanje strokovnega šolstva, zlasti pa poklicnih šol. 
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Višje in visoko šolstvo je pred desetimi leti doživelo velik razmah, pri 
čemer pa so poleg pozitivnih rezultatov nastali tudi nekateri problemi, ki še 
danes bremenijo šolstvo. Očitno se je pretiravalo pri uvajanju stopenjskega 
študija, ter je to povzročilo inverzijo študija. Ni dvoma, da so na nekaterih 
področjih potrebni strokovnjaki s prvostopenjsko izobrazbo, ki jo lahko pri- 
dobijo v posebnih višjih šolah ali pa na fakultetah. Če pa taki strokovnjaki 
niso potrebni, nima smisla uvajati prvostopenjskega študija in poleg tega z 
inverzijo študija študij razdrobiti in podražiti. Ostanke takšne ureditve imamo 
na posameznih fakultetah in jih je potrebno urediti. 

Znotraj posameznih visokošolskih zavodov so se razbohotile in razdrobile 
specialistične usmeritve z organizacijo preštevilnih oddelkov, odsekov, smeri 
in kateder. Zadnja leta so se visokošolski zavodi lotili smotrnejšega urejanja 
organizacije študija. Nekateri zavodi so v tem pogledu že precej storili, drugi 
pa še ničesar, čeprav so znotraj vsakega zavoda, kakor tudi v medsebojnih 
odnosih, mnoge nesmotrne rešitve. Na nekaterih zavodih pa v obrambo dvom- 
ljivih oddelkov, odsekov in kateder razpredajo razne konstrukcije o popolni 
slovenski univerzi, pod katero ne razumejo samo tistih visokih šol, oddelkov, 
odsekov in kateder, ki so nam nujno potrebne, bodisi zaradi tega, ker se na 
njih proučujejo ali gojijo vede, ki imajo pomen za proučevanje slovenske samo- 
bitnosti ali pa zaradi tega, ker je to tudi sicer smotrno za vzgojo kadra in 
znanstveno raziskovalnega dela, marveč nekateri pod pojmom popolne univerze 
razumejo pravico, da se na naši univerzi poučuje vse in vzgajajo prav vsi kadri, 
ne glede na to, koliko jih potrebujemo in koliko to velja. Takemu stališču se je 
treba najodločneje upreti, ker nosi vsa obeležja avtarkičnosti in primitivizma. 
Na področju visokošolskega študija, kakor tudi na področju znanstveno razisko- 
valnega dela, moramo biti še kako racionalni, saj je notorno, da je to šolstvo 
zelo drago, naša republika pa ne bo imela nikoli toliko sredstev, da bi smeli 
z njimi negospodarno in neracionalno ravnati. Položaj majhnega naroda nam 
narekuje, da se tudi na tem področju vključujemo v jugoslovansko in medna- 
rodno delitev dela; do vrhunskih kadrov na področjih, ki so za nas interesantna 
pa-moramo priti tudi takrat, kadar jih mi ne moremo vzgojiti doma. Iz tega, 
na določenem področju potrebujemo ustrezne znanstveno raziskovalne zmoglji- 
vosti, še ne sledi, da moramo kadre, ki bodo delali na takšnem področju, vzgo- 
jiti na lastnih visokošolskih zavodih. Primere, ki so v tem pogledu sporni, 
moramo res temeljito proučiti, za tem pa tudi odločno ukrepati. 

Pravilno je, da stojimo v načelu na stališču prostega vpisa na visokošolske 
zavode. Toda iz tega še ne sledi, da moramo stati križem rok, kadar bi se nam 
pojavili takšni pretirani vpisi, za katere je že vnaprej jasno, da jih ne bomo 
mogli absorbirati. V drugih državah se v takšnih primerih poslužujejo različnih 
ukrepov, med drugim tudi podaljšanja študija. Podaljšanje študija pa je zelo 
drag ukrep, in se ga moramo zato pri nas izogibati, pač pa je treba poseči v 
takšnih primerih po drugih ukrepih, tudi po prehodni omejitvi vpisa. 

V naši republiki študira na tehničnih in visokih s šolah okoli 1500 rednih 
in izrednih slušateljev iz drugih republik, iz naše republike ,pa študira v drugih 
republikah prav malo študentov. V zadnjem času nekatere republike zahtevajo, 
da se razlike v stroških študija med republikami izravnavajo bodisi prek 
zveznega sklada, ki naj bi se ustanovil v ta namen, bodisi da republike medse- 
bojno obračunajo te razlike. Smo proti ustanovitvi zveznega sklada za pre- 
livanje sredstev med republikami. Republike seveda lahko med seboj spora- 
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zumno obračunajo te stroške, vendar pa je treba opozoriti, da takšno obraču- 
navanje lahko dovede do omejevanja prostega vpisa na visokošolske zavode 
zunaj lastne republike, ker prizadete republike verjetno ne bodo z navdušenjem 
odvajale sredstev v druge republike, če imajo ustrezne šolske zavode znotraj 
svojih meja. 

Razvrstitev in delovanje upravnih in drugih organov ter samoupravnih 
struktur na področju šolstva še ni popolnoma urejeno. Predvsem je računati 
z dejstvom, da bodo osnovne samoupravne strukture na tem področju, to je 
izobraževalne skupnosti, vedno aktivneje neposredno ali posredno posegale na 
področje šolstva in da se bodo tudi uveljavile kot osnovni nosilec ukrepov za 
racionalizacijo. Dosedanje kratkotrajno delo izobraževalnih skupnosti kaže, 
da so se različnih nerešenih vprašanj lotile sistematično, preudarno in odločno. 
Mislim, da zaslužijo večje razumevanje, podporo in pomoč vseh družbenih 
dejavnikov, zlasti pa nekaterih občinskih skupščin. 

Nujno je urediti prosvetno-pedagoško službo tako, da bo postala učinkovit, 
pa tudi instruktivni organ. Šolstvo je za družbo tako pomembno in občutljivo 
področje, saj gre za vzgojo in izobraževanje mladih, da mora na tem področju 
vladati občutek odgovornosti in reda, vestno izpolnjevanje postavljenih nalog 
in razvita samoiniciativa pri vzgoji in usposabljanju mladih ljudi za delovno 
in ustvarjalno življenje v samoupravni socialistični družbi. Prav prosvetno- 
pedagoška služba pa mora biti tisti občutljivi organ, ki v imenu družbe zaznava 
stanje in ga odločno ureja, kadar je to potrebno. Iz povedanega sledi, da tako 
imenovana racionalizacija na področju vzgoje in izobraževanja ni usmerjena 
samo na rešitev odprtih dilem o obstoju nekaj šol, oddelkov ali kateder, temveč 
je zamišljena kot širši sklop ukrepov, s katerimi naj se odpravijo razne nesmotr- 
nosti na področju šolstva in uredijo tista vprašanja, od katerih rešitve je že 
dolgo odvisno učinkovitejše, smotrnejše in cenejše delovanje tega področja. 

Popolnoma se strinjam s tistimi, ki naglasa j o, da ukrepi v zvezi z racionali- 
zacijo ne smejo imeti zgolj administrativni značaj. Zato mislim, da bi morali 
izvajati takšne ukrepe sami zavodi in pa samoupravne strukture, to je izobra- 
ževalne skupnosti, ki bi se morale opirati na sodelovanje in uživati podporo 
vseh drugih zainteresiranih dejavnikov, predvsem občinskih skupščin, gospo- 
darstva, sindikatov in Socialistične zveze. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Besedo ima tovariš Janez Vipotnik. 

Janez Vipotnik: Tovarišice in tovariši! V svojem izvajanju želim 
povedati nekaj principialnih pripomb k materialu, ki smo ga dobili za to točko 
dnevnega reda. 

Predvsem se mi zdi potrebno podčrtati, da je problematika, ki jo imamo 
na dnevnem redu, racionalizacija na področju vzgoje in izobraževanja, sestavni 
del procesov, ki so se začeli z uvajanjem novega sistema financiranja. Z uva- 
janjem novega sistema financiranja izobraževanja in uveljavljanjem izobra- 
ževalnih skupnosti dobiva racionalizacija mnogo pomembnejšo vlogo. Raciona- 
lizacija je sestavni del izpolnjevanja izobraževalnega sistema kot permanentne 
naloge hitro razvijajoče se družbe. Prav tako je racionalizacija sestavni del 
procesov, ki jih s skupnim imenom imenujemo družbena reforma. 

Nikakor ne želim zanikati naporov republiškega sekretariata za prosveto 
in kulturo, ki je pripravil predloženo gradivo, vendar se mi zdi, da je to 
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gradivo še vedno le začetek, le osnova, ki več govori o organizacijskih ukrepih 
kot pa o vsebinskih problemih. V programu prevladuje materialni vidik raciona- 
lizacije, tovariš Hočevar je rekel: prihraniti sredstva za izobraževanje, — pri 
tem pa so premalo poudarjena vsebinska vprašanja, ki so vendar in predvsem 
bistvena za racionalizacijo na področju vzgoje in izobraževanja,. Res je akcijski 
program racionalizacije šele začetna stopnja, vendar bi ga bilo koristno že od 
vsega začetka usmerjati zlasti na vsebinska vprašanja. S tega vidika želim 
opozoriti predvsem na tri medseboj povezana vprašanja. 

Procesi, ki jih je sprožil novi zakon o financiranju izobraževanja, terjajo 
hitro razvijanje družbenoekonomskih odnosov na tem področju, kjer smo še 
vedno v začetni fazi izgradnje samoupravnega organizacijskega mehanizma. 
Čeprav se nikakor še ni mogoče pohvaliti s kakšnimi posebnimi uspehi glede 
izboljšanja materialnega položaja izobraževanja, je z novim zakonom trasirana 
pot vendarle začetek nove kvalitete, ki jo gre tesno povezovati z intenzivno 
akcijo za razvijanje samostojne materialne baze samoupravljanja in s tem tudi 
z načelom o pridobivanju dohodkov na podlagi rezultatov dela. Nagrajevanje 
po družbenem pomenu, kvaliteti in rezultatih dela, kakor povsod dru- 
god, tudi na tem področju pomeni osnovno spodbudo za večje napore, za 
boljše delo posameznika. Čeprav ne gre podcenjevati naporov, ki jih je za 
nadaljnji razvoj družbenoekonomskih odnosov in samoupravljanja na področju 
izobraževanja že vložila v zadnjem času predvsem republiška izobraževalna 
skupnost in drugi činitelji, gre vendarle ob temi današnje seje podčrtati, da 
pomeni boj za boljšo kvaliteto izobraževanja, za boljše uspehe v šoli in za 
manjše osipanje učencev, dijakov ter študentov osnovno pravilo racionalizacije. 
Izvedba te naloge pa je neposredno odvisna od nadaljnjega razvoja samouprav- 
ljanja in uvedbe dohodka na področju izobraževanja. Zdi se mi torej, da bodo 
ukrepi za racionalizacijo na področju vzgoje in izobraževanja učinkoviti, če 
bomo za njihovo izhodišče vzeli predvsem razvoj družbenoekonomskih od- 
nosov, razvoj samoupravljanja in v njem nagrajevanje na temelju pokazanih 
rezultatov. 

Drugo vprašanje je s prvim v medsebojni vzročni zvezi. Nanj je že opo- 
zoril v svojem poročilu tudi odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora. 

Živimo v obdobju silovitega razvoja znanosti in znanstvenih dosežkov, 
razvoja produkcijskih sil in produkcijske tehnologije. Preden se je pričel raz- 
cvet znanosti in tehnike, je izobraževanje obvladalo domala vsako področje 
znanja in je bilo sposobno to znanje tudi neprestano poglabljati. Znanstvena 
in tehnična revolucija, sredi katere živimo, pa opozarja povsod po svetu na 
zaostajanje, včasih tudi resno zaostajanje izobraževalnega sistema za to revo- 
lucijo. Izreden razmah znanosti in tehnike, pa tudi družbenih procesov, je 
dejstvo, ki izsiljuje številne in pomembne spremembe v izobraževalnem sistemu 
in prosvetni politiki na splošno, pa tudi na idejnem področju. Usklajevanje 
izobraževalne dejavnosti z razvojem posamezne države v svetu različno rešu- 
jejo ali z večjimi ali z manjšimi uspehi, odvisno od tega, ali jim je izhodišče 
današnje in jutrišnje stanje produkcijskih sil, ali jim služi za podlago vsak 
sveži prodor v nova področja znanosti in tehnike, vsaka družbena in gospodar- 
ska sprememba, vsak dogodek na mednarodnem področju, ali pa jim je baza 
stara manufaktura in mehanizacija, mojstrska mentaliteta in nivo znanosti, 
kakršna je bila karakteristična za 19. stoletje in za začetek sednjega 20. stoletja 
Bržkone se vsi premalo zavedamo, da je tempo razvoja znanosti tako hiter, da 
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celo v najrazvitejših državah, v državah z najbolj prilagodljivim izobraževalnim 
sistemom, sodobni učbeniki zastarijo tako rekoč pred očmi učencev in učiteljev. 
Ce se učenci učijo samo iz vnaprej pripravljenih učbenikov ali skript, po kon- 
čanih študijah praktično skoraj niso več koristni. Ponekod so inženirji po 
osmih letih, če se ne izpopolnjujejo in če živijo samo od znanja, ki so ga pri- 
dobili v študentskih časih, neuporabni in od njih proizvodnja nima nobene 
koristi. 

Racionalizacija vzgoje in izobraževanja bo torej učinkovita, če bo ta vzgoja 
in to izobraževanje sodobno, če bo v skladu z znanstvenimi, družbenimi in 
drugimi dosežki sodobnosti. Vsako nesodobno izobraževanje; izobraževanje, ki 
je samo sebi namen; izobraževanje, ki ni usklajeno s potrebami hitro se 
razvijajoče družbe; je drago in neracionalno ter povzroča družbi veliko škodo. 

Racionalizacija izobraževanja in vzgoje v takšnem smislu seveda ni niti 
lahek niti enkratni posel. Predvsem je nemogoče racionalizirati izobraževanje 
brez izhodišč v splošnem konceptu gospodarskega in družbenega razvoja Slo- 
venije. Programska osnova razvoja Slovenije določa orientacijske potrebe po 
kadrih, pri čemer bi seveda morala biti eliminirana tako hitra produkcija, 
kakor tudi pomanjkanje nekaterih zvrsti kadrov. Vsebinska racionalizacija 
izobraževanja v sodobnih pogojih pa pomeni spremeniti naš dosedanji odnos 
tudi do splošnega in strokovnega izobraževanja. Moderna pedagoška misel 
poglablja temeljne predmetne discipline, ki so koristne vsakomur, to pa pomeni 
čimdalje splošno izobraževanje in ne prezgodne specializacije. Splošni profili 
kadrov se mnogo lažje adaptirajo na hitro se menjajoča delovna mesta, ki jih 
danes terja nova tehnologija, modernizacija gospodarstva in družbenih služb, 
predvsem pa avtomatizacija. Gre torej za popolno nasprotje dosedanjega zna- 
čaja proizvodne tehnike, ki je zahtevala zgodno specializacijo. Nova proizvodna 
tehnika zahteva predvsem vedno globljo in vedno temeljitejšo teoretsko pri- 
pravo. Ce iz tega zornega kota gledamo naše srednje, pa tudi visoke šole, 
se izkaže kot potrebno pregledati njihove učne programe. V srednjih šolah 
naj bi se strokovna izobrazba navezovala na splošno izobrazbo in ne narobe; na 
visokih šolah pa je treba nuditi predvsem dobro teoretsko pripravo in stro- 
kovno usmeritev tako imenovanim širokim profilom, medtem ko je speciali- 
zirana strokovna usmeritev stvar postdiplomskega študija in izpopolnjevanja 
diplomiranih oziroma že zaposlenih po končanih študijah na univerzi, ali 
v drugačnih organizacijskih vzgojnih oblikah. 

Vsebinska racionalizacija o izobraževanju pomeni na splošno v vseh izo- 
brazbenih stopnjah hitro prilagajanje novim odkritjem in novim teorijam v 
posameznih strokah, pomeni vključevanje novih področij znanosti, ki jih 
napredek že uporablja, od kibernetike do teorije informacij in podobno. Ne 
gre seveda le za tisto posodobljenje učne tvarine, ki jo lahko opravi vsak po- 
samezen prosvetni delavec s pomočjo dnevno dostopnih virov, iz sredstev 
komuniciranja in literature, marveč za stalno in sistematično spremljanje učnih 
načrtov in tekoče ugotavljanje njihovih pomanjkljivosti, dopolnjevanja in iz- 
ločanje nepotrebnega. Ta stalna naloga bo dobro opravljena le pod pogojem, 
če bodo pri njej sodelovali tako prosvetni delavci kot znanstveniki, strokovna 
združenja in univerza, pedagoške institucije in republiška uprava, predvsem pa 
koristniki kadrov v gospodarstvu in družbenih službah. Takšna naloga pa 
zahteva od prosvetnega delavca neprestano izpopolnjevanje lastnega znanja in 
prilagoditev sodobnim dosežkom znanosti na splošno ter pedagoški misli po- 
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sebej. Toda vsebinska racionalizacija izobraževanja pomeni tudi vzgojo mladih 
ljudi v naprednem marksističnem duhu, v duhu socialističnih vrednot, narodno- 
osvobodilne borbe, v duhu vseh naprednih vrednot, dosežkov in kulture, ki jih 
je v, svoji zgodovini ustvaril slovenski narod in drugi narodi po svetu, da bo 
mladi rod vdan svojemu slovenskemu ljudstvu, jugoslovanski skupnosti, de- 
lavskemu razredu in naprednemu mednarodnemu delavskemu gibanju. 

Končno še beseda o racionalizaciji šolske mreže. O tem vprašanju je to- 
variš Hočevar že govoril; tovarišica poslanka je prav tako govorila o tem; 
prihajajo namreč resolucije s posameznih območij, ki zahtevajo drugačne 
ukrepe glede racionalizacije šolske mreže. Nesporno drži ugotovitev v gradivu, 
da je za sedanje obdobje značilna neuravnovešena rast šolstva posameznih 
stopenj in strok ter ekstenziven razvoj visokošolskih zavodov. 

Vsekakor so racionalni tudi napori za preoblikovanje mreže osnovnih šol 
s predšolanjem učencev višjih razredov z bližnjih majhnih osnovnih šol v tako 
imenovane centralne osnovne šole, da se jim tako zagotovi kvaliteten predmetni 
pouk, istočasno pa omogoči ekonomična izraba posameznih učilnic, opreme in 
učnih sredstev. Nesporno je potrebna tudi racionalizacija mreže srednjih in 
visokih šol z enakim namenom ob zagotovitvi prevoza dijakov in študentov ter 
večjim obsegom sredstev za štipendiranje, če ni s tem ogrožena socialna sestava 
dijakov in študentov. Ob teh ukrepih pa moramo vsekakor upoštevati stanje 
našega srednjega šolstva in dejstvo, da je delež zaposlenih s srednjo izobrazbo 
premajhen v primerjavi z drugimi izobrazbenimi stopnjami v primerjavi z 
razvitejšimi od nas, pa tudi v primerjavi s proporci, ki jih je praksa v svetu 
pokazala kot najbolj racionalna za gospodarjenje. 

Pri tem gre še za nekaj drugega. Naša nacionalna politika na izobraževal- 
nem področju mora stremeti, v skiadu z možnostmi, k vedno višji izobrazbeni 
ravni vsega prebivalstva. Takšna politika postaja neločljivi del vsake k na- 
predku stremeče družbe oziroma države. Takšna politika se poskuša izvajati po 
vsem svetu, na vseh kontinentih in boj proti nepismenosti v nerazvitih državah 
je njen integralni del. 

Prva šolska revolucija je imela za cilj zagotoviti vsakomur le osnovno 
izobrazbo. Obvezno osnovno šolo. Na Slovenskem bomo drugo leto slavili že 
100-letnico uvedbe obveznega osnovnega šolanja. Današnji čas pa zahteva, da 
gremo dalje, meja šolanja se naglo pomika navzgor. Moderno družbo ni treba 
prepričevati o tem, kakšno izredno vlogo igrajo v njenem razvoju strokovno, 
politično, družbeno in kulturno čimbolj izobraženi ljudje. Ne gre le za nepo- 
sredno odvisnost produktivnosti dela od izobrazbene ravni delavca, marveč 
gre tudi za vpliv zavesti na splošno, na družbene odnose, na samoupravljanje, 
na večjo zahtevnost po kulturnem življenju. Ce predpostavljamo, da je izobra- 
ževanje prvi pogoj za uspeh vsakega človeka, si lahko predstavljamo, s kakšno 
silo pritiska na reševanje tega vprašanja interes vsakega posameznika in vse 
družbe. Načelo socialistične pravičnosti in enakih pogojev terja, da omogočimo 
izobraževanje vsem tistim, ki ga želijo ter čutijo nagnjenost in sposobnost za 
šolanje. Zato ob racionalizaciji šolske mreže ne bi smeli zmanjševati števila 
šolskih sedežev, zmanjševati zmogljivosti šolskega prostora, s katerimi razpo- 
lagamo, marveč moramo za vse šole, ki bodo iz objektivnih razlogov ukinjene, 
predvideti nadomestitev, če pa so nepotrebne, ker ustvarjajo nezaposlene, jih 
je treba preoblikovati v takšne izobrazbene institucije, ki ustrezajo današnjemu 
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času in so potrebne sodobnemu razvoju na današnji stopnji modernizacije gospo- 
darstva in družbenih služb. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Besedo ima tovarišica Slavka 
Perger. 

Slavka Perger: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši 
poslanci! Želela sem govoriti o racionalizaciji na področju višjega in visokega 
šolstva. Ker pa je že tovariš dr. Hočevar v svojem izvajanju nakazal vse tisto, 
kar sem nameravala povedati, bom svojo že tako kratko razpravo še skrajšala. 

V celoti se strinjam, da je racionalizacija na področju vzgoje in izobraže- 
vanja neogibna in da jo je'nujno potrebno izvesti. Vendar menim, da nikakor 
ne gre zoževati obstoječo mrežo, temveč jo je nujno potrebno notranje organi- 
zacijsko racionalizirati. V gradivu na strani 13 celo piše, da se je notranja 
organizacija višje in visokošolskih zavodov bohotno razraščala in da se je v 
nekaj letih povečalo število raznih oddelkov, odsekov, kateder in usmeritev 
od 80 na 270 ali za triinpolkrat. Zato menim, da bi bilo treba izvajati racio- 
nalizacijo v tej smeri celo hitreje, kot to predvidevajo predlagani ukrepi in 
akcijski program, najmanj pa s takim tempom, s kakršnim se je bohotno raz- 
raščala notranja organizacija. Prepričana sem, da je bilo v tej zvezi opravlje- 
nega mnogo dela, še več pa potrošenih sredstev. Zato me zanima, kaj menijo 
sedaj tisti, ki so tak razvoj predlagali, ali, da ne rečem, celo diktirali? Ne želim 
naštevati in ponavljati primerov nesmotrnosti na tem področju, ker so več ali 
manj dovolj podrobno opisani v predloženem gradivu in dovolj negativno oce- 
njeni na strani 14 predloga ukrepa, kjer je navedeno, da je za dosedanja pri- 
zadevanja v tej smeri značilno zlasti to, da so se v visokošolskih zavodih začele 
pojavljati nekatere najbolj absurdne nesmotrnosti v notranji organizaciji štu- 
dija. Kot sem že rekla bi bilo zanimivo slišati tudi mnenje tistih, ki so takšne 
absurdnosti organizirali, še bolj pa tistih, ki so jih financirali! Dvomim, če res 
ni bilo treba prav nič opravičevati novih oddelkov in usmeritev, pa čeprav je 
prišlo celo do takih anomalij, da je bilo na nekaterih oddelkih celo manj štu- 
dentov kot predavateljev. 

Glede samega predloga ukrepov menim, da so podatki, zlasti na področju 
višjega in visokega šolstva, na kar sem se omejila, tudi preveč primeroma na- 
nizani in so premalo konkretni. Sedanje stanje, zlasti na področju višjih in 
visokošolskih zavodov, bi moralo biti konkretneje prikazano zlasti glede usme- 
ritev oddelkov, ki imajo neznatno število vpisov in so zaradi tega nesmotrni, 
kakor tudi glede dvotirnosti študija podobnih strok, kjer se študijski programi 
ujemajo morda za 80 Vo ali celo do 90'°/o. Na takšni osnovi bi bil tudi akcijski 
program za izvajanje racionalizacije lahko bolj konkreten. 

Na koncu naj se še dotaknem dvostopenjskega študija, zlasti na področju 
prava. Tudi o tem bi morali zagovorniki uvedbe dvostopenjskega študija sedaj 
izreči svoja mnenja. Res je, da je v predlogu ukrepov na strani 19 zapisano, 
da pravna fakulteta vseskozi zastopa stališče, da pravni praksi najbolj ustreza 
profil diplomiranega pravnika in da je izobraževanje pravnikov z višješolsko 
izobrazbo ne samo nepotrebno, temveč tudi škodljivo. Ker se v predloženem 
gradivu, skoraj bi lahko rekla, žaljivo govori o polovičnih pravnikih, kajti na 
nobenem drugem področju diplomante višjih šol ne imenujejo polovične stro- 
kovnjake; dvomim, če si je pravnike z višješolsko izobrazbo oziroma dvostopenj- 



56. seja 189 

ski študij prava izmislil kdo drug kot prav pravni strokovnjaki. Res je, da 
profil takšnega pravnika še ni povsod znan in je preteklo do danes še premalo 
časa, da bi se splošno uveljavil. Praksa pa je do sedaj že pokazala, da so zelo 
pogosto potrebni kadri z višjo pravno izobrazbo. V letu 1966 je bilo, na primer, 
v Sloveniji razpisanih 510 delovnih mest z višjo ali pa alternativno z višjo ali 
visoko pravno izobrazbo. Tudi v letu 1967 je bilo razpisanih nad 300 delovnih 
mest z višjo oziroma z višjo ali visoko pravno izobrazbo. To pomeni, da je ta 
profil kadrov potreben in iskan. Če pa je stališče pravne fakultete kljub temu 
drugačno, bi bilo treba to prepričljivo utemeljiti, zlasti še, ker sama vzgaja 
kadre takega profila. 

Glede na gornje podatke, menim, da je nadaljnji obstoj višje pravne šole 
v Mariboru opravičljiv. Res je, da se vedno znova postavlja stališče, naj bi se 
šola glede na to, da daje kadre pretežno, za pravno službo, preimenovala v 
višjo upravno šolo, vendar menim, da je vprašanje naziva šole le formalnost. 
Bistveno je vsebina dela šole oziroma njen učni načrt. Bistveno je tudi vpra- 
šanje, ali je šola doslej izpolnjevala naloge, zaradi katerih je bila ustanovljena, 
namreč, ali je dajala ustrezne kadre za predvedena delovna mesta v upravi. 
Temu pa lahko odgovorimo le pritrdilno. Prav gotovo daje ta izobrazba diplo- 
mantu dovolj podlage, da z nadaljnjim samoizobraževanjem in pomočjo na 
samem delovnem mestu pridobi tisto specifično izobrazbo, ki jo potrebuje za 
delo na konkretnem delovnem mestu, kakor tudi za nadaljevanje študija na 
fakulteti. Hvala! 

Podpredsednik Marija Mesaric: Besedo ima tovariš Karel Forte. 

Karel Forte: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Na preteklem zasedanju naše skupščine smo sprejeli resolucijo o osnovah 
družbenoekonomskega razvoja Slovenije v letu 1968, v kateri smo med drugim 
tudi zapisali, naj se prizadevanje vseh družbenih činiteljev usmerijo v hitrejše 
vključevanje strokovnih in visoko strokovnih delavcev, da se tako izboljša struk- 
tura zaposlenih. V vseh prejšnjih analizah in razpravah smo namreč ugotavljali, 
da strokovna struktura zaposlenih v Sloveniji ne ustreza in da bi vključevanje 
strokovnih kadrov v gospodarstvo pospešilo tudi razvoj in modernizacijo delov- 
nih organizacij. Ob razpravi o sredstvih, namenjenih za splošno potrošnjo, smo 
se odločili, da bomo letos začeli izvajati racionalizacijo šolstva vseh stopenj, 
zlasti pa tam, kjer gre za ekstenzivnost in kjer šole vzgajajo strokovnjake, ki 
današnjim zahtevam več ne ustrezajo. 

Popolnoma se strinjam z izhodišči, ki jih uvodoma navaja predlog repu- 
bliškega sekretariata za kulturo in pr os veto in z njegovimi prizadevanji, da 
bi se vzgojno-izobraževalna dejavnost razvijala skladno z družbenoekonomskim 
razvojem, ter z možnostmi in potrebami, ki jih narekuje uresničevanje družbene 
in gospodarske reforme. Racionalizacija in ukrepi bi morali, kot navaja sam 
predlog, zagotoviti večjo učinkovitost, smotrnejšo izrabo sredstev in boljšo ka- 
kovost študija. Gradivo samo ugotavlja, da bi nepremišljeni in nepreračunani 
ukrepi na tem področju lahko povzročili tudi negativne družbene posledice in 
celo v materialnem pogledu dosegli nasprotne učinke od zaželenih. 

Govoriti nameravam o določenem konkretnem primeru, vendar se vnaprej 
opravičujem, da moje razprave ne bi razumeli kot lokalistično zagovarjanje 
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obstoja nekaterih šol, temveč želim s konkretnim primerom le kritizirati način 
pripravljanja predlaganih odločitev. 

Dovolite, tovarišice in tovariši poslanci, da spregovorim o primeru, ki ga 
gradivo na strani 10 in 11 navaja posebej pod točko 7 in se nanaša na mrežo 
srednjih ekonomskih šol. Sicer je v gradivu konkretnih predlogov za ukinitev 
šol zelo malo; v tem primeru pa je neposredno predlagana ukinitev srednje 
ekonomske šole v Ptuju in Trbovljah. Ne poznam razmer, ki so narekovale 
ustanovitev in delo srednje ekonomske šole v Ptuju, pač pa bi se, z vašim 
dovoljenjem, zadržal pri predlogu za ukinitev ekonomske srednje šole v Trbov- 
ljah. V gradivu se ugotavlja, da so te šole na splošno zadovoljstvo glede obsega 
šolskih okolišev razporejene po krajih, ki so si razmeroma blizu. Blizu so si 
le ekonomske šole Ptuj in Maribor ter Trbovlje in Celje. V tej zvezi se pred- 
videva razširitev ekonomskih šol v Mariboru in Celju z ukinitvijo šol v Ptuju 
in Trbovljah. Prav tako moram podčrtati, da gradivo s tem v zvezi navaja, da 
bo republiški sekretariat za prosveto in kulturo skupaj z gospodarsko zbornico 
proučil potrebe po vpisu v ekonomske in tudi v komercialne šole, ki sprejemajo 
absolvente šol za blagovni promet ter dajejo po vrsti izobrazbe podoben kader 
kot ekonomska šola. Pri tehniških šolah predlog ugotavlja nesmotrno razme- 
stitev teh šol na območju spodnjega Posavja in Zasavja ter predlaga preusme- 
ritev tehniških šol v Trbovljah le v elektrostroko, tehniške šole v Celju pa v 
strojno stroko. 

Čeprav ne želim polemizirati z navedbami republiškega sekretariata za 
kulturo in prosveto, resno dvomim v utemeljenost nekaterih njegovih argu- 
mentov. 

V zvezi z bližino Celja in namero, da se okoliš ekonomske šole v Celju 
razširi na območje Trbovelj, moram pojasniti, da je Celje oddaljeno od Trbovelj 
43 km po železnici, avtobusne zveze pa so zaradi znanih cestnih razmer v revirjih 
med Celjem in revirji slabe. Iz sedanje ekonomske šole bi se potemtakem 
dnevno vozilo v Celje 240 dijakov, iz strojnega oddelka tehniške srednje šole 
pa 98 dijakov. 

Isti sekretariat je v gradivu o racionalizaciji iz leta 1967, to je že po uvedbi 
reforme, v spisu od 6. 3. 1967 ugotovil, da je vključevanje mladine v srednje 
šole, ki znaša 15 %>, odločno prenizko in da ga je treba povečati. K temu še 
dodajam, da ima po analizah delovnih mest, za katera se zahteva srednješolska 
izobrazba, le 37 °/o zaposlenih na takih delovnih mestih zahtevano izobrazbo. 
Poudarjam, da so revirji regija izrazito industrijsko-rudarskega značaja in da 
bi vsak ukrep pomenil povečanje že tako odvečne nekvalificirane delovne sile. 
V revirskem šolskem okolišu znaša delež vpisa v srednjo šolo 24,5%, s pred- 
laganimi ukrepi pa bi se vpis vsekakor še zmanjšal ter bi tako nastal položaj, 
ki ga sicer sekretariat za prosveto in kulturo ocenjuje kot neustrezen. 

Značilna je socialna struktura družin, katerih otroci se šolajo v trboveljskih 
srednjih šolah. Starši 210 dijakov tehnične srednje šole so po socialni strukturi: 
104 delavci, 47 upokojencev, 50 uslužbencev, 3 obrtniki in 6 kmetov. V eko- 
nomski srednji šoli je med starši 240 vpisanih dijakov 117 delavcev, 53 upoko- 
jencev, 58 uslužbencev, 6 obrtnikov in 6 kmetov. Podčrtati moram še to, da 
je glede na strukturo gospodarstva v delavskih družinah navadno le ena plača 
ali pokojnina, možnosti za zaposlitev ženske delovne sile pa so neznatne. 

Z navedenimi ukrepi bi zato onemogočili šolanje otrokom delavcev in upo- 
kojencev, ki ne bi mogli plačevati prevoza ali bivanja v dijaških domovih v 
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Celju. Take posledice pa bi očitno nasprotovale načelu, da je treba omogočiti 
šolanje na vseh vrstah in stopnjah šol čim širšemu krogu občanov, da bo 
družba hitreje prišla do potrebnih strokovnjakov. 

Moram še dodati, da sedanje zmogljivosti dijaških domov v Celju ne zado- 
stujejo niti za sedanje število dijakov s celjskega območja. Zato bi izvedba 
predlagana racionalizacija terjala tudi takojšnjo gradnjo novih dijaških domov 
oziroma razširitev že obstoječih. Povedati moram še to, da je celjska ekonom- 
ska šola na vprašanje, če lahko zagotovi šolski prostor za trboveljske dijake, 
odgovorila, da teh dijakov ne bi mogla sprejeti oziroma, da bi se morali zado- 
voljiti s kakšnim razredom popoldne, kar pomeni, da bi se vračali domov šele 
po 22. uri. Tu imam ta dopis, ki se konča takole: »Ob koncu teh informacij pa 
vam želimo povedati tudi to, da doslej še nobena za to pristojna republiška 
institucija ni iskala pri nas kakršnihkoli podatkov o možnosti zlitja vašega in 
našega šolskega okoliša.« In še izjava skupnosti ekonomskih šol SR Slovenije. 
»■Skupnost ekonomskih šol SR Slovenije odločno odklanja in obsoja predlagano 
ukinitev ekonomskih srednjih šol v Trbovljah in Ptuju. Predlogi za ukinitev 
teh šol so popolnoma v nasprotju z analizo o mreži strokovnih šol, ki jo je 
izdelal republiški sekretariat za prosveto in kulturo. Razen tega že površen 
račun pokaže neracionalnost in škodljivost predlaganih ukinitev.« 

Ali se po vsem tem, kar sem navedel, v teh primerih predlog drži načel, 
ki so navedena v uvodu, namreč, da bi racionalizacija morala zagotoviti večjo 
učinkovitost, smotrnejšo uporabo sredstev in boljšo kakovost? V celotnem gra- 
divu mi je manjkalo stališče izvršnega sveta, ki je bilo pojasnjeno šele nepo- 
sredno na seji. Nerazumljivo mi je stališče odbora za kulturo in prosveto repu- 
bliškega zbora, ki v poročilu na strani 6 v predzadnjem odstavku, navaja na- 
slednje: »Odbor ni podrobneje ocenjeval načina in posameznih ukrepov, pred- 
loženih v gradivu, temveč je skušal ugotoviti ali gradivo kot celota daje ustrez- 
nejšo pot za izboljšanje in prilagoditev izobraževanja sedanjim in prihodnjim 
potrebam gospodarstva in družbenih služb. V sedanji pripravljalni fazi odbor 
še ne more zavzeti dokončnih stališč do konkretnih predlogov, o katerih je 
dolžna odločati Skupščina SR Slovenije. To bo odbor storil, ko bo seznanjen 
z mnenjem izobraževalne skupnosti SR Slovenije, gospodarske zbornice SR Slo- 
venije, ustreznih strokovnih združenj in samih šolskih zavodov.« Odbor pa 
nato v zadnjem odstavku poročila predlaga, naj skupščina navedene predloge 
sprejema z morebitnimi spremembami. Torej, če prav tolmačim besedilo poro- 
čila, naj zbor predložene ukrepe sprejme, čeprav odbor glede njih ni zavzel 
stališča, odbor pa bo to storil, ko bo dobil konkretna stališča, ter bo kasneje 
še konzultiral navedene institucije. Ne vem, če sem vse prav razumel, če sem 
nepravilno tolmačil, bom svoje sklepanje umaknil. 

Prepričan sem, da bi konkretna stališča lažje sprejemali, če bi odbor te 
konzultacije že opravil in nam njihove rezultate s svojimi stališči posredoval. 
Prav tako menim, da bi pri tem, ko naj končno in konkretno odločamo, morali 
imeti pravočasno pred seboj tudi stališče in mnenje izvršnega sveta kot pred- 
lagatelja skladno s tretjim odstavkom 251. člena in v skladu s 316. členom po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije. 

Glede na vse navedeno predlagam, da predloženo gradivo sprejemamo kot 
predlog za nadaljnja konkretna proučevanja, o konkretnih ukrepih pa bomo 
razpravljali takrat, ko nam bodo predložena konkretna stališča predlagatelja, 
pristojnega odbora in zakonodajno-pravne komisije ter jih bomo lahko tudi 
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proučili. Svoj predlog utemeljujem z določbami — 256. člena v zvezi s 316. čle- 
nom poslovnika Skupščine SR Slovenije, kjer je predvideno, da zbor lahko po- 
sebej opravi splošno obravnavo, posebej pa obravnava besedilo. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Prosila bi, čeprav ne želim ome- 
jevati diskusije, da ste kratki in jedrnati, ker vas bodo prisotni poslanci z več- 
jim razumevanjem spremljali. Besedo ima tovariš Lojze Štefanič. 

Lojze Stefanič: Tovarišica podpredsednica, dovolite, da se odpovem 
razpravi, vendar dajem dva predloga. Najprej predlagam, da se objavita v jav- 
nosti, če ne drugače vsaj v »Prosvetnem delavcu«, razpravi dr. Hočevarja in 
tovariša Vipotnika. Dalje predlagam, da se konkretni sklepi, ki so predvideni 
v predlogih in se nanašajo na ukinitev določenih šol, danes ne sprejmejo, tem- 
več se sprejmejo kot izhodišče sklepi, ki jih je sprejel prosvetno-kulturni zbor 
upoštevajoč tudi izvajanja tovariša Hočevarja in tovariša Vipotnika. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala lepa. Mislim, da sta bili 
diskusiji obeh tovarišev tako pomembni, da je pravilno, da se javnost z njima 
v celoti seznani. Nadaljujemo z diskusijo. Prosim, besedo ima tovariš Cene 
Matičič. 

Cene Matičič: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! V predlogu ukrepov za racionalizacijo na področju vzgoje in izobraže- 
vanja v akcijskem programu, ki je predlogu priložen, ter v poročilu odbora 
za prosveto in kulturo, kljub vsemu ugotavljam dokaj ohrabrujoč poskus našega 
izvršnega sveta in področnega sekretariata, kako urediti in vzpostaviti zado- 
voljive ter optimalne meje ekstenzivnega širjenja šolstva, ki je v preteklih 
letih preseglo bregove, v katerih teče in se preliva naša družba. 

Čeprav sem s tem resnim predlogom zadovoljen in bom zanj tudi glasoval, 
pa si ne morem dopovedati, da vsaj marginalni prispevek k temu ni potreben. 
Tako menim, da bi izvršilni predpis o obveznem izpopolnjevanju učiteljev 
moral postopoma odpraviti obstoječo delitev učnega kadra na učitelje, pred- 
metne učitelje in profesorje. V tej zvezi se posebno zavzemam za popolno fakul- 
tetno izobrazbo vseh bodočih učiteljev, tudi tistih, ki poučujejo v nižjih raz- 
redih osnovne šole. Prav tako se zavzemam za kontinuirano, obvezno in statu- 
tarno urejeno dopolnilno izobraževanje, ki mora imeti elemente strokovne, 
splošne in družbenoekonomske izobrazbe. 

Res je, da je civilizacija v zadnjih dvajsetih letih napravila v Sloveniji velik 
korak naprej. Res je tudi, da smo odpravili analfabetizem, vendar pa ni res, 
da smo odpravili tudi duhovni analfabetizem, ki dobiva z vsakim dnem nove 
razsežnosti. Namesto, da bi slovenska mesta in industrijska središča kultivirali, 
smo večkrat nagnjeni k zapiranju gledališč in kulturnih domov, zelo naklonjeni 
pa donosnemu odpiranju vinotočev, prirejanju veselic, vinskih sejmov, sem pa 
tja pa tudi sramežljivo zakrinkanemu vlačugarskemu hramu, za novodobne 
Cankarjeve »Kantorčke-«, ki znajo z zvitostjo in prebrisanostjo v enem, v dveh 
ali v nekaj dneh nabrati kakšen milijonček, ali dva v naših »logih in gajih«. 
Vzroki teh pojavov so v tehnizaciji, v lovu za standardom, v provincialnem 
snobizmu, verjetno pa še kje drugje. Vendar pa menim, da so vzroki predvsem 
v občutnem pomanjkanju humanizma, ki vidno peša in zaostaja. Zato menim, 
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da je to četrti bistveni element, na katerem naj sloni bodoče obvezno izpopol- 
njevanje učiteljev. 

Še nekaj besed o ekonomski ceni izobraževanja. Menim, da je ugotavljanje 
elementov in temeljnih meril za določanje ekonomske cene izobraževanja po- 
memben korak na področju izobraževanja v sedanjem času. V tej zvezi sem 
mnenja, da je treba upoštevati princip obveznega osemletnega šolanja in prin- 
cip brezplačnega šolanja na vseh nivojih kot dva limitirajoča činitelja v ugo- 
tavljanju tržnih odnosov in pogojev za oblikovanje dohodka v tej sferi družbene 
dejavnosti. 

Potemtakem nam mora biti jasno, da bi se morali posluževati obračunske 
ekonomske cene izobraževanja kot osnove za dogovore med izobraževalnimi 
ustanovami na eni in družbo oziroma zainteresiranimi organizacijami na drugi 
strani. Mislim, da je postavljanje teh čistih računov prvi pogoj za vsestransko 
reševanje družbenega in materialnega položaja ne samo izobraževanja kot 
družbenoekonomske dejavnosti, pač pa tudi izobraževalnih institucij in vzgoj- 
nih oziroma izobraževalnih kadrov, ki to dejavnost opravljajo. 

Ce bomo uspeli določiti ceno- izobraževanja in valorizirati vse elemente, 
ki to ceno sestavljajo, bomo prišli do integralne cene izobraževanja za vsako 
stopnjo in za vsak profil, ki si ga želimo. Družbi bo na podlagi teh cen precej 
lažje ugotavljati, kakšne in katere vidike izobraževalnih uslug si želi in jih 
zahteva. Ob taki določitvi cene izobraževanja bodo prav gotovo prenehale vse 
razprave in vsi dialogi, ki poskušajo odgovoriti na tale vprašanja: 

1. ali so sredstva, ki jih dajemo za posamezne sektorje izobraževanja in 
za šolstvo kot celoto zadostna ali nezadostna? 

2. ali so prosvetni delavci zadostno ali nezadostno nagrajeni? 
3. kolikšen je pravzaprav deficit v sferi izobraževanja? 
4. ali pokrivamo ta deficit z ekonomsko neopravičljivo nizkimi dohodki 

prosvetnih delavcev? 
5. ali pokrivamo ta deficit z neustrezno šolsko opremo in z nizkim stan- 

dardom izobraževalnega procesa? 
Z drugo besedo, ekonomska cena izobraževanja nam bo jasno pokazala 

položaj, kvantificirala elemente in merila za ekonomsko ceno izobraževanja, 
vsoto obstoječih in skupno vsoto potrebnih sredstev za izobraževanje, ki ga 
imamo oziroma si ga želimo. 

Če se izkaže, da so sredstva, ki jih družba daje, nižja od prikazane eko- 
nomske cene in, če ne želimo spravljati v zagato ekonomske baze samouprav- 
ljanja v tej sferi, se je pač treba odločiti za enega od naslednjih ukrepov: 

a) povečati delež nacionalnega dohodka, ki ga sedaj namenjamo izobra- 
ževanju; ali pa 

b) prepustiti in pomagati izobraževalnim ustanovam, da si same poiščejo 
druge ustreznejše rešitve. 

V drugem primeru nam kot edini racionalni način ostane poslovanje po 
načelih gospodarske dejavnosti in sicer po pravilu, da se z manjšo količino 
sredstev kupi manj blaga in manj uslug, oziroma enako količino blaga in uslug 
slabše kvalitete. V izobraževalnem procesu bi pomenila ta maksima naslednje: 
Ce družba ne more nuditi po ekonomski ceni izračunano količino sredstev, ki je 
potrebna, da se ohrani obstoječa mreža, obstoječe število učencev in študentov, 
standard opreme in izobraževalnega procesa ter nivo osebnega dohodka na 
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temelju kvantitete in kvalitete vloženega dela, lahko sledi restrikcija izobraže- 
valnih uslug, restrikcija kvalitete teh uslug, ali pa restrikcija enega in drugega. 

Ce sta standard opreme oziroma standard kvalitete izobraževalnih uslug 
na spodnji minimalni meri, in mnenja sem, da je stanje pri nas v glavnem 
tako, je treba reševanje tega problema iskati v restrikciji obstoječe mreže izo- 
braževalnih ustanov, v integraciji izobraževalnih ustanov enakega ali podobnega 
profila, na primer, višjih šol in fakultet oziroma strokovnih šol in poklicnih 
šol, ali pa v uvajanju participacije oziroma prispevkov koristnikov izobražava- 
nja, se pravi delne ali popolne šolnine v izobraževalnih ustanovah na visoki in 
višji stopnji. 

Ker sem mnenja, da nam bodo elementi, ki jih omenjena obračunska 
ekonomska cena izobraževanja lahko da, bistveno pripomogli pri sprejemanju 
ukrepov za optimalno racionalizacijo na področju vzgoje in izobraževanja, pred- 
lagam, da se v akcijski program vneseta dve dodatni nalogi in sicer — v petem 
poglavju z naslovom »Razvoj vzgojno-izobraževalnega sistema« naj se vnese 
kot prva naloga: »proces izobraževanja in ekonomski razvoj«, kot druga naloga 
pa: »ekonomska cena izobraževanja«. Menim, da bi nosilce in sodelujoče pri teh 
nalogah določil izvršni svet ali pa ustrezni sekretariat. S tem bi seveda sedanji 
dve nalogi, ki ju gradivo označuje kot prvo in drugo postali tretja in četrta 
naloga. Hvala lepa! 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala vam. Besedo ima tovariš 
Tomo Martelanc. 

Tomo Martelanc: Tovarišica podpredsednica, tovariši poslanci! Da- 
nes med odmorom me je neki poslanec ustavil na hodniku in rekel: »Jezni smo 
na vas!« Ko sem ga vprašal zakaj, mi je pojasnil, da zato, ker nameravamo 
ukinjati šole. 

Seveda nikomur ne moremo braniti, da ima in izraža svoje mnenje o repu- 
bliškem sekretariatu, želim pa poudariti, da republiški sekretariat sploh ni pri- 
stojen, da ukinja šole, temveč o tem odločajo drugi, predvsem ustanovitelji in 
financerji. Čeprav gre v nekaterih primerih za ukinitev določenih šol, problem 
racionalizacije ni v tem ali pa vsaj ne samo v tem. Tudi današnja razprava naj 
bi se ne ukvarjala samo s tem vprašanjem. 

Ta zbor ob takem gradivu ne more biti pristojen niti ne želi biti pristojen, 
da odloča o tem, ali naj se določene šole ukinejo, ali naj ostanejo. Mislim, da 
bi morali danes načelno obravnavati sam proces racionalizacije na področju 
vzgoje in izobraževanja, konkretne naloge pa so stvar strokovnih proučitev, 
ki terjajo daljšo dobo in so zato posebej naštete v akcijskem programu, v ka- 
terem so našteti tudi izvrševalci nalog, sodelujoči in seveda tudi roki, postav- 
ljeni za izvedbo teh nalog. 

Tudi mi sami nismo prepričani, da je res neracionalno vse tisto, kar je 
v tem materialu prikazano kot vprašljivo. Menili pa smo, da je prav, če neka- 
tera nerešena vprašanja, ki se tudi sicer pojavljajo v javnosti, prikažemo ter 
jih začnemo strokovno in z vso odgovornostjo proučevati ne le z vidika lokalnih 
interesov, temveč v okviru širšega nacionalnega programa oziroma koncepta 
razvoja vzgoje in izobraževanja v republiki. Zato se strinjam s pripombo, ki 
jo je dal tovariš Janez Vipotnik, čeprav je bila dana v kritičnem smislu, da je 
to gradivo pravzaprav šele začetek široke akcije in stalnega procesa raciona- 
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lizacije; čeprav s tem gradivom nismo šele odkrili racionalizacije v šolstvu, 
kajti v šolstvu smo že tudi doslej marsikaj storili v tem smislu. 

Kaj pa je potem pravzaprav namen pričujočega gradiva o racionalizaciji 
na področju vzgoje in izobraževanja? Najširše postavljeni temeljni namen je 
pospešiti prizadevanja, da bi se tudi vzgojno-izobraževalne dejavnosti v pri- 
hodnje razvijanje bolj skladno s celotnim družbenoekonomskim razvojem, kot 
tudi v okviru možnosti in potreb, ki jih narekuje uresničevanje družbene in 
gospodarske reforme. 

Ključno vprašanje nadaljnjega razvoja celotnega sistema vzgoje in izo- 
braževanja je, kako ga prilagoditi zahtevam in potrebam našega gospodarstva 
in družbenega razvoja. Pri tem pa nikakor ne bi smeli obravnavati področja 
izobraževanja zgolj kot nekakšno kategorijo splošne potrošnje, temveč kot 
enega temeljnih pogojev za sam družbeni in gospodarski razvoj. Izobraževanje 
ni in ne more biti obremenitev proizvodnje, temveč njen sestavni del, eden 
poglavitnih dejavnikov pri enovitem procesu družbenega dela. Zato si bo treba 
tudi v prihodnje čimboj prizadevati, da bomo spravili interese proizvajalcev 
in porabnikov kadrov na skupni imenovalec in da bomo čim tesneje povezali 
šolstvo z gospodarstvom ter družbenimi službami. Nove izobraževalne skupnosti 
dajejo sistemsko osnovo za skupno oblikovanje kadrovske politike tako s strani 
tistih, ki te kadre usposabljajo, kot s strani tistih, ki jih pozneje zaposlujejo. 
Pri tem pa se seveda venomer srečujemo s problemom planiranja kadrov. To 
seveda ni samo naš specifični problem, temveč ga zasledimo v vseh deželah. 
Imamo celo mednarodni inštitut pri UNESCU za planiranje izobraževanja, 
vendar doslej še nihče ni izdelal zveličavnega recepta, ki bi uspešno zagotovil 
načrtovanje kadrov. Vemo sicer, da mora biti planiranje kadrov sestavni del 
vsakega načrtovanja splošnega družbenega in gospodarskega razvoja. Težave 
pa nastanejo takrat, ko je treba izdelati oprijemljive kadrovske plane, kajti 
programiranje kadrov je predvsem dolgoročna naloga. Kadrov ne moremo pro- 
gramirati samo za nekaj let naprej, temveč je to v bistvu programiranje šolskih 
generacij, ki terja najmanj 12 let za izšolanje kadrov s srednjo izobrazbo ozi- 
roma najmanj 16 let za kadre z visoko izobrazbo. Ob pomanjkanju ustreznih 
dolgoročnih programov našega gospodarstva je zato mogoče planirati kadre 
samo okvirno in orientacijsko ter so zato možnosti za natančnejše, preciznejše 
programiranje omejene, niso pa seveda povsem izključene. Čeprav je gospo- 
darski in družbeni razvoj zelo dinamičen, se struktura kadrovskih potreb ne 
menja tako skokovito. Vse bistvene potrebe po kadrih se le zlagoma spremi- 
njajo, se počasi oblikujejo in jih zato lahko toliko bolj zanesljivo predvidimo. 
Ce predvidevanja niso točna, jih lahko sproti še vedno korigiramo. To pa seveda 
pomeni, da proučevanje mreže našega šolstva, planiranje kadrov, racionaliza- 
cija področja vzgoje in izbraževanja ni enkratna akcija, temveč stalen proces 
in v bistvu dolgoročna naloga. 

Izhodiščna ocena za kadrovske potrebe in razmeroma zanesljivo merilo za 
planiranje kadrov je nedvomno kvalifikacijska struktura prebivalstva, zlasti 
še zaposlenega prebivalstva. Prav ta struktura pa v Sloveniji žal ni preveč 
razveseljiva. Če upoštevamo kvalifikacijsko strukturo vsega prebivalstva, je 
naša republika še kar v ugodnem položaju v primerjavi z drugimi republikami. 
Povsem drugačna podoba pa se nam kaže, če primerjamo kvalifikacijsko struk- 
turo zaposlenega prebivalstva. Podatki zveznega statističnega zavoda, ki smo 
jih na našem sekretaritu samo preračunali v odstotke, kažejo zaskrbljujočo 
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sliko izobrazbene strukture zaposlenih v naši republiki. Od vseh zaposlenih 
z visoko izobrazbo v Jugoslaviji jih ima največ Crna gora in sicer 5,1 %, na 
drugem mestu je Srbija s 4,9 %, na tretjem mestu je Hrvatska s 4,2%, na če- 
trtem Makedonija s 4,1'%, na petem Bosna in Hercegovina s 3,5 °/o in na 
poslednjem Slovenija s 3,4 %. 

Podobno je pri višji izobrazbi. Crna gora spet vodi s 3,6% vseh zaposlenih, 
sledi Srbija z 2,8%, Hrvatska z 2,5'%, Makedonija z 2,4%, Bosna in Hercego- 
vina z 2,3%, in na dnu je znova Slovenija z 2%. Celo pri srednji izobrazbi ni 
podoba nič bolj vedra. Najboljša je zopet Crna gora s 14%, za njo je Srbija 
z 12,8%, Makedonija z 12,7%, Hrvatska z 12,4%, Slovenija je tu na pred- 
zadnjem mestu z 11,1% in zadnja Bosna in Hercegovina z 10,9%. Celo pri 
visoko kvalificiranih delavcih Slovenija zaostaja. Tu vodi Makedonija s 6,6' /os 
sledi ji Srbija z 6,4%, Crna gora s 5,8%, Bosna in Hercegovina s 5,6%, Hrvat- 
ska s 5,3% in zadnja Slovenija s 5%. Enaka podoba je pri kvalificiranih de- 
lavcih. Slovenija vodi le pri nižji izobrazbi in pri polkvalificiranih delavcih, 
hkrati pa ima v strukturi zaposlenih najmanj nekvalificiranih delavcev. 

Povsem enake značilnosti kaže tudi izobrazbena struktura zaposlenih v 
gospodarstvu, če jo primerjamo z drugimi republikami. Zato v tem smislu so- 
glašamo z mnenjem, ki ga je prej na tem mestu izrazil tovariš poslanec Karel 
Forte. 

Tudi odnosi med posameznimi izobrazbenimi kategorijami niso ugodni. Na 
enega delavca z visoko izobrazbo prideta v Sloveniji dva s srednjo izobrazbo, 
kar pomeni, da je odnos med delavci z visoko in srednjo izobrazbo 1:2. V 
razvitih deželah znaša ta odnos 1 :4, ozirema 1 : 6, na enega delavca z visoko 
izobrazbo pride 6 delavcev s srednjo izobrazbo. V nasprotju z zelo razširjenim 
mnenjem o predimenzioniranosti našega srednjega šolstva nam srednjih kadrov 
v bistvu primanjkuje. Pri uresničevanju ciljev reforme se lahko tak deficit v 
srednjih kadrih pokaže kot zelo usoden, saj je splošno znano, da so piav siednji 
kadri nosilci produktivnosti v proizvodnem procesu. Pri povečanih naporih in 
novih naložbah v srednje šolstvo naj bi po predvidevanjih srednjeročnega 
načrta ta odnos v Sloveniji zboljšali od 1 : 2 na 1 : 2,5. Vendar doslej še nismo 
opazili bistvenih premikov, ki bi to omogočili, čeprav smo že v tretjem plan- 
skem letu. 

Podatki republiškega zavoda za zaposlovanje dokazujejo, da imamo v po- 
klicih v Sloveniji tudi več kot polovico, celo 2/3 delovnih mest, ki niso ustrezno 
zasedena z delavci s srednjo izobrazbo. Celo pri ekonomskih tehnikih, čeprav 
na mrežo srednjih ekonomskih šol leti n.ajveč pripomb, ugotavljamo, da je med 
12 000 delovnimi mesti, ki terjajo izobrazbo ekonomskega tehnika, 8000 ali % 
neustrezno zasedenih! 

Iz številnih študij in analiz, ki smo jih napravili v zadnjem času, izhaja 
kritična ugotovitev, da raven izobrazbe, zlasti na vodilnih in odgovornih stro- 
kovnih delovnih mestih, ne ustreza, da so strokovne službe pomanjkljivo zase- 
dene; celo obstoječih strokovnih kadrov nismo racionalno razporedili, kar vse 
povzroča neracionalno in predrago poslovanje. Zato tudi nismo dovolj pri- 
pravljeni in sposobni, da se spoprimemo z vsemi odgovornimi nalogami, ki jih 
postavljajo pred nas reforma, dinamični razvoj gospodarstva in tudi novi po- 
goji gospodarjenja ob neogibnem vključevanju v mednarodno delitev dela. Ob 
taki nezadovoljivi izobrazbeni strukturi je tudi dosti težje dosledno uveljavljati 
sistem samoupravljanja in načelo delitve po delu. 
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Iz vsega povedanega nedvomno izhaja, da bo v obdobju intenzivnega izva- 
janja reforme treba posvetiti vso pozornost izobraževanju. Zato tudi raciona- 
lizacije šolstva nikakor ne gre pojmovati kot kampanjo za ukinjenje šol, tem- 
več le kot proces za večjo kakovost in učinkovitost našega vzgojno izobraže- 
valnega sistema. Res je sicer, da pregled dosedanjega šolstva kaže na določene 
značilnosti neuravnovešenega, neenakomernega in tudi ekstenzivnega razvoja. 
Drznem pa si trditi, da kot družba tudi doslej nismo dajali preveč za področje 
vzgoje in izobraževanja, pač pa je vprašljivo, če smo znali vsak dinar v šolstvu 
smotrno in koristno naložiti ter uporabiti. V preteklih letih so se sredstva, ki 
smo jih v Sloveniji dajali za šolstvo, gibala med štirimi in petimi odstotki na- 
rodnega dohodka. Lani so znašala 4,3% narodnega dohodka oziroma 3,9 %> 
družbenega proizvoda. Po podatkih UNESCA, ki sem jih po naključju zasledil 
prav včeraj, pa nekatere razvite dežele dajejo za izobraževanje naslednje 
odstotke družbenega proizvoda — ne narodnega dohodka, ki bi pokazal višje 
odstotke: Švedska 5,3%, Sovjetska zveza 5,38%, Velika Britanija 5,03%, 
Francija 5,7 %, Holandija enako 5,7 %> in Združene države Amerike 6,3 %. 
Podatki se nanašajo na leta 1963, 1964 ali 1965. V Sloveniji pa dajemo 3,2%. 

Problemi šolstva, tako gmotni kot vsebinski, so lastni malone sleherni 
deželi sveta. Tako smo na eni strani priče doslej neslutenemu razvoju izobra- 
ževanja, pravi eksploziji šolstva, na drugi strani pa tudi priče dejanske svetovne 
krize v izobraževanju. Skoraj vsaki državi primanjkuje šolskih prostorov, učil, 
učbenikov, učiteljev, le uka željnih učencev je preveč. 

Ta problem je tolikanj goreč, da se je lani oktobra z njim posebej ukvarjala 
mednarodna konferenca, ki jo je sklical UNESCO v Združenih državah Ame- 
rike prav z naslovom »Svetovna kriza v izobraževanju«. Ne da bi se s tem 
kakorkoli hoteli tolažiti, moramo vendarle ugotoviti, da so določene težave, na 
katere naletimo pri reševanju problemov v našem sistemu vzgoje in izobraže- 
vanja, odsev zakonitosti razvoja, ki se neogibno kaže po vsem svetu, v sleherni 
deželi, v manj razvitih boli kot v razvitih. 

Ena temeljnih zakonitosti, ki se zrcali vsepovsod v svetu, je tudi skokovit 
porast sredstev za izobraževanje v vseh deželah. V zadnjih desetih letih so 
sredstva za izobraževanje podvojili v Avstriji, Italiji, Švedski, Sovjetski zvezi, 
dvainpolkrat več kot pred desetimi leti dajejo danes v Britaniji in v ZDA, 
triinpolkrat več v Holandiji in nad štirikrat več v Franciji. Posebej je 
zaznaven ta proces v deželah v razvoju. Bolivija je v štirih letih povečala 
sredstva za skoraj dvainpolkrat, Indija v desetih letih za več kot trikrat, 
Libija v treh in Mehika v štirih letih za skoraj dvainpolkrat, Pakistan v 
osmih letih triinpolkrat, Tunizija za skoraj trikrat, in tako dalje. V Sloveniji 
smo v zadnjih sedmih letih dali za izobraževanje trikrat več, vendar ta podatek 
temelji na tekočih cenah in ne upošteva revalorizacije. V istem času pa je 
gospodarska rast v teh deželah bila skromnejša v primerjavi s tako naglimi 
vzponi izdatkov za izobraževanje. V Boliviji je znašala v tem času poprečna 
letna stopnja rasti gospodarstva 5 %, v Indiji 2,7 %, v Avstriji 4,15 % v Franciji 
5,1% v Italiji 5,15%, v ZDA 4,7%, v Angliji 3,25% v Sovjetski zvezi 6,5% 
in tako dalje. V Sloveniji znaša v zadnjih dveh letih 5,1%. 

Ekspanzija izobraževanja, ki povzroča svetovno krizo te dejavnosti, se zrcali 
tudi v naglem porastu učencev in študentov. Od leta 1950 do 1963, torej v 
trinajstih letih, se je v vsem svetu povečalo število otrok v osnovnih šolah 
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za 57%, v Evropi razumljivo dosti manj, le za 19 °/o, pri nas v Sloveniji pa 
je to število zraslo za 18'%> in zadnja leta celo upada. 

Število srednješolcev se je povečalo v tem obdobju v Evropi za 86%, 
v svetu kar za 110%, v Sloveniji pa za 47%. Torej smo celo" precej pod 
evropskim poprečjem. Število visokih šol se je v istem obdobju povečalo v 
Evropi za 111%, v svetu celo za 130%, v Sloveniji pa za 119%. Če primerjamo 
še vpis na visoke šole med letom 1959 in zadnjim časom, se je ta povečal 
v ZDA za 95 %, na Švedskem za nad 100 %, v Franciji za 180 % v Avstriji 
za 200%. In kako je pri nas? V istem obdobju se je v drugih republikah zvišalo 
število študentov za 66 %, v Sloveniji pa za 46 %, oziroma za 20 %, manj kot 
v drugih republikah; samo na fakultetah pa v drugih republikah število 
študentov povečalo le za 21%, na ljubljanski univerzi pa celo samo za 16%. 

Vse to jasno govori in priča o tem, kako je treba pojmovati racionalizacijo 
šolstva. Nikakor si ne smemo dovoliti tega, da bi bistveno zmanjšali ali 
omejevali možnosti za šolanje mladine, saj bi tako žagali vejo, na kateri stoji 
naša družbena in gospodarska reforma. Tudi nekateri kratkoročni vidiki ka- 
drovskih potreb, gospodarstva ali družbenih služb ne morejo biti orientacija 
za dolgoročno snovanje in programiranje kadrov. Zato bo tudi pri proučevanju 
posameznih nalog, ki jih nalagata gradivo in akcijski program za izvajanje 
racionalizacije, potrebno s tenkočutnim posluhom in zares nadrobno ter celostno 
obravnavati vse vidike, razmere in pogoje, ki naj vplivajo na končne odločitve 
o racionalizaciji. Visoki matematični izračuni, poenostavljanje sheme in tehno- 
kratski vidiki lahko sicer kaj hitro dajo na papirju določen prihranek pri de- 
narju in nemara celo navidezni učinek, pridejo pa lahko zelo pogosto navzkriž 
z življenjsko stvarnostjo. « 

Nemara je takšen preveč poenostavljen pristop zaslediti tudi v pričujočem 
gradivu. Formula »Manj šol, toda večje šole, zato pa večja kakovost«, nedvomno 
v načelu velja, lahko pa trči ob resničnost in potrebe, ki jih je oblikovalo 
življenje samo. 

Omenjen je bil primer ekonomske srednje šole v Ptuju. Dejansko je eko- 
nomska srednja šola v Ptuju najmanjša v Sloveniji in ima le 156 učencev. 
V okolju, kjer je več kot 60 % vsega prebivalstva zaposlenega v kmetijstvu, 
je tudi možnost za zaposlovanje absolventov te šole razmeroma majhna. Raz- 
logi za ukinitev te šole in za prešolanje učencev, na primer v šolo v Mariboru, 
so pravzaprav na dlani. Pa vendar ni moč mimo argumentov z druge strani. 
Ptujčani zagotavljajo, da je v njihovi regiji skoraj najmanjši odstotek mladine, 
ki po končani osemletki nadaljujejo šolanje na srednjih šolah, in sicer manj kot 
10 %. Ce ukinemo to šolo, pravijo v Ptuju, bo ta odstotek še manjši, kajti po 
anketi, ki je bila opravljena med učenci te šole, bi jih samo 20% nadaljevalo 
šolanje v Mariboru ali drugod. Nastane torej vprašanje, kam potemtakem s to 
mladino, ki je končala osnovno šolo? Hkrati pa zatrjujejo v obeh občinah v 
Ptuju in Ormožu, da na njihovem območju več kot polovica zaposlenih na 
delovnih mestih ekonomskega tehnika nima ustrezne izobrazbe. Zatrjujejo, da 
bi na tem območju lahko zaposlili še 250 ekonomskih tehnikov! 

Ne navajam tega primera zato, ker bi hotel braniti obstoj te šole, ali pa 
se zavzemati za njeno ukinitev, to naj bo stvar strokovne komisije, ki bi 
proučevala mrežo ekonomskih srednjih šol v Sloveniji, temveč sem le želel 
prikazati vso kompleksnost problematike, s katero se bomo srečevali pri 
izvajanju akcijskega programa, ter tehtnost in odgovornost odločitev, ki jih 
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bomo v okviru zastavljenega načrta racionalizacije sprejemali. Tudi pri raciona- 
lizaciji bomo morali biti racionalni! Nepremišljeni, nedognani in nepreverjeni 
posegi lahko povzroče več škode kot koristi ter prav nasproten učinek od 
zaželenega. Po drugi strani pa je spet res, da zahteva odgovornost pri razreše- 
vanju zastavljenih racionalizacijskih nalog, vsi ti pomisleki in rezerve, pa naj 
bodo še tako tehtni, ne smejo zavirati odločanja in ukrepanja zlasti v tistih 
primerih, ki so jasni in nedvoumni. Prav tako pa to ne pomeni, da bomo morali 
o slehernem ukrepu razpravljati na ne vem kako visoki znanstveni ravni, ko 
nam bodo že preprosti izkustveni podatki jasno razgrnili položaj. 

V temelju mora prevladovati prepričanje, da je racionalizacija na področju 
vzgoje in izobraževanja neogibna zahteva reforme, da je to pot, ki lahko 
zagotovi večjo učinkovitost, boljšo izrabo sredstev in višjo kakovost šolstva, 
skratka, da je to proces, ki je v prid tudi samemu področju vzgoje in izobra- 
ževanja. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala za izčrpno izvajanje. Prosim, 
želi še kdo besedo? Besedo ima tovariš Drago Seliger. 

Drago Seliger: Tovarišice in tovariši poslanci! Želim se kratko 
oglasiti v razpravi, ker iz razprav dveh poslancev sklepam, da očitno ni jasno, 
o čem danes sklepamo. Dobili smo namreč sklepe o ukrepih za racionalizacijo, 
ki so dani zboru v odločanje. Dobili smo obsežno gradivo, o katerem je bilo že 
dosti razprave in želim samo pojasniti, da je neskladje, ki ga tovariš Forte 
ugotavlja, lahko samo navidezno. Naš odbor je dal na šestih straneh obsežno 
poročilo o gradivu in je želel s svojim poročilom opozoriti zlasti na nekatere 
vsebinske pomanjkljivosti predloženega gradiva in na njegovo enostranost v 
organizacijsko-tehničnih ukrepih. 

Kar zadeva zadnji odstavek, menim, da v resnici ni protisloven. Odbor se 
je postavil na stališče, da lahko razpravlja, kot tudi skupščina, o konkretnih 
ukrepih le glede tistih zavodov, ki jih je ustanovila skupščina. To so visokošolski 
zavodi, visoke šole, višje šole in fakultete. Nikakor pa odbor ne bi mogel 
sklepati o srednješolskih zavodih, katerih ustanovitelj ni skupščina. Tudi pri 
višjih šolah in visokošolskih zavodih smo, kot je bilo prečitano, sprejeli sklep, 
da bomo dokončno stališče zazvzeli, ko dobimo mišljenje odgovornih orga- 
nizmov v naši republiki. Seveda, tovariš Forte je vprašal, zakaj jih še nimamo. 
Moram poudariti, da stvar vendarle ni tako preprosta. Komisija za visoko 
šolstvo je glede nekaterih šol dobila stališča vseh prizadetih, ki smo jih vprašali, 
in vendarle smo dobili nalogo, da se ponovno konzultiramo. Želim preprosto 
povedati, v zvezi z razpravo o ukinjanju določenih šol, da je nedvomno dosti 
lažje iti na otvoritev kot na ukinitev šole! 

Odbor je predlagal republiškemu zboru, da razpravlja o predlogu ukrepov 
za racionalizacijo na področju vzgoje in izobraževanja ter o akcijskem progra- 
mu, ter jih sprejme z morebitnimi spremembami in dopolnitvami kot podlago 
za nadaljnja konkretna proučevanja. Mislim, da ta stavek ni kontradiktoren. 
Uvodoma je bilo pojasnjeno, da smatramo to gradivo kot globalno usmeritev 
republike in če ga skupščina sprejme, daje to gradivo šele možnosti za konkret- 
nejša proučevanja. Nikakor pa ne bi skupščina sklepala o posameznih ukrepih 
in o usodi posameznih šol, o katerih je bilo govora, ker mislim, da to ni vloga 
skupščine. 
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Toliko v pojasnilo, sicer pa smo naša stališča prikazali v poročilu. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Želi še kdo besedo? Besedo ima 
tovariš Vrečko. 

Vladimir Vrečko: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši 
poslanci! Dolžnost imam, da temu zboru posredujem vznemirjenost, ki ga je 
povzročilo predloženo gradivo v Ptuju, in sicer s konkretnim predlogom, da se 
ukine tamkajšnja srednja ekonomska šola. 

Ne bom se na široko in dolgo razglabljal, kajti menim, da so današnje 
razprave dr. Hočevarja, Janeza Vipotnika in Toma Martelanca dale ton in pa 
noto, s katerim se bo ves ta problem urejal. Vendar mislim, da je neizpodbitno, 
da so se v preteklosti ustanavljale te šole po regionalnem principu. Ustanavljali 
so jih okraji ter pri tem število teh šol in tudi število kadrov, ki jih lahko 
te šole dajejo, ni bilo usklajeno v republiškem ali nacionalnem okviru. Resnično 
je prišlo do saturacije določenih profilov, kadrov, posebno v sedanji ekonomski 
situaciji, in to na prvi pogled kaže, da je treba nekatere šole ukiniti. Zelo 
vprašljivo je, ali se da z našimi materialnimi sredstvi nadomestiti šolo s prevozom 
učencev v druge povečane šole, ali imajo te dovolj šolskega prostora ali je 
potreben dodaten internat in koliko vse to velja? Vse hteh podatkov nimamo, 
ker jih ni; zato pa je tudi razumljivo vznemirjenje. Zdi se mi pa, da je bil 
v preteklosti, in je verjetno tudi v sedanjosti, demografski faktor izredno po- 
memben, čeprav ga odbor ni zadostno upošteval. Kjer je mnogo otrok, je šola 
tudi bolj potrebna. Ce upoštevamo, da ima ptujski okoliš 10 000 šolarjev, od 
katerih jih letno od 800 do 1000 konča osemletko, je razumljivo, da je srednja 
šola na tem območju potrebna. Zato so se v preteklosti, zaradi nerazvitosti ali 
majhnih sredstev na takih območjih razvijale šole, ki so bile relitivno poceni. 
Ce je sedaj narejen nacionalni program izobraževanja, ki narekuje ukinitev take 
srednje šole, je bistvenega pomena vprašanje, kako nadoknaditi ukinjeno šolo 
z ustreznim drugim šolskim zavodom. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi 
se nihče.) Ker ugotavljam, da nihče, zaključujem razpravo in obveščam zbor, 
da smo prejeli od prosvetno-kulturnega zbora sporočilo, da so na današnji seji 
obravnavali predlog ukrepov za racionalizacijo na področju vzgoje in izobra- 
ževanja z akcijskim programom za izvajanje racionalizacije. Zbor je po končani 
razpravi soglasno sprejel preložene sklepe z naslednjimi spremembami in dopol- 
nitvami : 

1. Besedilo drugega odstavka na prvi strani ugotovljenega dela sklepov se 
v celoti črta. 

2. Besedilo prvega sklepa na drugi strani se dopolni z naslednjim odstav- 
kom: »Napori, da se preudarneje organizira šolsko delo, ne smejo povzročiti 
zmanjšanega obsega sredstev, namenjenih za področje vzgoje in izobraževanja 
in tudi ne zmanjšuje možnosti za izobraževanje mladine.« 

3. Besedilo zadnjega stavka 9. sklepa na tretji strani se dopolni tako, da 
se glasi: »Pristojni organi naj Skupščino SR Slovenije sproti obveščajo o iz- 
vajanju programa za vsestransko izboljšanje dela na področju vzgoje in izobra- 
ževanja in ji predlagajo tiste potrebne ukrepe iz njene pristojnosti, ki bodo 
materialno in vsebinsko omogočili izvajanje tega programa. 
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Prosim poročevalca, da pove ali ima odbor k predlaganim spremembam 
in dopolnitvam kakšne pripombe? (Ne.) Ali želi kdo razpravljati o predlaganih 
spremembah? (Ne.) Ker ne želi nihče, prehajamo na glasovanje. 

Dajem spremembe in dopolnitve kot jih je predlagal prosvetno-kulturni 
zbor na glasovanje. Kdo je za predlagane spremembe? (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se ie kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so spremembe in dopolnitve v celoti sprejete. 
Dajem sklep o ukrepih za racionalizacijo na področju vzgoje in izobraže- 

vanja 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 predložene sklepe skupno 
s spremembami in dopolnitvami. 

S tem prehajamo na 5. točko dnevnega reda, in sicer na obrav- 
navo osnutka poslovnika republiškega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Osnutek poslovnika republiškega zbora Skupščine SR Slovenije je zboru 
predložila komisija za pripravo stalnega poslovnika republiškega zbora. Osnutek 
poslovnika so obravnavali vsi odbori in mandatno-imunitetna komisija repu- 
bliškega zbora in predložili komisiji za pripravo stalnega poslovnika svoja 
stališča in predloge v zvezi s poslovnikom. Komisija je na podlagi tega ponovno 
razpravljala o osnutku poslovnika ter sprejela spremembe in dopolnitve, kakor 
izhajajo iz njenega pismenega poročila, ki ga je predložila dne 20. t. m. Osnutek 
poslovnika republiškega zbora je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija 
in predložila zboru pismeno poročilo, ki vam je bilo prav tako predloženo. 
Osnutek poslovnika je bil predložen tudi izvršnemu svetu. Prosim predstavnika 
komisije, da da ustno poročilo k osnutku poslovnika. Besedo ima tovariš 
Ivan Ros. 

Ivan Ros: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši poslanci. 
Naš zbor in zbori delovnih skupnosti so že s sprejemom poslovnika Skupščine 
SR Slovenije določili organizacijo in načela poslovanja skupščine, zlasti pa pra- 
vice in dolžnosti poslancev, pristojnosti posameznih teles skupščine in njihove 
medsebojne odnose, način poslovanja in razmerja s predstavniškimi telesi 
federacije in občin ter z drugimi samoupravnimi organi in organizacijami. Ta 
poslovnik pa je tudi poudaril specifično strukturo skupščine, ki jo sestavlja 
republiški zbor kot splošno politični zbor in zbori delovnih skupnosti. V vseh 
dosedanjih razpravah je prevladovalo načelo, naj poslovnik republiškega zbora 
izhaja iz omenjenih načel, vendar naj jih v primerih, ko to ni izrecno potrebno, 
ne ponavlja. Ureja naj le posebnosti, ki veljajo za naš zbor oziroma naj kon- 
kretizira tiste postopke, ki so pomembni za demokratično in smotrno delovanje 
zbora ter njihovih teles. 

Komisija za pripravo predloga stalnega poslovnika je predložila zboru 
osnutek poslovnika in kasneje tudi predloge za spremembe ter dopolnitve, ki 
ste jih prejeli v posebnem poročilu. Prosim, da obravnava zbor ta dva doku- 
menta, poleg tega pa mi dovolite nekaj obvestil in ugotovitev v pripravi temelj- 
nih obeležij teh dokumentov. 

Komisija je še pred sprejemom osnutka obravnavala njegovo delovno 
osnovo, ki jo je izdelala skupina poslancev ob pomoči strokovne službe skup- 
ščine. Na podlagi pripomb in dopolnitev k tej delovni osnovi je bil izdelan 
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osnutek, ki ga imate pred seboj. Ta osnutek je obravnavala na svojih sejah 
večina odborov republiškega zbora. V teh razpravah so bili dani številni pred- 
logi za redakcijske in vsebinske spremembe ter dopolnitve predvsem tistih 
določil poslovnika, ki urejajo poslanski mandat, delo odborov, seje zbora in 
odborov ter vodenje zapisnikov. Te spremembe in dopolnitve ter redakcijske 
popravke vsebuje že omenjeno poročilo komisije. Komisija pa je na današnji 
seji obravnavala tudi poročilo ter mnenja zakonodajno-pravne komisije in ugo- 
tovila, da so pripombe k 2., 74., 89. in 113. členu osnutka poslovnika že upošte- 
vane v spremembah in dopolnitvah, ki jih vsebuje njeno poročilo; z ostalimi 
pripombami zakonodajno-pravne komisije, to je 6., 19., 39., 59., 81., 100., 114., 
115. in 218. členu pa se komisija za pripravo predloga stalnega poslovnika repu- 
bliškega zbora strinja in predlaga, da zbor v svojem sklepu ugotovi., naj se jih 
upošteva pri izdelavi predloga poslovnika. 

Ce sedaj na kratko pogledamo vse tri predložene dokumente, to je osnutek 
poslovnika ter poročilo naše komisije in zakonodajno-pravne komisije, lahko 
ugotovimo naslednje značilnosti: 

Osnovni namen predloženih določb je konkretizirati možnosti in pobude 
poslancev, odborov in zbora, kot jih pri spoznavanju, presojanju in usklajevanju 
posebnih ter splošnih družbenih interesov že zagotavlja poslovnik Skupščine 
SR Slovenije. 

Osnutek poslovnika nato obravnava v podrobnostih tudi tista vprašanja, 
ki jih mora zbor v svoji organizaciji urediti samostojno. Naj omenim predvsem 
določila o organizaciji zbora, ki v sedmem poglavju podrobno obravnavajo 
verifikacijo poslanskih mandatov, status predsednika in podpredsednika zbora 
ter delo odborov in drugih teles zbora. 

Prav glede dela odborov in drugih teles zbora je bilo v dosedanjih raz- 
pravah največ pripomb. Zato tudi v poročilu naše komisije, ki ste ga prejeli, 
predložene tovrstne spremembe in dopolnitve niso dokončne. Že v osnutku 
poslovnika smo zaradi razvejanosti določenih področij in eventualnih potreb, 
da se posamezne vrste vprašanj bolj poglobljeno in stalno proučujejo, pred- 
videli ustanovitev treh novih odborov, in sicer odbora za družbenoekonomske 
odnose, odbora za narodno obrambo in odbora za vprašanja borcev NOV. V 
nadaljnjih razpravah v odborih ter na seji komisije, pa tudi v neformalnih 
posvetovanjih s predsedniki posameznih odborov ter z nekaterimi člani pred- 
sedstva skupščine so nastali še novi predlogi. 

Najprej je bilo ugotovljeno, da je smotrno razdeliti pristojnosti dosedanjega 
odbora za družbeni plan, proračun in finance tako, da poseben odbor za 
proračun obravnava vsa vprašanja, ki so povezana s sprejemanjem proračunov. 
Predlagana je bila tudi razmejitev pristojnosti dosedanjega odbora za organizacij- 
sko-političnega vprašanja na organizacijsko-politične zadeve, kamor sodijo 
predvsem vprašanja volilnega sistema, organizacije oblasti, delovanja javne 
uprave in druga tovrstna vprašanja, in na zadeve s področja notranje politike 
ter narodne obrambe, ki naj bi bile v pristojnosti posebnega odbora. Prav tako 
smo glede pristojnosti odbora za vprašanja borcev NOV ugotovili, da ima 
pravzaprav izjemen položaj, ki ima vsa obeležja komisije. Delovno področje tega 
odbora ni določena dejavnost, temveč obravnava vprašanja borcev, ki se kot 
občani pojavljajo v posebnem položaju na področjih iz pristojnosti nekaterih 
drugih odborov ali celo zborov. 
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V predlogu sprememb in dopolnitev osnutka se kaže položaj tega odbora 
že v samem vrstnem redu določb 64. člena, s čimer smo hoteli poudariti njegovo 
izjemnost ne v negativnem, temveč v pozitivnem smislu. Komisija se zaveda 
nepopolnosti takšne ureditve oziroma rešitve in predlaga, naj se pri obravnavi 
osnutka poslovnika razpravlja o njenem novem predlogu, da se namesto 
odbora republiškega zbora za vprašanja borcev NOV, ki ima tako izjemen 
položaj, ustanovi z odlokom komisija skupščine za vprašanja borcev. Na ta 
način bi to vprašanje uredili podobno kot ga je naknadno uredila zvezna skup- 
ščina, ki je že po sprejetju poslovnika imenovala podobno skupščinsko komisijo 
s posebnim odlokom. 

V spremembah in dopolnitvah ustreznih določb osnutka poslovnika so 
bile opravljene tudi posamezne korekture glede pristojnosti nekaterih odborov. 
Vendar smo po teh korekturah, ki jih je komisija sprejela na seji 12. tega me- 
seca, prejeli še nekaj predlogov za spremembe in dopolnitve. Tako naj bi do- 
ločba 47. člena, ki govori o odboru za družbenoekonomske odnose, bolj jasno 
poudarila, da so v pristojnosti tega odbora samo sistemska vprašanja posamez- 
nih področij, ki so v besedilu tega člena našteta. Med omenjena področja pa bi 
morali uvrstiti tudi sistemske obravnave financiranja družbeno-političnih skup- 
nosti. V 50. členu naj bi se kot pristojnost odbora za trgovino, gostinstvo in 
turizem bolj poudarila pristojnost glede razvoja blagovnega prometa na splošno. 
V 52. členu naj bi se preformulirala pristojnost odbora za proračun glede 
zagotavljanja sredstev za kritje potreb družbeno-političnih skupnosti tako, da 
bi bila jasneje izražena odločitev, s katero smo sistemsko obravnavo financira- 
nja družbeno-političnih skupnosti dali v pristojnost odboru za družbenoeko- 
nomske odnose. Odbor za proračun pa naj bi obravnaval vprašanja, kaj naj se 
financira iz proračuna, kakšni naj bodo proračunski proporci in kakšni naj 
bodo viri proračunskih dohodkov. 

Omenil sem že, da določbe o pristojnosti posameznih odborov, kot jih 
predlaga osnutek oziroma naše poročilo, ne bi mogle biti že dokončne. Pri tem 
se zavedamo, da popolna razmejitev pristojnosti s samim poslovnikom najbrž 
niti ni izvedljiva, temveč bodo morala telesa skupščine z ustreznimi metodami 
dela koordinirati obravnave posameznih vprašanj, za katere poslovnik ne more 
trdno vnaprej določiti pristojnost ustreznega odbora. 

V zvezi s tem naj omenim tudi to, da bo potrebno za jasnejše formulacije 
o pristojnostih odborov v končnem besedilu poslovnika več prizadevanja in 
sodelovanja samih odborov, posebno na tistih področjih, kjer smo dosedanje 
pristojnosti posameznih odborov razmejili ali pa jih dali delno kakemu drugemu 
odboru. 

Ob povečanju števila odborov si zastavljamo tudi vprašanje, koliko članov 
naj imajo. Kot ste opazili, so določbe 23. člena osnutka poslovnika glede tega 
zelo prožne, saj dopuščajo razpon od 5 do 13 članov. Prav gotovo bo število 
članov posameznih odborov odvisno tudi od obsega njihovega dela in pristoj- 
nosti, ki jih imajo; pa tudi od tega, koliko in kakšne obveznosti bodo člani 
posameznih odborov imeli v drugih telesih zbora. 

Vsekakor pa bomo morali k delu v odboru vabiti tudi strokovnjake in druge 
družbeno-politične delavce, ki lahko pri razjasnitvi posameznih vprašanj veliko 
in na racionalen način prispevajo. Ob tem pa bo treba urediti tudi nekatera 
tehnična vprašanja, kot so na primer materialni pogoji za delo oziroma plačeva- 
nje eventualnih sejnin povabljenim sodelavcem odborov. 
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V obravnavah osnutka poslovnika so odbori ali posamezniki opozorili tudi 
na nekatera vprašanja, ki pa ne morejo biti urejena s poslovnikom republiškega 
zbora, temveč je to domena predpisov o poslovanju služb skupščine oziroma 
delovnih dogovorov. Sem spadajo ugotovitve glede obširnosti gradiv, ki jih 
dobivajo poslanci, glede tehnike pošiljanja gradiv, glede dnevov v tednu, ki se 
naj določijo za seje zborov in odborov, tako da bi poslanci lažje razporejali svoj 
delovni čas, glede pošiljanja končnih besedil predlogov zakonov in podobno. 
Pri izdelavi predloga poslovnika bi morali določiti čas, ki naj ga imajo občinske 
skupščine in druge zainteresirane institucije za dajanje mnenj k predlogom 
zakonskih aktov, kajti že dosedanja praksa nas opozarja, da bi veljalo za 
resnično demokratično obravnavo posameznih zakonskih predlogov in za pravo 
vrednotenje institucije pošiljanja zakonskih predlogov in drugih aktov zainte- 
reseniranim, ter hkrati tudi obvestiti o rokih, v katerih bodo telesa skupščine 
posamezne akte obravnavala. 

Za zaključek naj v imenu komisije za pripravo predloga stalnega poslovnika 
še enkrat poudarim, da so osnutek in v poročilu predlagane spremembe nastale 
na podlagi številnih obravnav. Vendar pa naj današnja razprava pripomore k 
temu, da to predlog poslovnika, ki naj bo izdelan na podlagi tega osnutka, 
še bolj odprt za razvoj našega skupščinskega sistema in konkretizacije vsebine 
in oblik samoupravnega odločanja na vseh nivojih. Hvala lepa. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Hvala. Ali želi morda predstavnik 
izvršnega sveta izraziti mnenje izvršnega sveta k osnutku poslovnika. (Ne želi.) 
Ali želi predstavnik zakonodajno-pravne komisije dati še ustno poročilo? (Ne 
želi.) Hvala lepa. Zato pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 

Ugotavljam, da ne želi nihče razpravljati, zato zaključujem razpravo in 
dajem osnutek poslovnika v načelu 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 osnutek poslovnika v načelu sprejet. Prehajamo na po- 
drobno obravnavo o osnutku poslovnika. Ali ima kdo kakšne pripombe k po- 
sameznim členom poslovnika? (Ne javi se nihče.) Če nima nihče, prehajamo 
na glasovanje o pripombah za spremembe in dopolnitve zakonodajno-pravne 
komisije in komisije za pripravo poslovnika republiškega zbora. O pripombah 
bomo glasovali v celoti. Najprej dajem na glasovanje pripombe komisije za 
pripravo stalnega poslovnika. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so pripombe komisije za pripravo stalnega poslovnika 
sprejete. 

Dajem na glasovanje pripombe zakonodajno-pravne komisije. Prosim tiste, 
ki so za, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so pripombe zakonodajno-pravne komisije sprejete. 
S tem je razprava in glasovanje o posameznih členih osnutka poslovnika 

zaključena. 
Dajem na glasovanje predlog sklepa o sprejemu osnutka poslovnika repu- 

bliškega zbora Skupščine SR Slovenije, ki se glasi: 
1. osnutek poslovnika republiškega zbora Skupščine SR Slovenije se sprej- 

me s stališči in pripombami, sprejetimi na današnji seji zbora; 
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2. predlog poslovnika republiškega zbora Skupščine SR Slovenije pripravi 
komisija za pripravo stalnega poslovnika republiškega zbora. 

Ali želi kdo razpravljati o predlogu sklepa? (Ne javi se nihče.) Ugotavljam, 
da nihče, zato prehajamo na glasovanje in prosim poslance, ki so za sklep, da 
dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko). Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor sprejel sklep o sprejemu osnutka poslov- 
nika republiškega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, in sicer na ugotovitve in 
sklepe v zvezi s proračunsko potrošnjo v SR Sloveniji. 

Ugotovitve in sklepe je predložil odbor za družbeni plan, finance in pro- 
račun republiškega zbora. Preden preidemo k nadaljnjemu postopku, bi vas 
želela seznaniti, da je organizacijsko-politični zbor, ki je na današnji seji raz- 
pravljal o istem materialu, sprejel k predlogu sklepov naslednje spremembe 
in dopolnitve: 

K prvemu sklepu se doda nov 2. odstavek, ki se glasi: »Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije naj do konca novembra 1968. leta prouči proračunsko 
potrošnjo po občinah in predlaga Skupščini SR Slovenije, to je republiškemu in 
organizacijsko-političnemu zboru ukrepe za uskladitev te potrošnje glede na 
dejanske potrebe v občinah, v skladu z njihovimi pristojnostmi po ustavi in 
zakonih.-« 

Prosim predstavnika odbora za družbeni plan in finance, da pove stališče 
odbora. Besedo ima Franc Puhar. 

Franc Puhar: Odbor za družbeni plan in finance te spremembe ni 
obravnaval. Menim, da je predlagano besedilo nesprejemljivo. Lahko ga je 
razumeti na dva načina in sicer tako, da posegamo v samostojnost občin, ki jo 
komaj uveljavljamo z zakonom o financiranju družbeno-političnih skupnosti, 
z delimitiranjem in tako dalje, ali pa tako, da gre za določeno reguliranje 
odnosov med republiko in občino v letu 1969, kar pa je zajeto že v 7. točki 
sklepov, po kateri bo izvršni svet predlagal Skupščini SR Slovenije ekonomsko- 
politična izhodišča za sestavo proračuna za leto 1969. Jasno pa je, da mora pri 
tem biti eno od temeljnih izhodišč prav ta odnos med republiko in občinami. 

Predlagam, da se to besedilo usklajuje kasneje, ali pa se odredi odmor in 
omogoči odboru, da o tem razpravlja. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala, mnenja sem, da preidemo 
k usklajevanju kasneje, ker organizacij sko-politični zbor ne zaseda in bi tako 
tudi ničesar ne rešili, kolikor bi odbor o spremembi razpravljal sedaj. 

Predlog ugotovitev in sklepov je obravnavala tudi zakonodajno-pravna 
komisija. Ali želi predstavnik zakonodajno-pravne komisije dati obrazložitev? 
(Ne želi.) Ali želi dati svoje stališče še predstavnik izvršnega sveta? Besedo 
ima tovariš Viktor Repič. 

Viktor Repič: V bistvu se pridružujemo mnenju, ki ga je pojasnil 
tovariš Puhar. Zdi se mi, da je to določilo odveč, ker že v ostalem tekstu 
govorimo o enaki nalogi, ki je sicer drugače formulirana. Ker pa je organizacij- 
sko-politični zbor že sprejel predlog ugotovitev in sklepov v tem tekstu, menim, 
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da zaradi tega ne bi bilo treba odlagati sprejemanja predloženih sklepov v 
tem zboru. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Ali želi še kdo razpravljati? (Ne 
javi se nihče.) Ce ne želi nihče, prehajamo na glasovanje. Najprej dajem na 
glasovanje amandma, ki nam je bil predložen od organizacijsko-političnega 
zbora in ki se vam ga uvodoma prečitala. Kdor je za tak amandma, naj prosim 
dvigne roko. (10 poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (30 poslancev dvigne 
roko.) Se je kdo vzdržal? (13 poslancev dvigne roko.) 

Ker ugotavljam iz števila glasov, da nismo sklepčni, bomo glasovanje 
ponovili. Prosim, da pokličete v dvorano poslance, ki se nahajajo v avli. 

Mnenja sem, da smo sedaj sklepčni, zato ponovno dajem na glasovanje 
amandma. Prosim, kdor je za amandma, naj dvigne roko. (12 poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (44 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (11 poslancev 
dvigne roko.) 

Ugotavljam, da republiški zbor amandmaja ni sprejel. Dajem na glasovanje 
sklepe kot so bili predloženi. 

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

Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel sklepe v zvezi s pro- 
računsko potrošnjo v SR Sloveniji. 

Prehajam na 9. točko dnevnega reda in sicer na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o popustih na cene za skupinska potovanja otrok 
in mladine. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet in kot 
svojega predstavnika določil tovariša dr. Vladimira Bračiča. 

Izvršni svet je predlagal, da se zakon sprejme po skrajšanem postopku, 
tako da se vse tri faze združijo v en postopek. 

Ali želi predstavnik izvršnega sveta dati k predlogu zakona še ustno 
obrazložitev oziroma, če želi obrazložiti predlog za skrajšani postopek. Prosim. 
Besedo ima tovariš Vladimir Bračič. 

Dr. Vladimir Bračič: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tova- 
riši poslanci. Pred nami je zakon o popustih na cene za skupinska potovanja 
otrok in mladine, s katerim skušamo zapreti vrzel, ki je nastala potem, ko se 
je zveza odrekla tej pristojnosti in ko je naš republiški zakon 31. decembra 
lanskega leta prenehal veljati. Zato tudi predlagamo, da zakon sprejmete po 
skrajšanem postopku. 

V zvezi s pripombami in predlogi za spremembo 3. člena vas želim infor- 
mirati, da so dosedanji razgovori s prizadetimi prevoznimi podjetji dali določene 
rezultate, in sicer so železniška podjetja pripravljena dati 30 °/o komercialnega 
popusta, v izjemnih primerih tudi do 50%, odbor za promet pri gospodarski 
zbornici pa je predlagal avtobusnim podjetjem, da dajejo najmanj 20% komer- 
cialnega popusta, potrudili pa se bodo še za višji komercialni popust. 

Na tej podlagi torej ugotavljamo, da bodo koristniki popustov imeli lahko 
ob 20% popustu, ki ga financira po tem zakonu republika, v poprečju 50% 
in tudi nad 50 % popusta iz vseh teh naslovov. S tem pa seveda še ni vse 
zaključeno, kajti k znižani ceni vožnje lahko prispevajo tudi izobraževalne 
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skupnosti in drugi zainteresirani dejavniki. Iz tega razloga tudi ni potrebno 
poviševati popust od 20% na 30%, zaradi česar izvršni svet amandmaja po- 
slanca Ferdinanda Vodeta ne sprejema. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Hvala lepa. Dovolite, da dodatno 
k obrazložitvi tovariša dr. Bračiča seznanim poslance o nujnosti sprejema 
tega zakona po skrajšanem postopku. 

Na pretekli seji zbora sem ugotovila, da temperatura za sprejemanje za- 
konov po skrajšanem postopku v našem zboru ni najugodnejša, zato vas danes 
ne bi hotela prepričevati o potrebnosti skrajšanega postopka, če to v tem pri- 
meru ne bi bilo nujno. Zakon je potrebno sprejeti čimprej iz dveh razlogov. 
Prvič, ker je zakon o popustih prenehal veljati že 31. 12. 1967, in drugič zaradi 
tega, da bo lahko mladina popuste izkoristila še v letošnjem šolskem letu. 

Dajem predlog za skrajšani postopek na glasovanje. Kdor je za skrajšani 
postopek, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor sprejel predlog izvršnega sveta. 
Predlog zakona sta obravnavala odbor za družbeni plan, finance in proračun 

republiškega zbora in občasni odbor za proračunski sistem in finance orga- 
nizacij sko-političnega zbora. Odbora sta dala skupno pismeno poročilo. 

Predlog zakona je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija in dala 
pismeno poročilo. Ali želi poročevalec odbora, oziroma predstavnik komisije, 
dati še ustno poročilo? (Ne želi.) 

Prosim, če se poročevalec izjavi tudi o amandmaju poslanca Ferdinanda 
Vodeta. 

Milan Ravbar: Tovarišice in tovariši poslanci. Odbor za družbeni 
plan, finance in proračun ne sprejema amandmaja poslanca Ferdinanda Vodeta, 
ker ne more sedaj sprejeti drugačne odločitve, kot jo je sprejel nedavno, ko 
smo obravnavali proračun. Ker ne vidi možnosti, da bi bilo zagotovljenih več 
sredstev, kot je bilo predvideno ob 20% popustu, odbor ni mogel sprejeti tega 
amandmaja. 

Ce bi pa izvršni svet ali sekretar za finance zagotovil večja sredstva, bi 
odbor lahko sprejel drugačno odločitev. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Prosim še poslanca Ferdinanda Vo- 
deta, da pojasni ali pri amandmaju vztraja? (Da.) Ker ugotavljam, da vztraja, 
dajem amandma na glasovanje. Prosim, kdor je za amandma, naj dvigne roko. 
(17 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (39 poslancev dvigne roko.) Se je 
kdo vzdržal? (10 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor z večino glasov amandma zavrnil. 
Dajem na glasovanje predlog zakona o popustih na cene za skupinska poto- 

vanja otrok in mladine. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. (Večina poslancev 
dvigne roko.) Je kdo proti? (1 poslanec dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (5 po- 
slancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor predlog zakona sprejel. 

Prehajamo zato na 10. točko dnevnega reda, in sicer na volitve 
in imenovanja. 
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Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju direktorja zavoda za planiranje 
SR Slovenije je predložila komisija za volitve in imenovanja. Ali želi pred- 
stavnik komisije dati k predlogu odloka še ustno obrazložitev? (Ne želi?) Hvala. 

Izvršni svet je dal k predlogu odloka svoje mnenje, predstavnik izvršnega 
sveta pa je tovariš Viktor Repič. Prosim, ali želi besedo? (Ne želi.) Hvala. 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, 
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 sprejel predlog odloka o razrešitvi in 
imenovanju direktorja zavoda za planiranje SR Slovenije in s tem razrešil 
dolžnosti direktorja zavoda za planiranje SR Slovenije inž. Toneta Tribušona in 
imenoval za direktorja zavoda za planiranje SR Slovenije tovariša Jožeta 
Novinška, vodjo službe za kmetijstvo in gozdarstvo pri gospodarski zbornici 
SR Slovenije. 

Preden zaključim sejo, vas moram obvestiti, da je gospodarski zbor sprejel 
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih v drugačnem besedilu 
kakor naš zbor, zato bo potrebno usklajevanje. 

S tem je dnevni red seje izčrpan. Zaključujem 56. sejo republiškega zbora 
in se vam zahvaljujem za potrpežljivost in vztrajno delo. Lahko noč. 

(Seja je bila zaključena ob 22.45.) 
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48. seja 

(12. marca 1968) 

Predsedoval: Miran Goslar, 
predsednik gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci, priče- 
njam 48. sejo gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Opravičila sta se poslanca Sergij Thorževskij in Mara Pelc-Čeferinova. 
Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 47. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. ocena razvoja v Sloveniji v letu 1968 in sklepanje o predlogu resolucije 

o osnovah ekonomske politike za 1968. leto; 
4. predlog programa za izdelavo regionalnega prostorskega plana za ob- 

močje Slovenije z obrazložitvijo in predlog odloka o potrditvi programa 
regionalnega prostorskega plana za območje Slovenije; 

5. a) obravnava informacije o obveznostih republike v zvezi z likvidacijo 
poslovnega združenja EKK Velenje, s predlogom sklepa o ukrepih; 

b) predlog zakona o spremembi zakona o usmeritvi sredstev Slovenije 
za investicije v gospodarstvu v letih 1966—1970; 

6. predlog zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja graditve inve- 
sticijskih objektov; 

7. predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o gozdovih; 
8. predlog zakona o ustanavljanju in poslovanju hranilno-kreditnih služb 

kmetijskih in gozdarskih delovnih organizacij. 
Kot ste obveščeni izvršni svet predlaga, da zbori Skupščine SR Slovenije 

zakonske predloge pod 5. b, 6., 7., in 8. točko dnevnega reda obravnavajo po 
skrajšanem postopku v smislu drugega odstavka 294. člena poslovnika skup- 
ščine. Ali se s predloženim dnevnim redom strinjate in prav tako s predlagano 
obravnavo po skrajšanem postopku? (Poslanci se strinjajo.) Ker ni pripomb, 
ugotavljam, da je predlog dnevnega reda sprejet. 

14 
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Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na potrditev za- 
pisnika 47. seje zbora. Ima kdo kako pripombo k osnutku zapisnika 47. seje, ki 
ste ga prejeli v materialu? (Ne javi se nihče.) Ni pripomb. Ugotavljam, da je 
zapisnik s tem odobren. 

Lahko preidemo na 2. točko dnevnega reda, na poslanska vpra- 
šanja. 

Za to točko ste prejeli dve poslanski vprašanji Antona Ladave. Ti vprašanji 
sem dobil v času med obema sejama in sem ju posredoval izvršnemu svetu. Na 
prvo vprašanje tovariša Ladave bo odgovorila predstavnik izvršnega sveta 
tovarišica Dragica Dekleva. 

Dragica Dekleva: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Vprašanje poslanca Antona Ladave je bilo postavljeno v zvezi s problematiko 
odvajanja in kontrole prispevka od osebnega dohodka iz delovnega razmerja 
za delavce zaposlene izven domicilne občine in se glasi: 

»Zakaj se ni ob sprejetju zadevnih predpisov uvedla tudi primerna kon- 
trola med pravilnim obračunavanjem in odvajanjem tega prispevka, da bi se 
smisel tega predpisa tudi realiziral?« 

Odgovor na vprašanje. Prispevek od osebnega dohodka iz delovnega raz- 
merja pripada občini, v kateri ima zavezanec stalno prebivališče, v primerih 
ko zavezanec nima stalnega prebivališča pa občini, kjer stalno živi njegova 
ožja družina. Prispevek iz delovnega razmerja obračunava izplačevalec oseb- 
nega dohodka. Za primere, ko so v delovni organizaciji zaposleni delavci iz 
več občin in je zato treba obračunane prispevke nakazovati različnim občinam, 
določa odredba o plačevanju dohodkov družbeno-političnih skupnosti in druž- 
benih skladov, da se z enim virmanskim nalogom odvede ta prispevek na 
posebni prehodni račun pri področni službi družbenega knjigovodstva, na 
hrbtni strani virmana pa se skupni znesek razdeli na občine, katerim ta 
znesek pripada. Služba družbenega knjigovodstva, ob upoštevanju navedenih 
razdelilnikov, razporedi nakazana sredstva na račune posameznih občin. Služba 
družbenega knjigovodstva ob vplačilu prispevkov ne kontrolira delodajalcev 
glede višine osebnih dohodkov delavcev iz posameznih občin, temveč le ugo- 
tavlja pravilnost višine obračunanih prispevkov na skupne osebne dohodke 
zaposlenih delavcev pri posameznih izplačevalcih. Občine, ki tako nakazana 
sredstva prejmejo, res nimajo pregleda od kod so sredstva prišla. Tudi pri 
službi družbenega knjigovodstva, kjer imajo občine svoj račun, lahko ugotovijo 
le, katera služba družbenega knjigovodstva je sredstva nakazala, ne morejo pa 
ugotoviti, od katerih delodajalcev pritekajo sredstva. 

V opisani situaciji je torej pravilno razporejanje obračunanih prispevkov 
odvisno le od vestnosti poslovanja računovodstev delovnih organizacij. Uvedba 
predlagane kontrole bi terjala spremembo poslovanja, kot ga ureja zgoraj citi- 
rana odredba. Potrebno bi bilo, da računovodstva, namesto sedanje razporeditve 
vplačanega prispevka, ki jo vnesejo na hrbtno stran virmanskih nalogov, naka- 
zujejo prispevek s posebnimi virmani za vsako občino posebej. Podjetje, ki 
zaposluje delavce iz različnih občin, bi moralo ob vsakem izplačilu osebnih 
dohodkov izpolniti toliko virmanskih nalogov za odvod prispevkov, iz kolikor 
občin imajo zaposlene delavce. Ta postavka je predvsem v določenih dejavnostih 
kot so: gradbeništvo, komunalne dejavnosti itd. zelo pestra, ker zaposlujejo 
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delavce iz najrazličnejših območij širom Jugoslavije. Delo računovodstev bi se 
s tem zelo povečalo in s tem tudi bančni stroški. Tak sistem je v praksi svoje- 
časno že obstojal, pa je bil prav zaradi poenostavitve poslovanja opuščen. 
Zahtevku tovariša poslanca, da ima občinska skupščina za svoje najvažnejše 
proračunske dohodke pravico vedeti, od kod izvirajo, v načelu ni oporekati 
Podobne zahtevke je dala že vrsta občin predvsem iz sosednjih republik, ki 
imajo po vsej Sloveniji zaposlene svoje delavce. 

Konkretno izvajanje kontrole obračuna po koristnikih teh sredstev pa 
zadene na določene težave, saj bi na primer v podjetju, ki zaposluje delavce 
iz več občin, bilo opravičeno nadzirati obračun in razporeditev sredstev za vse 
koristnike prispevka. Tudi v primeru, da se zadovoljimo le s pregledom, odkod 
sredstva prihajajo in bi po predlogu tovariša poslanca prejemala finančna 
služba občine poseben odrezek virmanskega naloga od službe družbenega knji- 
govodstva, bi to povzročilo, da bi se ponovn6 uvedlo nakazovanje prispevkov 
s posameznimi virmanskimi nalogi za vsakega koristnika, torej z načinom, ki 
je bil zaradi preobsežne administracije že enkrat opuščen. 

Pa tudi ob taki ureditvi bi prišla občina le do približnih podatkov. Znana 
bi bila le masa prispevkov po izplačevalcih dohodkov, za kontrolo pravilnosti 
obračuna in razporeditve prispevkov pa bi bili potrebni še podatki o višini 
osebnih dohodkov zaposlenih delavcev. Te bi bilo pa zopet možno dobiti edino 
le v računovodstvu izplačevalca. 

Na osnovi prikazanega ugotavljamo, da bi vsakršna sprememba sedanje 
ureditve terjala popolno spremembo sistema pobiranja in odvajanja pri- 
spevka, kot ga ureja zgoraj citirana zvezna odredba. Tudi že minimalne 
zahteve, to je vzpostavitev pregleda vplačil po podjetjih izven domicilne občine, 
bi terjale, da se odredba spremeni v tem smislu, da izplačevalci osebnih dohod- 
kov zopet izstavijo toliko virmanskih nalogov, iz kolikor občin imajo zaposlene 
delavce. Potrebno pa bi bilo še spremeniti obliko virmanskih nalogov, in jim 
dodati nov del za obvestilo občini. To pa bi ponovno sprožilo proteste izpla- 
čevalcev zaradi povečanja administracije, problem, zaradi katerega je bil svoje- 
časno tak sistem opuščen. 

Menimo, da je primernejše, da tiste občine, ki na osnovi svojih evidenc 
ugotavljajo, da jim sredstva ne dotekajo v zadostni višini, posebej naročijo 
službi družbenega knjigovodstva, da opravi kontrolo odvajanja prispevkov pri 
določenih delovnih organizacijah. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Zeli tovariš Ladava postaviti dopolnilno 
vprašanje? 

Anton Ladava: Odgovor na to vprašanje me ne zadovoljuje, ker 
ostaja odprto. Službe družbenega knjigovodstva v Sloveniji niso hotele dajati 
teh podatkov, čeprav bi po razsodbi vrhovnega sodišča št. 1884 z dne> 2. 11. 1967 
morale opraviti to kontrolo. 

To se pravi, da so tiste občine, ki šele ustvarjajo delovna mesta za svoje 
občane in morajo zaradi tega ti iskati zaposlitve drugje, v neenakopravnem 
položaju in da so odvisne le od dobre volje določenih služb, ki imajo evidenco 
nad za te občine izredno važnim virom proračunskih dohodkov. Ali je admi- 
nistracija obremenjena ali ni, ali se evidentiranje da poenostaviti ali ne, bi 
morale proučiti strokovne službe že ob sprejemu zakona. Neupravičeno pa se 

14» 
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mi zdi, da danes iščemo vrsto izgovorov, ki nam onemogočajo realizacijo vsebine 
zakona. Mislim, da bi moral tudi upravni organ v republiki vztrajati na tem, 
da se ob poenostavitvi evidence nad proračunskimi dohodki ustvari taka 
evidenca, da bomo vsaj približno vedeli, od kje ti dohodki izvirajo. Vse drugo 
povzroča, da je ta predpis le kos papirja, saj se ne uresničujejo cilji, ki smo 
jih imeli pred seboj ob njegovem sprejemanju. Iz teh razlogov se tudi z 
odgovorom ne strinjam, oziroma ne zadovoljujem. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariše poslance, ki postavljajo vpra- 
šanja, bi opozoril na 29. člen poslovnika. Ta omogoča poslancu postaviti dopol- 
nilno vprašanje, če sodi, da je to potrebno. Poslanec lahko tudi zahteva, da na 
njegovo vprašanje odgovori izvršni svet, če je odgovoril samo predstavnik 
republiškega sekretariata in lahko predlaga, da se to vprašanje kot posebna 
točka postavi na dnevni red iste ali pa prihodnje seje. Ta določila prosim upo- 
števajte pri nadaljnjih vprašanjih, kolike«* boste smatrali to za potrebno. 

Na naslednje vprašanje, to je drugo vprašanje tovariša Ladave, bo odgovoril 
predstavnik izvršnega sveta, tovariš Lojze Komel. 

Lojze Komel: Poslanec gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije 
tovariš Anton Ladava postavlja naslednja vprašanja: 

1. Ali je smotrno, da dovoljujemo klanje živine (nimam v mislih prodajo 
mesa) tudi zasebnemu sektorju in ali je to v skladu s politiko, ki jo vodimo 
do zasebnega dela in do razvoja živinoreje pri nas v SR Sloveniji? 

2. Kakšni problemi so se že, ali se bodo pojavili v SR Sloveniji v odnosu 
na poslovanje delovnih organizacij, ki se ukvarjajo s klanjem živine nasproti 
tendencam po odpiranju privatnih klavnic? 

3. Ali privatne klavnice ustrezajo vsem tehnično-sanitarnim predpisom, 
enako kot klavnice delovnih organizacij? 

Odgovor na vprašanje: Po temeljnem zakonu o ukrepih za pospeševanje 
živinoreje in o zdravstvenem varstvu živine (50. člen) je klanje živine, katere 
meso je namenjeno za javno potrošnjo, dovoljeno le na klavnicah. Po zvezni 
odredbi o gospodarskih dejavnostih, ki se štejejo za obrti, se lahko ukvarjajo 
samostojni obrtniki tudi z mesarstvom in izdelovanjem klobas. Pod pojmom me- 
sarstvo se razume tudi klanje velikih in malih živali in ne samo razsekovanje, 
predelava in prodaja mesa. Zakon o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov 
pa določa, da občani lahko ustanavljajo obrtne delavnice za opravljanje obrti. 
Zvezni sekretariat za industrijo in trgovino je v svojem tolmačenju iz leta 1966 
zavzel stališče, da imetniki obrti za mesarstvo, klanje in izdelovanje klobas ne 
morejo klati v svojih obrtnih delavnicah, temveč le v klavnicah skladno z 
določbami temeljnega zakona o ukrepih za pospeševanje živinoreje in o zdrav- 
stvenem varstvu živine. Po tem pojasnilu torej ni mogoče istovetiti obrtnih 
delavnic s pojmom klavnic. Iz tega sledi, da zasebniki ne morejo imeti lastnih 
klavnic, lahko pa koljejo živino v družbenih klavnicah. Res je, da obstoječe klav- 
nice niso pripravljene dovoliti zasebnim mesarjem klanja živine. Zaradi tega opo- 
zarjamo na določbe zakona o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo 
komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena. Po tem zakonu se štejejo 
za komunalne dejavnosti posebnega družbenega pomena tudi komunalne sto- 
ritve klavnice. Občinska skupščina lahko uveljavi nasproti komunalnim delov- 
nim organizacijam poleg pravic in dolžnosti po splošnih predpisih še posebne 
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pravice in dolžnosti. Občinska skupščina torej s svojim odlokom lahko obvezno 
predpiše način klanja, določi pravice in obveznosti občanov in organizacij, ter 
pravice in obveznosti ustrezne komunalne delovne organizacije v zvezi z oprav- 
ljanjem takih storitev. Komunalna delovna organizacija mora v skladu z 
značajem svoje dejavnosti stalno in pod enakimi splošnimi pogoji zadovoljevati 
potrebe občanov, oziroma organizacij. Cene, oziroma tarife za komunalne sto- 
ritve določa komunalna delovna organizacija s soglasjem občinske skupščine. 
Skratka, ta republiški zakon daje občinskim skupščinam dovolj možnosti, da 
zagotovijo tam, kjer je to potrebno, zasebnim obrtnikom klanje živine v klav- 
nicah in jim na ta način omogočijo izvajati mesarsko obrt in izdelovanje klobas. 
Ugotoviti pa moramo, da v nekaterih občinah obratuje okoli 29 zasebnih klav- 
nic. Iz prej navedenega pa sledi, da obratovanje teh klavnih ni v skladu s 
predpisi in s pojasnilom zveznega sekretariata. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa. Tovariš Ladava, želite posta- 
viti dopolnilno vprašanje? 

Anton Ladava: Odgovor me zadovoljuje. Pripominjam pa, da desnica 
ne ve, kaj dela levica. Gospodarska zbornica tolmači ta vprašanja tako, sekre- 
tariat za gospodarstvo pa drugače. Menim, da bi morali vsi ti ukrepi, ki urejajo 
in vodijo upravne postopke, svoje delo med seboj uskladiti. 

Predsednik Miran Goslar: V gradivu za to točko ste prejeli tudi 
poslansko vprašanje poslancev Staneta Pungerčarja in Jožeta Slaviča. Na 
poslansko vprašanje Staneta Pungerčarja bo odgovoril predstavnik izvršnega 
sveta Jože Božič. 

Jože Božič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. V 
zvezi z minimalnimi osebnimi dohodki postavlja poslanec tovariš Stane Pun- 
gerčar naslednja vprašanja: 

Prvo vprašanje: Iz kakšnih razlogov pristojni organi niso predložili Skup- 
ščini SR Slovenije v obravnavo in sprejem republiški zakon o minimalnem 
osebnem dohodku delavcev. 

Odgovor: Problem minimalnih osebnih dohodkov se je prvikrat pojavil že 
jeseni 1966. leta, ko je bil spremenjen zakon o knjigovodstvu. Zato je izvršni 
svet na seji 23. septembra 1966 obravnaval vprašanje, ali kaže izdati repu- 
bliški zakon in z njim povečati znesek minimalnih osebnih dohodkov. Po zakonu 
o knjigovodstvu gospodarskih organizacij je minimalni osebni dohodek meja, 
do katere imajo osebni dohodki prednost pred drugimi izplačili, kadar delovna 
organizacija nima dovolj denarnih sredstev za poravnavo vseh izplačil. Razprava 
in praksa je pokazala, da povečanje zneska minimalnih osebnih dohodkov ni 
sredstvo, s katerim bi delovna organizacija prebrodila nastale finančne težave. 
To povečanje bi šlo v škodo prizadevanjem, da delovne organizacije prebrodijo 
gospodarske težave, ali če ni druge rešitve, da posamezne celo preidejo v 
likvidacijo. Bistvo rešitve problema je namreč v drugačnem načinu gospodar- 
jenja, v intenzifikaciji proizvodnih in kadrovskih možnosti, v ustrezni povezavi 
z bankami in podobno. Izvršni svet je takrat sklenil, da se informacija o tem 
problemu predloži Skupščini SR Slovenije, hkrati pa je pokrenil razpravo z 
zbornico, sindikati in drugimi organi. Šele na podlagi take razprave, bi lahko 
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sprejeli dokončno stališče. V začetku decembra 1966 je o problematiki mini- 
malnih osebnih dohodkov razpravljal odbor izvršnega sveta za gospodarstvo. 
Na podlagi ugotovitve, da zahteve po povečanju zneska minimalnega osebnega 
dohodka v Sloveniji upadajo, je sklenil, da se minimalni osebni dohodki ne 
povečajo. O tem sklepu odbora izvršnega sveta za gospodarstvo je bila obve- 
ščena tudi Skupščina Socialistične republike Slovenije. 

Tudi v letu 1967 ni bilo nobenih novih zahtev in predlogov za povečanje 
zneska minimalnega osebnega dohodka in se zato to vprašanje ni več obravna- 
valo. To je bil tudi razlog, da pristojni organi niso predložili Skupščini SR 
Slovenije v obravnavo in sprejem republiški zakon o minimalnem osebnem 
dohodku delavcev. Tudi socialistični republiki Hrvatska in Črna gora nista 
sprejeli takega zakona. 

Drugo vprašanje: Kako lahko ukrepa občina, kadar nastopi v kakšni delovni 
organizaciji stanje, ki povzroči minimalne osebne dohodke, če zato nima poobla- 
stil danih z republiškim zakonom? 

Odgovor: Kadar delovna organizacija pride v situacijo, da iz ustvarjenega 
dohodka in skladov ne more izplačati delavcem osebnih dohodkov v višini 
minimalnih osebnih dohodkov, se po zakonu o minimalnem osebnem dohodku 
sredstva za osebne dohodke do te višine zagotavljajo iz sredstev skupnih rezerv 
delovnih organizacij občine. Občinska skupščina lahko s svojim predpisom 
določi višja sredstva za osebne dohodke, ki jih noče zagotoviti delovnim orga- 
nizacijam v takih primerih. Ta zakon hkrati zavezuje občinske skupščine, da v 
takšnih primerih v roku šestih mesecev, ko je delovnim organizacijam pričela 
zagotavljati osebne dohodke iz svojih sredstev, delovno organizacijo ali sanira, 
postavi pod prisilno upravo, ali pa predlaga prisilno likvidacijo. Pri saniranju 
je treba izdelati sanacijski načrt. Seveda pa občinska skupščina lahko tudi iz 
proračuna priskoči posameznim delovnim organizacijam na pomoč, za čas, ko 
je potreben, da prebredeio nastale težave. 

Tretje vprašanje: V kakšni višini so določile minimalni osebni dohodek 
republike, ki so že sprejele svoje republiške zakone? 

Odgovor: druge republike so določile minimalni osebni dohodek v nasled- 
nji višini: SR BiH in SR Srbija v znesku 200 N dinarjev, SR Makedonija 
180 N dinarjev. Kot sem že povedal, Hrvatska in Črna gora nista določili 
republiškega zneska minimalnega osebnega dohodka, temveč sta samo poobla- 
stili občinske skupščine, da lahko povečajo znesek minimalnega osebnega 
dohodka. 

Četrto vprašanje: Kaj je razumeti pod pojmom »minimalni osebni dohodek 
in višina 150 N dinarjev?« Ali je to razumeti kot eksistenčni minimum, ali 
kot čisto ekonomsko sankcijo? 

Odgovor: Po našem mnenju minimalnega osebnega dohodka ni razumeti 
kot eksistenčni minimum. Po zakonu o minimalnem osebnem dohodku, zakonu 
o knjigovodstvu gospodarskih organizacij in zakonu o sredstvih gospodarskih 
organizacij je minimalni osebni dohodek izrazit ekonomski instrument. V 
primerih, ko delovna organizacija zahteva pomoč, da bi lahko izplačala mini- 
malne osebne dohodke, kaže na njeno slabo gospodarsko situacijo, ki je povod 
za ukrepe bodisi v obliki sanacije, prisilne uprave in celo prisilne likvidacije. 
S tem, da so tri republike zvezni minimalni osebni dohodek od 150 N dinarjev 
povečale za 30 oziroma za 35 N dinarjev, prav gotovo niso minimalnemu oseb- 
nemu dohodku dale vsebino eksistenčnega minimuma. 
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Peto vprašanje: Koliko odstotkov delavcev zaposlenih s polnim delovnim 
časom še prejema osebni dohodek do 300 N dinarjev? 

Odgovor: Danes v Sloveniji še 2066 delavcev prejema osebni dohodek v 
višini do 300 N dinarjev. To je 0,4 % vseh zaposlenih v Sloveniji. 

Predsednik Miran Goslar: Želiš morda, tovariš Pungerčar, postaviti 
še kako vprašanje. 

Stane Pungerčar: Dovolite mi, da preberem podatke oziroma stališča 
iz informacije naše skupščine na strani 13, ki obravnavajo vprašanje nezapo- 
slenih. 

»Status brezposelnih je neustrezno urejen. Število tistih, ki prejemajo nado- 
mestila, je glede na celotno število nezaposlenih majhno. Nadomestilo za čas 
brezposelnosti v sedanjem sistemu ne zagotavlja vsem minimalnih enotnih 
pravic, kar opozarja, da bo potrebno celoten kompleks vprašanj, ki se nanašajo 
na brezposelnost, podrobneje proučiti. Po dosedanjih predpisih so bistveno 
drugačne pravice tistih, ki so brezposelni v primerih, ko se ukine posamezno 
delovno mesto v določenem kolektivu, kot pa pravice tistih, ki so brezposelni 
zaradi likvidacije celotnega podjetja, kar se šteje za osnovno nadomestilo za 
minimalni osebni dohodek. Ta pojav je toliko bolj prisoten zaradi tega, ker 
zaradi ostrejših pogojev gospodarjenja večje število gospodarskih organizacij 
posluje na meji rentabilnosti in ker minimalni osebni dohodek ni več realen 
odraz dejanskih življenjski stroškov. 

Ta problem je tako širok, da ne morem biti zadovoljen z odgovorom. Od- 
govor je bil sicer dan, mislim pa, da bi zaslužilo to vprašanje večjo pozornost. 
Zato predlagam, da ga obravnavamo na eni izmed prihodnjih sej. 

Predsednik Miran Goslar: Ali želi morda besedo tovariš sekretar 
Božič? 

Jože Božič (iz klopi): Na dnevnem redu bo v kratkem vprašanje 
zaposlovanja. Vprašanje tovariša Pungerčarja pa je v zvezi s to problematiko. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Pungerčar, vprašanje zaposlova- 
nja bo na programu v aprilu mesecu. Tedaj bomo obravnavali tudi vprašanje, 
ki si ga zastavil. Zato mislim, da o tvojem predlogu ni potrebno glasovati, 
ker bo tvoje vprašanje kmalu na dnevnem redu. 

Naslednje vprašanje je vprašanje tovariša Jožeta Slaviča. Odgovoril bo 
tovariš Lojze Komel. 

Lojze Komel: Poslancu gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije 
Jožetu Slaviču dajemo na njegovo prvo vprašanje, kaj je bilo podvzeto, da se 
zvezni temeljni zakon spremeni v splošni zakon, in ali se pripravlja republiški 
zakon o vinu, naslednji odgovor: 

Po informacijah zveznega sekretariata za gospodarstvo v Beogradu se novi 
temeljni zakon že pripravlja. V soglasju z zveznim sekretariatom je republiški 
sekretariat za gospodarstvo SR Slovenije imenoval v komisijo, ki pripravlja 
novi temeljni zakon, svojega predstavnika, in sicer tovariša inž. Mirana Veselica, 
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profesorja biotehniške fakultete v Ljubljani. Sele na podlagi novega temeljnega 
zakona o vinu se bo pristopilo k pripravi republiškega zakona o vinu. 

Na drugo vprašanje, kdo in kateri republiški organ je sodeloval v raz- 
pravah o prometnem davku na vino, in če je predlagal spremembo prometnega 
davka v tem smislu, da bi vino obdavčili v fiksnem znesku od merske enote, 
odgovarjam naslednje: 

Po določbi 2. točke opombe k tretji tarifni številki tarife zveznega pro- 
metnega davka se od prometa naravnega vina in naravnega žganja ne plačuje 
zvezni davek od prometa blaga na drobno. Od prometa alkoholnih pijač v trgo- 
vini in gostinstvu se na podlagi prvega odstavka 1. člena zakona o republiškem 
davku od prometa blaga na drobno tudi ne plačuje republiški davek od prometa 
blaga na drobno. Od prometa naravnega vina se tako plačuje le občinski in 
dodatni davek od prometa blaga na drobno in to po proporcionalni stopnji od 
vrednosti. 

Ker je v 26. členu temeljnega zakona o prometnem davku določeno, da so 
stopnje občinskega in republiškega davka od prometa blaga na drobno pro- 
porcionalne in se določajo v odstotkih od davčne osnove, občine nimajo mož- 
nosti, da predpišejo stopnje prometnega davka od prometa naravnega vina v 
fiksnem znesku od merske enote. Republiški sekretariat za finance SR Slo- 
venije je v sodelovanju z republiškim sekretariatom za gospodarstvo in gospo- 
darsko zbornico SR Slovenije že v mesecu novembru 1965. leta posredoval 
zveznemu sekretariatu za finance predlog, da se 26. člen temeljnega zakona 
o prometnem davku dopolni tako, da bi imele občine in republike možnost, 
predpisati stopnjo občinskega oziroma republiškega davka od prometa blaga 
na drobno od prometa alkoholnih pijač v fiksnem znesku od merske enote. 
Republiški sekretariat za finance je omenjeni predlog še večkrat posredoval 
zveznemu sekretariatu za finance z utemeljitvijo, da je z obdavčitvijo alkohol- 
nih pijač po vrednosti prizadeta prodaja kvalitetnega vina, prizadeti pa so tudi 
gostinski obrati, ki so sodobno urejeni in imajo kvalitetne kadre. 

V osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona o 
prometnem davku, ki ga je pripravil zvezni sekretariat za finance in ga dne 
7. 2. 1968 poslal v proučitev republiškemu sekretariatu za finance, je med dru- 
gimi spremembami in dopolnitvami tudi ustrezna dopolnitev 25. in 26. člena 
omenjenega zakona. Zato lahko pričakujemo, da bo v bližnji prihodnosti to 
vprašanje rešeno. V osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
tarifi zveznega prometnega davka, ki ga je zvezni sekretariat za finance hkrati 
predložil v proučitev, je predvideno tudi plačevanje zveznega prometnega 
davka od prometa alkoholnih pijač v fiksnem znesku od merske enote, toda 
le za gostinske organizacije in za samostojne gostince. 

Predsednik Miran Goslar: Je v redu? Hvala lepa. Zeli še kdo posta- 
viti kako vprašanje? Prosim, tovariš inž. Jože Javornik. 

Inž. Jože Javornik: Pravzaprav sem to vprašanje že pismeno poslal 
predsedniku zbora, zgleda pa, da se je nekje zataknilo. Vprašanje je s področja 
preskrbe umetnih gnojil. Zaradi pomanjkljive oskrbe kmetijstva z umetnimi 
gnojili v letošnji sezoni lahko nastopijo škodljive posledice v kmetijski proiz- 
vodnji. Delovne organizacije, ki dobavljajo kmetijskim kombinatom in zadru- 
gam umetna gnojila, kasne z dobavami, hkrati pa tudi ne zagotavljajo zahte- 
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vanega izbora umetnih gnojil. Ker še do danes niso zagotovljena količina, izbor 
in dinamika dobave umetnih gnojil za letošnjo sezono, postavljam izvršnemu 
svetu Skupščine SR Slovenije naslednji vprašanji: 

Prvič, ali bodo pravočasno zagotovljene potrebe slovenskega kmetijstva po 
umetnih gnojilih v letošnji sezoni po količini, izboru in dinamiki, najmanj tako 
kot v preteklem primerjalnem obdobju, in drugič, kakšne ukrepe bo podvzel 
izvršni svet Skupščine SR Slovenije, oziroma ustrezni republiški upravni organ, 
da se zagotovijo zadostne količine umetnih gnojil za kmetijstvo v Socialistični 
republiki Sloveniji tako po izboru, dinamiki in zahtevah kmetijskih proizva- 
jalcev? Hvala lepa. . 

Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa. Ugotavljam, da je že bilo 
odgovorjeno na to vprašanje, vendar verjetno pismenega odgovora izvršnega 
sveta še niste dobili. Tovariš sekretar bo to preveril. 

Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje? Odgovor na vprašanje tovariša 
Javornika smo dobili 11. marca. Izvršni svet se oprošča, ker je prekoračil rok 
za 8 dni, zaradi potrebne medsebojne konzultacije s sekretariatom za gospodar- 
stvo pri sestavi pismenega odgovora. Odgovor je tu in ga lahko izročim tovarišu 
Javorniku. Če pa želiš, ga lahko preberemo? Prosim. Tovariš sekretar bo pre- 
bral odgovor. (Sekretar zbora prebere poslansko vprašanje in odgovor.) 

Odgovor na vprašanje poslanca gospodarskega zbora Skupščine SR Slove- 
nije inž. Jožeta Javornika. 

Poslanec inž. Jože Javornik je postavil naslednja vprašanja: 
1. Ali bodo pravočasno zagotovljene potrebe slovenskega kmetijstva po 

umetnih gnojilih v letošnji sezoni po količini, izboru in dinamiki najmanj tako, 
kot v preteklem primerjalnem obdobju? 

2. Kakšne ukrepe bo podvzel izvršni svet Skupščine SR Slovenije, oziroma 
ustrezni republiški upravni organ, da se zagotovijo zadostne količine umetnih 
gnojil za kmetijstvo v SR Sloveniji sedaj in v bodoče po količini, izboru in 
dinamiki, kot jo zahteva sedanja kmetijska proizvodnja? 

Na vprašanji dajemo naslednji odgovor: 
Kmetijska proizvodnja SR Slovenije se oskrbuje z umetnimi gnojili prek 

trgovskega podjetja Agrotehnika Ljubljana in poslovnega združenja kmetijskih 
proizvajalcev in predelovalne industrije Murska Sobota. Vse organizacije, ki 
oskrbujejo v državi kmetijstva z umetnimi gnojili, nadalje pa tudi proizvajalci 
umetnih gnojil, so včlanjeni v poslovno združenje proizvajalcev umetnih gnojil 
Agrokemija Beograd. V tem poslovnem združenju se urejajo vsa vprašanja oskr- 
be z gnojili domače proizvodnje, oziroma tudi vsa vprašanja z zveznimi organi 
glede uvoza manjkajočih gnojil. Vsa ta vprašanja se urejajo na podlagi kon- 
kretnih naročil kmetijskih organizacij in presoje trgovskih organizacij o mož- 
nosti plasmaja umetnih gnojil, kar vse bazira na pogodbenih odnosih med 
kmetijskimi proizvajalci, trgovskimi organizacijami in proizvajalci gnojil, ozi- 
roma njihovega poslovnega združenja. 

Za letošnje leto so bili opravljeni vsi dogovori po poprej omenjenem 
principu in tudi zaključene količine, ki bi v glavnem pokrivale vse naše po- 
trebe. V lanskem decembru se je dogodila nesreča v koksno-kemijskem kom- 
binatu v Lukovcu. Zaradi tega je nastal izpad preskrbe z umetnimi gnojili 
predvsem v Sloveniji. Glede na ta izpad je republiški sekretariat za gospodar- 
stvo 25. januarja t. 1. ob obisku pomočnika zveznega sekretarja za gospodarstvo 
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inž. Antona Debretina, tega seznanil z nastalo situacijo. Dne 27. 1. 1968 je 
republiški sekretariat za gospodarstvo pismeno obvestil o tem zvezni sekre- 
tariat za gospodarstvo s prošnjo, da se v zveznih organih takoj reši vprašanje 
manjkajočih količin gnojil z uvozom. Prav tako je tudi kmetijsko poslovno zdru- 
ženje Ljubljana dne 30. 1 1968 obvestilo zvezni sekretariat za gospodarstvo 
in zvezno gospodarsko zbornico o pomanjkanju gnojil v Sloveniji s prošnjo, 
da se vprašanje čim hitreje uredi. 

Predstavnik republiškega sekretariata za gospodarstvo je to vprašanje 
ponovil na skupnem sestanku v Beogradu dne 6. februarja 1968. Dne 22. fe- 
bruarja 1968 je zvezni sekretariat za gospodarstvo obvestil republiški sekreta- 
riat za gospodarstvo, da je vprašanje preskrbe z umetnimi gnojili urejeno tako, 
da je odobrena dodatna količina iz uvoza in da so zagotovljene tudi potrebne 
devize. Tako rešitev je potrdila Agrotehnika, vendar je poudarila, da so težave 
z dinarskimi sredstvi, katera mora to podjetje, kot uvoznik umetnih gnojil, 
položiti takoj. Podjetje Agrotehnika si je sicer pri svojih naročnikih z avansi 
za naročena gnojila skušalo zagotoviti ta sredstva, vendar mu je to uspelo le 
v manjšem obsegu. Zato si je Agrotehnika manjkajoča sredstva zagotovila pri 
svoji poslovni banki. Od skupno potrebnih sredstev za uvoz gnojil v višini 
2,4 milijarde S dinarjev manjka trenutno Agrotehniki še 500 milijonov S din. 
Ta sredstva bo morala Agrotehnika dobiti pri kmetijskih delovnih organiza- 
cijah, ki jih. dolgujejo že 4,5 milijarde S dinarjev. Agrotehnika je že odprla 
akreditiv v višini 1,9 milijarde S dinarjev, za 500 milijonov S dinarjev pa bo to 
napravila, ko bo dobila dinarska sredstva. Nato bo dala nalog za uvoz gnojil. 
Gnojila je Agrotehnika kupila v Italiji in Zahodni Nemčiji. 

Pogoj zveznih organov in banke je bil, da morajo biti zadnje količine 
v državi najkasneje do 10. 4. t. 1. Iz povedanega sledi, da bodo gnojila iz uvoza 
zagotovljena, vendar v skrajnem roku. Ugotavljamo pa, da kasnijo dobave 
gnojil domače proizvodnje in sicer fosforna gnojila iz Celja in mešana gnojila 
iz Ruš. Kasnitve teh gnojil nastajajo, ker so kmetijski proizvajalci prepozno 
naročili domača gnojila. Naše tovarne si morajo iskati tržišča svojih proizvodov 
tudi v drugih republikah. Tovarne pa imajo težave tudi s skladiščnimi prostori 
in zaradi tega ne morejo proizvajati na zalogo. Ker so prišla naročila kmetijskih 
organizacij dokaj pozno, je seveda razumljivo, da taka naročila ne morejo biti 
takoj realizirana. Pri prometu z gnojili pa so vsekakor osrednji problemi ob- 
ratna sredstva in medsebojna dolgovanja, kar vse zavira normalno dobavo gno- 
jil. Vendar smatram, da bodo v bodoče morale imeti tovarne za normalno 
poslovanje večje količine gnojil na zalogi. 

Domača proizvodnja umetnih gnojil že krije precejšen del potreb. V iz- 
gradnji so še nekatere nove tovarne, ki bodo, ko bodo zgrajene, pokrile vse 
potrebe, razen kalijevih gnojil, ki jih bomo morali še naprej uvažati. 

Izvršni svet in republiški upravni organi se bodo še nadalje trudili, da se 
izboljša sistem uvoza in da se manjkajoča gnojila predčasno uvozijo. Seveda 
je nujno, da pri proizvodnji in prometu z gnojili sodelujejo vse zainteresirane 
gospodarske organizacije, ki naj z razvijanjem poslovnosti omogočijo boljšo 
oskrbo in si s tem zagotovijo dohodek. Sodelovanje pa je potrebno tudi s strani 
kmetijskih proizvajalcev, ki naj se kaže v pravočasnih naročilih. Izvršni svet 
meni, da bo treba čimprej modernizirati proizvodnjo umetnih gnojil v Cin- 
karni Celje s tem, da bo ta tovarna po že sprejetih konceptih proizvajala kvali- 
tetnejša gnojila z večjo koncentracijo hranilnih snovi. 
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Iz študije o perspektivi proizvodnje umetnih gnojil, ki jo je izdelal kemijski 
inštitut Boris Kidrič v Ljubljani, povzemamo, da je razširiti proizvodnjo v Slo- 
veniji tako, da bi že v letu 1970 proizvajali 374 ton raznih gnojil. Sedanja po- 
raba gnojil je dokaj nizka, računa pa se, da bi ta v dobi 10 let lahko ekonomsko 
upravičeno narasla na 400 tisoč ton. 

Predsednik Miran Goslar: Želi tovariš Javornik postaviti dopolnilno 
vprašanje? 

Inž. Jože Javornik: Z odgovorom sem zadovoljen, vemo pa, da naša 
polja in njive lahko gnojimo z gnojili in gnojem, ne pa z drugimi stvarmi. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš Skok želi tudi postaviti vprašanje. 
Tovariš Skok vprašuje naslednje: ali namerava upravni odbor cestnega 

sklada SR Slovenije predložiti republiškemu in gospodarskemu zboru v roku 
do 1. aprila 1968 plan koriščenja dopolnilnih sredstev, ki izvirajo iz povišane 
cene bencina? V obvestilih za prihodnje zasedanje zbora te točke ni bilo 
mogoče zaslediti. Ali lahko kdo od predstavnikov izvršnega sveta takoj odgovori 
na to vprašanje? (Ne.) To se pravi, da bomo to vprašanje posredovali direktno 
upravnemu odboru cestnega sklada. 

Se kdo želi postaviti kakšno vprašanje. (Nihče.) S tem je ta točka zaklju- 
čena. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, na oceno razvoja v SR 
Sloveniji v letu 1968 in sklepanje o predlogu resolucije o osnovah ekonomske 
politike v letu 1968. 

Kot veste, je zbor o tej problematiki že razpravljal na prejšnji seji gospo- 
darskega zbora. Takrat smo sklenili po splošni obravnavi, da bomo dokončno 
razpravljali in sklepali o resoluciji na današnji seji zbora. Prejeli ste predlog 
resolucije o osnovah družbenoekonomskega razvoja Slovenije v letu 1968, ki 
ga je pripravila posebna komisija poslancev, ki sta jo imenovala gospodarski 
in republiški zbor. Na podlagi 165. člena poslovnika je bil predlog poslan tudi 
izvršnemu svetu. Izvršni svet je z dopisom 8. marca sporočil skupščini, da se 
strinja s predlagano resolucijo. Za svoje predstavnike je določil tovariša Rina 
Simonetija in Franca Kraglja. 

Prosim predsednika komisije, ki je pripravila ta predlog, tovariša po- 
slanca Janeza Vidmarja, za uvodno besedo in za obrazložitev dopolnitve, ki smo 
jih danes dobili na klopi. Prosim, tovariš Vidmar ima besedo. 

Janez Vidmar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in občasni odbor 
za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora ter začasni od- 
bor za proračunski sistem in finance organizacij sko-političnega zbora so na 
skupni seji dne 5. in 6. februarja obravnavali oceno razvoja v SR Sloveniji v letu 
1968, ki jo je skupščini predložil izvršni svet. Na tej skupni seji so odbori izvo- 
lili skupino poslancev z nalogo, da podrobno pregleda, revidira in dokončno 
formulira predloženi osnutek resolucije o osnovah družbenoekonomskega raz- 
voja SR Slovenije v letu 1968. 
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Sedemčlanska skupina poslancev v sestavi: Vidmar, Cvenk, Brumen, 
Forte, Pungerčar, Kolar in Krajnčič je že pred 47. sejo gospodarskega zbora 
na svoji 1. seji dne 8. februarja 1968 obravnavala osnutek resolucije, ki je bil 
v obliki delovne zasnove predložen vsem poslancem že prfed sejami zborov 
v mesecu februarju. Ze na prvi seji je skupina poslancev sklenila predlagati 
dopolnitve in spremembe osnutka resolucije, skladno s predlogi, ki so bili dani 
že na seji odborov republiškega zbora, gospodarskega zbora in organizacijsko- 
političnega zbora. Dopolnitve in spremembe osnutka resolucije so bile poslane 
vsem poslancem. Na naslednjih dveh sejah je skupina poslancev obravnavala 
vse predloge in pripombe poslancev k osnutku resolucije, ki so jih dali poslanci 
po sejah zborov v mesecu februarju. Na seji dne 29. februarja je bil sprejet 
osnutek resolucije o osnovah družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije v 
letu 1968 v obliki kot je predložen za današnjo sejo zbora. Resolucija je zasno- 
vana na oceni družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije v letu 1967, ob 
upoštevanju možnosti in pogojev razvoja v letu 1968 to je v tretjem letu izva- 
janja gospodarske in družbene reforme. Kot temeljno nalogo gospodarskega in 
družbenega razvoja postavlja resolucija takoj na začetku popolno oživitev rasti 
celotne proizvodnje. Tako bo v letu 1968 mogoče po oceni doseči dejanski 
porast skupnega družbenega produkta za 5 do 6l5/o, porast industrijskega pro- 
izvoda pa za 4 do 5%, pri čemer naj bi porasel izvoz najmanj za 9 do ll^/o. 

To bo seveda mogoče doseči le z upoštevanjem vseh činiteljev, ki vplivajo 
bodisi kot notranji ali zunanji na ekonomiko posameznih podjetij. Z investicij- 
sko politiko je treba doseči zlasti večjo učinkovitost posameznih investicijskih 
naložb. Uvajanje sodobne tehnologije in aplikacije dosežkov znanstvenega in 
raziskovalnega dela postajajo iz dneva v dan večja nujnost za modernizacijo 
gospodarstva in posameznih podjetij. Na to se nujno navezujejo predvidene 
in objektivno zahtevane možnosti, ki terjajo zaposlovanje mlajših strokovnja- 
kov in spremembe kadrovske strukture zaposlenih v posameznih podjetjih. 

Vso pozornost bo potrebno posvetiti analizi domačega in inozemskih trgov, 
sistematični tržni raziskavi v podjetjih in izven podjetij pri združenih proiz- 
vajalcih gospodarskih zbornic in drugod. Resolucija namreč večkrat omenja 
kot pomembno dejstvo, da se posamezna podjetja še vedno niso dovolj spri- 
jaznila oziroma vživela v objektivne pogoje tržnega gospodarstva. Če pa govo- 
rimo o tržnem gospodarstvu, je razumljivo, da moramo vedeti, kaj in kako 
proizvajati ter kaj, koliko in kako prodati. Seveda so nosilci prizadevanj za 
bolj uspešni, učinkoviti gospodarski in družbeni razvoj le delovne organizacije, 
kar je v resoluciji še posebej poudarjeno. Ukrepi, ki jih bodo podvzemali pred- 
stavniški organi in samoupravne skupnosti v republiki in občinah za izvrševanje 
nalog ekonomske politike, imajo predvsem namen, da bi spodbudili in omogočili 
rast proizvodnje in produktivnosti dela ter zagotovili stabilnsot pogojev gospo- 
darjenja. V tem smislu obravnava resolucija vse družbenoekonomske probleme 
in naloge razvoja v letu 1968 tako v gospodarstvu kot izven njega, nekatere 
bolj, druge manj konkretno, vse pa s ciljem nadaljnjega uveljavljanja načel 
gospodarske in družbene reforme. Nimam namena konkretno obravnavati 
posameznih formulacij ali teksta resolucije; zato smatram, da lahko v imenu 
skupine poslancev, ki je pripravila dokončno redakcijo teksta resolucije, pred- 
lagam, da jo zbor sprejme z dopolnitvami in spremembami, ki jih predlagata 
odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora in odbor 
za proračun in finance republiškega zbora. Te dopolnitve so bile sprejete na 
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današnji skupni seji in ste jih dobili tudi v pismeni obliki. Ker pa jih verjetno 
niste utegnili prečitati, vam jih posredujem. 

V podrobni obravnavi predloga resolucije sta dala odbora naslednje do- 
polnitve in spreminjevalne predloge. 

Na 1. strani v 1. vrsti 1. točke se letnica 1968 nadomesti z letnico 1967. 
Na 2. strani v 1. vrsti 3. odstavka se letnica 1967 nadomesti z letnico 1968. 
Spremembi kot vidite sta redakcijskega značaja. 

Na 5. strani 2. vrsta 2. odstavka se 1. točka dopolni tako, da se glasi': »in 
tehnologije bi morale delovne organizacije in poslovne banke v sodelovanju 
z gospodarsko zbornico v SR Sloveniji podvzeti ukrepe«. Odbora sta bila namreč 
mnenja, da je treba konkretno določiti dejavnike, ki bodo podvzeli ukrepe za 
hitrejše uvajanje modernizacije gospodarstva. 

Na 6. strani se stavek, ki se začne v 1. vrsti, črta in se doda kot dodatni 
stavek 1. odstavka; hkrati se ga dopolni tako, da se glasi: »v te procese je treba 
vnašati tudi nove sodobnejše oblike vertikalne integracije, ki se šele pričenja 
uveljavljati, kot so skupna vlaganja, proizvodno-finančno sodelovanje, inte- 
gracija v raznih fazah proizvodnje, blagovnega prometa in podobno«. Odbora 
sta menila, da je treba pospeševati ne samo horizontalno integracijo, temveč 
predvsem tako združevanje delovnih organizacij, ki bo vključevalo celoten 
proces proizvodnje od surovine do končnega izdelka«. 

V 2. vrsti 1. alinee 2. točke se besedica »če« nadomesti z besedico »kako«. 
Odbora sta predlagala spremembo zaradi tega, ker sta menila, da ni dvoma, 
da se bodo dosegli smotri, ki so bili postavljeni ob sprejemu zakona, toda je 
vprašanje, kako se bodo dosegali. 

Na 7. strani v 5. vrsti 3. točke se besedica »bodo« nadomesti z besedico 
»naj bi«. Sprememba je redakcijskega značaja. 

Na 9. strani se 4. alinea spremeni tako, da se glasi: »krepitev in uveljav- 
ljanje samoupravnih odnosov na področju izobraževanja socialnega zavarova- 
nja, otroškega in socialnega varstva«. Za 4. alineo se doda nova 5. alinea, ki 
se glasi: «uvajanje samoupravnih odnosov pri gospodarjenju s cestami«. Z 
dopolnitvami in razširitvijo besedila se poudarijo področja, kjer bo prišla bolj 
do izraza aktivnost in iniciativa samoupravnih organov. 

Na 10. strani 7. odstavek se označi s številko 10, nadaljnje zaporedne šte- 
vilke pa se ustrezno preštevilčijo. Gre torej za redakcijsko spremembo. 

Na 13. strani točka 13 se spremeni tako, da se glasi: »dosedanji ukrepi za 
razrešitev protislovij v pokojninskem zavarovanju niso dali zadovoljivih rezul- 
tatov, ker niso dovolj proučena temeljna načela tega zavarovanja, načela soli- 
darnosti in dohodka. Poleg tega niso usklajene materialne možnosti z obsegom 
pravic, kot tudi niso prenesene pristojnosti za republike in samoupravo zava- 
rovancev. Zato se bodo republiški organi zavzeli za izpopolnitev sistema pokoj- 
ninskega zavarovanja v smeri dosledne izvedbe temeljnih načel, krepitve repu- 
bliške samouprave zavarovancev in za ustrezno ureditev pokojninskega zava- 
rovanja oseb z izjemnimi pravicami. Nadalje se bodo proučevale možnosti za 
odpravljanje razlik med pokojninami priznanimi v različnih časovnih razdob- 
jih.« Odbora sta menila, da je treba obširneje opisati naloge, ki jih bodo morali 
v letošnjem letu izvršiti republiški organi na področju invalidsko-pokojninskega 
zavarovanja. 

Na 14. strani, v prvi vrsti drugega odstavka šestnajste točke se besedilo 
dopolni tako, da se glasi »s sredstvi že uvedenega dodatnega davka od prometa 
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blaga na drobno.« S spremembo besedila se namreč precizira, da gre že za 
uvedeni dodatni davek in ne morda za uvajanje novega dodatnega davka. 

Predlagam v imenu skupine poslancev, ki je pripravila redakcijo tega 
teksta, da naš zbor resolucijo sprejme, skupaj z navedenimi spremembami in 
dopolnitvami. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa. Tudi zakonodajno-pravna ko- 
misija je obravnavala predlog resolucije. Njeno poročilo ste prejeli. Ali želi 
morda predstavnik zakonodajno-pravne komisije sodelovati v razpravi? (Ne.) 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Lamut. 

Franc Lamut: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Strinjam se z besedilom resolucije. Predlagam spremembo na strani 9 in sicer 
v četrti alinei šeste točke. Četrta točka govori o izpolnjevanju zunanjetrgovin- 
skega, carinskega in deviznega režima, ki naj postane bolj prožen in gibčen 
ter naj se hitreje prilagaja pogojem na inozemskih trgih z namenom, da se 
pospeši domača proizvodnja in da se doseže ekonomsko upravičena menjava 
z inozemstvom. V šesti alinei pa uporabljamo drugo terminologijo in zahtevamo 
proučevanje vpliva davčnih oblik in drugih obveznosti delovnih organizacij. 
S to terminologijo se strinjam. Toda sodim, če smo uporabili takšno termino- 
logijo, ni potrebno spreminjati zunanjetrgovinskih carin in deviznega režima 
samo zaradi prožnosti in gibčnosti, ampak predvsem zaradi tega, da bodo 
delovne organizacije sposobne tudi konkurenčno nastopati na zunanjih trgih. 
Zaradi tega predlagam, da se četrta alinea glasi tako: »izpopolnjevanje zuna- 
njetrgovinskega, carinskega in deviznega režima v smislu večje prožnosti, gibč- 
nosti in konkurenčnosti pri prilagajanju pogojev na inozemskih trgih zaradi 
pospešitve domače proizvodnje in ekonomsko upravičene menjave z inozem- 
stvom«. Predlog utemeljujem s tem, da dosedanji carinski in devizni sistem pred- 
stavlja v glavnem eno izmed oblik davkov, ki se pobirajo predvsem pri repro- 
dukcijskem materialu in pri opremi. Ugotavljam, da tudi na teh področjih 
lahko industriji precej pomagamo, če to vprašanje spravimo v sklad in v neke 
normalne okvire. 

Predsednik Miran Goslar: Torej če sem te prav razumel, »in kon- 
kurenčnosti« vstavimo v četrto alineo. Se kdo prosim? Tovariš Arzenšek ima 
besedo. 

Inž. Ivan Arzenšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Ob sprejemanju 
predloga resolucije o osnovah ekonomske politike za leto 1968 želim v razpravi 
poudariti le nekatera vprašanja. Ni moj namen resolucijo vsebinsko in tekstu- 
alno dopolnjevati ali spreminjati. Z njo se strinjam. Zastavlja pa se mi vpra- 
šanje ali smo sposobni v letošnjem letu v taki meri in v taki smeri izvajati 
ekonomsko politiko, kakor jo nakazuje resolucija. 2e v ugotovitvah je nakazana 
diferenciacija delovnih organizacij na tiste, ki so se uspešno vključile v tržno 
gospodarstvo in na tiste, ki zaostajajo. Smatram za potrebno, da čimprej anali- 
ziramo vzroke zaostajanja od koncepta srednje in dolgoročnega razvoja gospo- 
darstva in točno opredelimo te primere. Prepuščati ta vprašanja samim delov- 
nim organizacijam, bi bilo nepravilno in v škodo gospodarstvu. 
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Te naloge so v resoluciji sicer nakazane, vendar dosedanja praksa kaže, 
da se rešujejo prepočasi in neskladno s hitrim tempom gospodarskih dogajanj 
in premikov. Marsikatere delovne organizacije ali panoge so danes glede per- 
spektive v dilemi in v negotovosti. Večkrat pa k temu pripomoremo, ko me- 
njamo v zelo kratkih obdobjih stališča in merila, kar pri posameznih delovnih 
organizacijah ustvarja še večje težave in negodovanja. 

Jasno in precizirano stališče do razvoja posameznih gospodarskih panog je za 
delovne organizacije ne glede na posledice verjetno bolj sprejemljivo, kot pa 
da počasi in z zakasnitvijo rešujemo posamezne probleme. 

Pri rasti proizvodnje se postavlja prognoza povečanega izvoza do 11 %>. 
Smatra se, da smo preveč usmerjeni v količinski porast izvoza, oziroma na 
indeks, kot na kvaliteto in politiko izvoza ter za stimulativno urejanje vpra- 
šanj, ki so vezana na intenzivnost in učinkovitost izvoza. Gre predvsem za 
regionalno usmerjenost, za pospeševanje tistega izvoza, kjer je vloženo delo 
najbolj oplemeniteno, to je v finalnih proizvodih ter da se polproizvodi oziroma 
surogati v večji meri uporabljajo predvsem v domači industriji. 

Tudi ne gre izvažati za vsako ceno, kar se je marsikje dogajalo v drugi 
polovici lanskega leta, ko je nastopila stagnacija na domačem tržišču. Zato tudi 
izvoz v letu 1967 ni realen odraz potencialnih možnosti. Pri precejšnjem delu 
izvoza izkupček ne krije niti lastnih materialnih oziroma proizvodnih stroškov. 
V letu 1967 so bili pogosti primeri, ko se je s forsiranjem izvoza skušalo kriti 
vsaj del fiksnih stroškov, ker bi ustavitev proizvodnje povzročila še večji 
deficit. Skratka, gre za usmerjanje izvoza, za njegovo ekonomsko učinkovitost 
in za hitro ter uspešno reševanje vseh tistih vprašanj v deviznem in carinskem 
sistemu, ki urejajo odnose do izvoza. 

Razen tega menim, da izvoz preveč ločeno obravnavamo od uvoza, čeprav 
vemo, da sta uvoz in izvoz medsebojno tesno povezana in da le medsebojna 
usklajenost lahko daje pozitivno zunanjetrgovinsko bilanco. Podatki in rezul- 
tati lanskega leta na tem področju so nam znani. Ti podatki niso ravno najbolj 
razveseljivi. Višina izvoza ni ravno vedno in povsod merilo za presojo dobrega 
ali slabega gospodarjenja, zlasti ne, če ga ne primerjamo z uvozom. 

Resolucija v drugem poglavju daje poudarka modernizaciji proizvodnje, 
posebno tistega dela industrije oziroma gospodarstva, kjer doslej niso bili 
doseženi zadovoljivi rezultati. S takim stališčem se popolnoma strinjam. Vendar 
ponovno poudarjam, da se mora modernizacija gospodarstva razvijati skladno 
z določenim konceptom razvoja. Ker resolucija predvsem nakazuje ekonomsko 
politiko za leto 1968, gre za osnovno vprašanje, koliko finančnih sredstev je 
sploh na razpolago in po kakem vrstnem redu bomo izvajali naložbe in ali 
smo sposobni izvajati začrtano ekonomsko politiko na vseh področjih, kjer ta 
sredstva uporabljamo. Znani so nam podatki, kako uporabljamo investicijska 
sredstva v našem gospodarstvu. Znani pa so tudi podatki, koliko sredstev za te 
namene trosimo, oziroma koristimo mimo evidence bančnih kreditov. Ti podatki 
še vedno kažejo, da je vsota investicijskih sredstev relativno visoka, da pa so 
sredstva zelo razdrobljena in uporabljena na široki fronti investicijske dejav- 
nosti. Resolucija sama poudarja prizadevanja za učinkovito investicijsko poli- 
tiko, kar zahteva seveda večjo koncentracijo sredstev gospodarstva, oziroma 
kapitala in poslovnih bank. Enaka zahteva je bila tudi v resoluciji v letu 1967. 
Zastavlja se vprašanje, kako in v kakšnem obsegu bomo uspeli realizirati to 
nalogo letos. Glede sprejemanja odločitev gospodarskega razvoja in naložb 
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smatram, da bo potrebno obravnavati posamezna vprašanja bolj kompleksno. 
To je posebno za nas poslance zelo važno. Praksa kaže, da preveč parcialno 
obravnavamo razne gospodarske odločitve, ki niso dovolj podprte z ekonomskim 
učinkom in finančnimi možnostmi. Take parcialne razprave nam večkrat za- 
megle celoto. 

Postavlja se tudi vprašanje ali so že znana merila, ki bi služila za ocenje- 
vanje položaja posamezne gospodarske organizacije oziroma dejavnosti. Poraja 
se dvom, da pri določitvah o tej ali drugi naložbi nimajo vedno odločujoče 
vloge tržni vplivi. To pa lahko povzroči, da postavljene naloge ne bodo reali- 
zirane, kakor so v resoluciji predvidene. 

Kakor sem že v uvodu poudaril, gre predvsem za resen pomenek oziroma 
za konfrontacijo s stanjem, v katerem se nahajamo in za odgovor ali smo vse te 
naloge, ki jih postavljamo pred družbo in naše delovne organizacije sposobni 
uresničiti zlasti iz dveh zornih kotov: 

1. V mislih imam tiste naloge, ki jih resolucija nalaga organom in službam 
skupščine ter izvršnemu svetu. Dva odbora republiškega in organizacijsko-poli- 
tičnega zbora v svojih poročilih namreč poudarjata, da je v teh službah po- 
manjkljiv kadrovski sestav in da je vprašanje izboljšati kadrovsko strukturo 
vprašljivo, ker so finančna sredstva omejena. 

2. Če hočemo uresničiti zastavljene naloge, moramo vedeti, ali imamo 
jasno perspektivo in jasno sliko, kako je s finančnimi sredstvi. Vsi vemo, da so 
za določeno dobo v glavnem sredstva angažirana za obveznosti iz preteklih ob- 
dobij. Vemo tudi od kod lahko sredstva pričakujemo, kje se lahko koncentrirajo. 
Odgovor je na videz preprost: pri delovnih organizacijah. Vendar vsi dobro 
vemo, v kakšnem položaju se nahaja dobršen del naše industrije, kako je z 
njihovimi sredstvi in kako je z njihovimi skladi. Se boljšo sliko bodo pokazale 
analize bilanc lanskega leta, ki jih pripravlja SDK. Rezultati zaključnih raču- 
nov nam bodo dali natančen odgovor, v kakem obsegu bomo sposobni uresni- 
čiti zastavljene naloge. 

Drugi vir sredstev moramo iskati v naših bankah. Pred nje se postavlja 
naloga organizacije in koncentracije sredstev. Kako to nalogo uresničiti, ko so 
razpoložljiva sredstva že angažirana in praktično nimamo jasne predstave, 
koliko imamo v naši republiki likvidnih sredstev? Tudi na republiška sredstva, 
to je sklad skupnih rezerv je velik pritisk. Če upoštevamo vsa ta dejstva, si 
lahko ustvarimo dokaj jasno predstavo, kako je z našim finančnim potencialom, 
z našim kapitalom, kolikor smo sposobni vlagati in kje. Skratka, na osnovi teh 
ugotovitev menim, da bo skupščina imela precejšnje težave in da ne bo 
mogla vplivati na gospodarsko politiko v taki meri, kot to nakazuje resolucija. 
Hvala lepa! 

Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa. Še kdo želi razpravljati? Pro- 
sim, besedo ima Tone Polajnar. 

Tone Polajnar: Imam pripombo k 7. točki 3. odstavka na 9. strani. 
Zadnji stavek v tem, odstavku se glasi: »Z olajšavami pri odmeri prispevkov iz 
osebnega dohodka bi morali stimulirati širše vključevanje mladine v uk pri samo- 
stojnih obrtnikih in podobnih gospodarskih dejavnostih«. Ni mi razumljivo, ker ne 
vem, kaj pomenijo podobne gospodarske dejavnosti. S takim besedilom precej 
zožujemo smisel te naloge. Predlagam, da bi se ta zadnji stavek glasil približno 
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takole: »Z olajšavami pri odmeri prispevkov iz osebnega dohodka bi morali 
stimulirati širše vključevanje mladine v uk pri samostojnih obrtnikih in drugih 
gospodarskih dejavnostih, ki lahko sprejemajo vajence v uk.« 

Predsednik Miran Goslar: Ta dikcija se nanaša na že sprejeti nor- 
mativni akt, o katerem smo na zadnjih sejah razpravljali in sprejeli zakon 
o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih občanov. S tem 
zakonom smo sprejeli posebne olajšave za samostojne obrtnike. Isto velja tudi 
za zasebne gostince. Ker je dikcija usklajena s sprejetim zakonom, je vprašanje, 
če jo lahko spremenimo. 

Zeli še kdo besedo? Tovariš Ladava ima besedo. 

Anton Ladava: Imam pripombo k besedilu zadnjega odstavka na 
10. strani, ki se glasi: »z ukrepi in prizadevanji za racionalno porabo sredstev 
ter z učinkovitejšim zajemanjem in uvajanjem novih virov dohodkov, so 
ustvarjene možnosti, da za kritje potreb splošne potrošnje skupna prispevna 
stopnja od osebnih dohodkov v republiki ne bo večja kot 27,5 %. S tem bodo 
obremenitve delovnih organizacij nekoliko nižje kot v preteklem letu, če upo- 
števamo, da je v tej stopnji zajet tudi pretežni del, njihovih obveznosti za finan- 
ciranje srednjega strokovnega šolstva.« Mislim, da ugotovitev ni točna, da ne 
bodo prispevne stopnje v Sloveniji višje kot 27,5%. Ce zasledujemo razprave 
v nekaterih občinskih skupščinah, predvidevajo višjo stopnjo kot 7,74%, koli- 
kor so pristojne za predpisovanje proračunskega prispevka za temeljno izobra- 
ževalno skupnost in za občinski proračun. 

Nadalje večina občinskih skupščin se sicer na demokratičen način dogovarja 
s predstavniki gospodarstva o prostovoljni, sicer pogodbeni vezavi sredstev 
za tako imenovane družbene potrebe. Dejstvo je, da tudi tak način dejansko 
pomeni dodatno obremenitev gospodarstva, čeprav je demokratična in so o 
njej sklepali delavski sveti. Verjetno se za temi pojavi skrivajo druga globlja 
vprašanja, morda delitvena razmerja med federacijo, republiko in občino. 

Prav je, da smo si že danes v teh vprašanjih na jasnem, da ne bomo šli 
s predpisi, ki jih sprejemamo v razkorak z nekaterimi stališči, in ukrepi v ko- 
munah. Prav bi bilo, da se resolucija v tem smislu dopolni, čeprav se zavedam, 
da globalne problematike, ki izvira iz obremenitve in delitve sredstev, ni mo- 
goče zajeti v tej resoluciji. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš Lamut. 

Franc Lamut: S predlogom tovariša poslanca, da naj se nakažejo 
možnosti višje prispevne stopnje, se ne strinjam. Z resolucijo namreč obvezu- 
jemo tudi vse republiške in občinske organe, kakšna naj bo ta prispevna 
stopnja. 

Predsednik Miran Goslar: Ali lahko ugotovimo, da naj bo prispevna 
stopnja 40%, če gospodarstvo to prenese. Toda resolucija mora biti dokument, 
ki naj nekaj pomeni, če ga skupščina sprejme. Drugače ga ni treba. 

Anton Ladava: Dejstvo je, da občinske skupščine dokazujejo, da je 
za kritje potreb splošne potrošnje prispevna stopnja 27,5% prenizka. 
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Predsednik Miran Goslar: V zvezi s to razpravo obveščam poslance, 
da je republiški zbor med tem že končal razpravo o resoluciji in sprejel sklep, 
da se odstavek, o katerem je govoril tovariš Ladava, črta, v celoti. Črtanje tega 
odstavka bi seveda pomenilo, da v resoluciji nikjer nimamo izražene preusme- 
ritve na določeno realno politiko pri obremenjevanju dohodkov v gospodarstvu. 
Mi smo sicer delimitirali stopnjo, ampak to ne pomeni, da nimamo nikakršnega 
odnosa do obremenitev v gospodarstvu. Ce bi prišlo do črtanja tega odstavka, 
potem bi bilo treba ta odnos nekje drugje jasno postaviti. Drugo vprašanje pa 
je, ali gre za 27,5% ali gre za 27,6 in tako naprej. Sam kvantitativni odnos pa 
je manj važen, kot pa celoten odnos, ki ga kažemo do problema nadaljnjega 
obremenjevanja gospodarstva in do te oblike, ki je sestavni element vsake kal- 
kulacije. Ko bosta oba zbora usklajevala besedilo, je priložnost, da se upošteva 
tudi predlog tovariša Ladave. 

Morda še kdo želi besedo? Če povzamem razpravo, imamo spreminjevalne 
predloge tovariša Lamuta, tovariša Polajnarja in tovariša Ladave, medtem ko 
je tovariš Arzenšek le razpravljal o resoluciji. 

Prekinjam sejo ter prosim komisijo in odbor, da gresta takoj v sobo 84 
skupaj s tovariši, ki so predlagali amandmaje, da ne bi bilo kakšnih nespora- 
zumov. Sestanka v sobi 84 naj se udeleže tudi predstavniki izvršnega sveta. 

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

Predsednik Miran Goslar: Nadaljujemo z razpravo o predlogu reso- 
lucije. Kdo želi besedo? Prosim tovariš Zupan. 

Inž. Ivan Zupan: Tovariši poslanci? Če bo gospodarstvo ocenjevalo 
to resolucijo skozi prizmo obremenitev gospodarstva za potrebe splošne po- 
trošnje, potem bi lahko prišlo do zaključka, da je naš namen nenehno obreme- 
njevati gospodarstvo oziroma obratno, da naša dejavnost ni usmerjena v reše- 
vanje njegove eksistence na gospodarskem tržišču. To so dejstva, mimo katerih 
ne moremo. Ko govorimo o delimitirani stopnji, oziroma stopnji obremenitve 
27,5%, potem se mi nenehno vsiljuje misel, da si gospodarstvo oziroma njegovi 
predstavniki v gospodarskem zboru spremembo te obremenitve izredno lah- 
kotno predstavljajo. Saj se potrošnemu delu nenehno vsiljuje misel, ali ni bila 
ta zahteva premajhna in ali se ne da z obremenjevanjem nadaljevati. Nimamo 
še podatkov, kako te stvari izgledajo po občinah, so pa podatki, ki kažejo, da 
gre povsod raje krepko navzgor kot pa obratno. 

Mislim, da je v gospodarskem zboru treba spregovoriti o tem, da gospo- 
darstvo jasno ugotavlja, da je proračunska potrošnja kot jo predvideva reso- 
lucija maksimalna in celo pretirana. Z drugo besedo, da gospodarstvo poziva vse 
merodajne činitelje, da na vseh področjih poiščejo metode in sredstva, kako 
bi se ta proračunska potrošnja spravila v znosne okvire. Če govorim o tem, 
v nekoliko ostrem tonu, potem izhajam iz naslednjih ugotovitev: 

Mi sicer resolucijo sprejemamo, oziroma smo o njej razpravljali v gospo- 
darstvu samo na osnovi kvantitativnih podatkov uspehov gospodarstva za pre- 
tečeno leto. Več ali manj so nam že znani rezultati zaključnih računov, ki na- 
kazujejo situacijo v neprimerno bolj zaostreni obliki kot so to prikazovali kvan- 
titativni podatki. Najbrž je edinstven primer povojnega gospodarstva, da ugo- 
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tavljamo, da je precejšen del slovenskega gospodarstva z zaključnim računom 
pokazal zgubo ali izravnavo. Iz tega izhaja, da se bo velik del kolektivov moral 
odpovedati svojim že dovolj znižanim osebnim dohodkom, zato da bi odvajal 
določena sredstva za modernizacijo in ureditev svojega položaja na trgu. Ob 
sočasni primerjavi pa ugotavljamo, da splošna potrošnja teh gospodarskih ukre- 
pov ne upošteva, ampak da se celo krepi. Tu nastopata dva disproporca, katera 
naše gospodarstvo relativno mirno spremlja in ne dviguje svojega glasu z za- 
htevo, da naj se zaščitijo interesi slovenskega gospodarstva. 

Večkrat sem že poudarjal misel, da smo po reformi kot enega izmed 
glavnih elementov naše stabilizacije načeli vprašanje investicij. Globoko sem 
prepričan, da je bil del teh razprav utemeljen. Vendar se zaradi omejevanja 
investicij pojavljajo tudi negativne posledice. Zmanjšana proizvodnja oziroma 
zmanjšana investicijska vlaganja se odražajo v manjši potrošnji, v nezaposle- 
nosti, stagnaciji in podobno. Tu moramo nekaj ugotoviti. Ob reformi smo se 
lotili v glavnem le investicijske dejavnosti in v njej iskali ključ za rešitev. 

Drugi del, to je splošna potrošnja pa je nekoliko bolj občutljiva. Reformi- 
rati splošno potrošnjo pa zahteva večji pogum in bolj ostre posege. Tega pa se 
spretno izogibamo in puščamo, da se razvija in raste naprej. Menim, da bi 
gospodarski zbor moral biti pobudnik zahteve, da se na vseh mogočih področjih 
iščejo metode in sredstva ter pot za racionalizacijo poslovanja po taki stopnji, 
da bo gospodarstvo dejansko obremenjeno s tisto stopnjo, ki jo lahko nosi in 
ki mu zagotavlja vsaj minimalno rast. Razprave, ki govore v prid nadaljnjega 
obremenjevanja gospodarstva, me resno spodbuja k misli, ali ne bi bilo 
morda oportuno vztrajati pri stari limitni stopnji in iskati rešitve drugod. 

Govorimo, da je naše gospodarstvo močneje razvito in da ga zato lahko 
močneje obremenjujemo. Ne vem, če ta teza prenese kritiko. Močneje razvito 
gospodarstvo običajno daje od sebe več, torej bi se prispevne stopnje lahko 
zmanjševale. Ker pa tega ni, se moramo posluževati stalnih obremenitev go- 
spodarstva ali z drugo besedo slabitve njegovih gospodarskih pozicij. Poudariti 
hočem, da naj naš zbor pred slovensko javnostjo jasno pove, da je gospodarska 
situacija po vsej verjetnosti neprimerno ostrejša in težja kot se velik del jav- 
nosti zaveda, zato moramo iskati rešitev v našem življenjskem in gospodarskem 
prostoru le v tistem obsegu 'in dimenzijah, ki jih zmoremo. Naša izhodišča ne 
bi smela biti vedno le potrebe, temveč realne možnosti in težnje, da krepimo 
gospodarstvo* ki bo sposobno kriti tudi potrebe. Le v tem so zastopani interesi 
slovenskega gospodarstva. Poudarek na tem zboru in jasna beseda javnosti 
bi verjetno lahko pomagala, da bi se tudi na področju potrošnje v letošnjem 
letu pristopilo k temeljitejšim in resnejšim analizam. Verjetno bi lahko z 
veseljem ugotavljali ob letnem obračunu, da smo dosegli določene pozitivne 
premike tudi na področju potrošnje. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo? Prosim tovariša Vid- 
marja, predsednika komisije, da da poročilo. 

Janez Vidmar: V odmoru se je sestala skupina poslancev za redakcijo 
resolucije, ki je upoštevala razpravo na seji gospodarskega zbora in republiškega 
zbora. Skupina poslancev predlaga, da se resolucija spremeni v treh odstavkih: 

1. alinea na strani 9 naj bi se glasila takole: »Izpopolnjevanje zunanjetrgo- 
vinskega, carinskega in deviznega režima v smislu večje prožnosti, gibčnosti in 

15» 
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konkurenčnosti pri prilagajanju pogojem na inozemskih trgih zaradi pospešitve 
domače proizvodnje in ekonomsko upravičene menjave z inozemstvom. 

Na isti strani se spremeni zadnja Vrsta v predzadnjem odstavku. Zadnji 
stavek v predzadnjem odstavku naj bi se torej glasil: »Z olajšavami pri odmeri 
prispevkov iz osebnega dohodka bi morali stimulirati širše vključevanje mla- 
dine v uk pri samostojnih obrtnikih in drugih gospodarskih dejavnostih, ki 
lahko sprejemajo vajence v uk.« 

Zadnji odstavek na 10. strani naj se glasi: »Z ukrepi in prizadevanji za 
racionalno porabo sredstev ter z učinkovitejšim zajemanjem in uvajanjem novih 
virov dohodkov so ustvarjene možnosti, da skupna prispevna stopnja od oseb- 
nih dohodkov v republiki za kritje potreb splošne potrošnje ne bi bila višja 
kot 27,5 «/o. Tekst, ki sledi v tem odstavku pa naj se črta. 

Predsednik Miran Goslar: Slišali ste poročilo predsednika komisije 
tovariša Vidmarja. Se kdo želi razpravljati? (Ne javi se nihče.) Ce ne, mislim, 
da lahko preidemo na glasovanje o resoluciji, s tem da glasujemo tudi o spre- 
membah, ki so bile že predložene v prvotnem poročilu, ki ste ga danes dobili 
in pa s temi tremi dopolnitvami, ki jih je dal sedaj tovariš Vidmar. Glasujemo 
torej v celoti o tem tekstu resolucije. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je resolucija soglasno sprejeta. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
predloga programa za izdelavo regionalnega prostorskega plana za območje 
Slovenije in na sklepanje o potrditvi tega programa. 

Predlog programa sta pripravila republiški sekretariat za urbanizem in 
republiški zavod za planiranje, izvršni svet pa ga je predložil v potrditev. Kot 
poročevalec nastopa inž. Marko Slajmer. Ali želi tovariš Slajmer k predlogu 
programa dati še ustno obrazložitev? Prosim, besedo ima tovariš Marko Slajmer. 

Inž. Marko Slajmer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Dovolite mi, da dam nekaj kratkih uvodnih pojasnil predvsem glede 
tistih vprašanj, ki mogoče niso dovolj jasno razvidna iz samega predloga pro- 
grama in iz obrazložitve. 

S sprejetjem zakona o regionalnem prostorskem planiranju je bil storjen 
pomemben korak v prizadevanjih za izvajanje in izpopolnjevanje splošnega 
sistema družbenega planiranja. Skupščina SR Slovenije jo s tem izrazila 
družbeno voljo o tem, da z regionalnim prostorskim planiranjem zagotovimo 
smotrno uporabo, urejanje in gospodarjenje s prostorom ter varovanje tistih 
vrednot, ki predstavljajo predmet dolgoročnega interesa družbe v prostoru. 
Sprejeti zakoni so opredelili interes, odgovornost in kompetence republike 
v slovenskem prostoru, po drugi strani pa omogočili in usmerili pripravo 
začetnega dokumenta — regionalnega prostorskega plana za območje Slovenije. 

Izraz prizadevanja za uresničitev te naloge je predloženi program, katerega 
osnutek je služil tudi kot podlaga za pripravo konkretnih delovnih zasnov za 
leti 1967 in 1968. 

Čeprav smo z delom po teh letnih programih že pričeli, so nekatere okoli- 
ščine narekovale ponovno presojo celotne delovne zasnove. Med te okoliščine 
sodi predvsem začetek priprav za izdelavo koncepta dolgoročnega družbeno- 
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ekonomskega razvoja Slovenije, ki so sovpadle z začetkom izdelave regional- 
nega prostorskega plana. Potrebno je bilo namreč že vnaprej uskladiti in smi- 
selno povezati obe deli, ki v bistvu vodita k istemu cilju. 

Kljub številnim razpravam pa se zdi, da funkcija regionalnega prostorskega 
plana še ni docela pojasnjena, zlasti glede odnosov, ki nastajajo med regional- 
nim prostorskim planom na eni ter z družbenimi plani in posebej še s konceptom 
dolgoročnega ekonomsko-političnega razvoja na drugi strani. 

Pogosto je slišati mnenje, da se regionalni prostorski plan postavlja v kon- 
kurenčno vlogo do družbenega planiranja in celo. da ga želi postopoma nado- 
mestiti v kompleksnejši in dolgoročnejši obliki. Vendar temu ni tako. Družbeno 
planiranje je sprejelo idejo o prostorskem načrtovanju, ker je bilo čutiti po^ 
trebo po upoštevanju konkretnega prostora in njegove sposobnosti sprejemati 
gospodarski razvoj. Regionalni plan lahko torej obravnavamo kot del sistema 
splošnega družbenega planiranja. 

Prostor je v Sloveniji posebej še v zadnjih letih postal vse bolj zanimiv, 
ker imamo od okoli 22 000 km2 le 3000 km2 takega prostora, ki je sposoben 
sprejemati intenzivnejši gospodarski razvoj. Ker je ta prostor obremenjen že 
z mnogimi regionalnimi republiškimi in mednarodnimi komunikacijami, kot so 
železnice, daljnovodi, bodoči naftovodi, plinovodi, vodno-gospodarske ureditve in 
podobno, je povsem razumljiva vse večja skrb o bodoči uporabi ali izkoriščanju 
tega prostora. 

Menim, da je prav, da tukaj opozorim na številne pripombe iz dosedanjih 
razprav glede razvoja tistih področij, ki jih doslej ni zajel val industrializacije 
in kjer ne potekajo velike nacionalne komunikacije. Regionalni prostorski plan 
ni namenjen le razvitemu delu Slovenije, ki ga pogosto imenujemo slovenski 
gospodarski koridor. 

Delovni program, ki ga danes obravnavate, izhaja iz načela, da mora 
regionalni plan zajeti celotno Slovenijo in pomagati odkriti specifične razvojne 
možnosti celotnega slovenskega gospodarskega in socialnega razvoja. 

Že dosedanji razgovori in nekatere razprave o konceptu dolgoročnega eko- 
nomsko-političnega razvoja so pokazale na zelo tesno, lahko bi rekli funkcio- 
nalno povezavo med koncipiranjem dolgoročnega ekonomsko-političnega raz- 
voja in dolgoročnimi projekcijami regionalne ureditve. Pri tem ne mislimo, da 
bi se regionalni plani stopili z družbenim planom, temveč zagovarjamo misel 
o tem, da ima regionalni plan v svojem delovnem postopku mnoge metodološke 
in tehnične posebnosti, ki mu dajejo določeno stopnjo samostojnosti. Hkrati bi 
želel izraziti prepričanje, da bo le po tej poti regionalni prostorski plan lahko 
prispeval k optimalni ustvarjalnosti tudi dolgoročnega koncepta, ker mu bo dal 
informacije o objektivnih možnostih, ki jih ima slovenski prostor za gospo- 
darski razvoj. 

Zaradi tega moramo ta prostor seveda najprej spoznati. Tako zajema prvi 
del programa za izdelavo regionalnega prostorskega plana pretežno tista dela, 
ki naj nudijo informacijo, pregled in vpogled v lastnosti slovenskega prostora 
in v dogajanja, ki so v njem že prisotna. Ta del opravil predstavlja v začetni fazi 
potrebno in najbrž nesporno izhodiščno delo. Gre za tisti najbolj izraziti »pro- 
storski vložek«, ki naj osvetli z vidika prostorskih naravnih in s človeško roko 
ustvarjenih pogojev možnosti, ki nam jih za posamezne razvojne alternative 
slovenski prostor ponuja. 
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Pregled teh informacij daje podlago za raziskave in ugotavljanje že pri- 
sotnih razvojnih teženj in presojo o tem, ali so takšne, kakršne so te težnje, 
zaželene ali ne. Da bi bila ta presoja možna, je v tej fazi in že ob upoštevanju 
dognanj tega koncepta opredeliti nekatere glavne razvojne cilje predvsem za 
tista področja, katerih razvoj je z danimi ali »popravljenimi« prostorskimi pogoji 
v najtesnejši zvezi. Te pogoje je treba seveda tudi zavarovati. 

Delo na regionalnem prostorskem planu pa se ne more omejiti le na 
zavarovalne ukrepe, kot je zavarovanje pokrajine, zaščita pred vodno erozijo, 
rezervati in podobno. To planiranje je tudi predvidevanje o tem, kako se bo 
v bližnji in daljši prihodnosti lahko odrazil ekonomski in socialni razvoj v pro- 
storu, kako bo prostor sprejel potencialne razvojne tokove in tudi o tem, kako 
utegne prostorska opremljenost spodbuditi gospodarska dogajanja in socialni 
razvoj. 

Sami zavarovalni ali represivni ukrepi predstavljajo le del in to pasivni del 
plana, ki bo svojo resnično fiziognomijo dobil šele takrat, ko mu bomo dodali 
tudi njegov aktivni del, to je prostorsko razvojni koncept. 

Pomembno je morda spoznanje o tem, da bodo pri pripravljanju regional- 
nega prostorskega plana odigrali odločilno vlogo veliki razvojni programi in 
projekti infrastrukture, tu mislim predvsem projekte s področja vodnega go- 
spodarstva, energetike in prometa, ki jih zakon o regionalnem planiranju iz- 
recno citira. To spoznanje se je odrazilo tudi v samem zakonu, ki dopušča in 
celo sugerira vzporedno pripravo takih programov in jih opredeljuje kot ele- 
mente regionalnega prostorskega plana. Razvojni programi in projekti tehnične 
infrastrukture so že v teku. Razumljivo je potemtakem, da program za izdelavo 
regionalnega prostorskega plana upošteva to okoliščino in računa na možnost 
tekočega usklajevanja teh projektov med njimi samimi in z drugimi, predvsem 
občinskimi prostorskimi načrti. Predvidevamo preizkus teh elementov na nji- 
hovo tehnično izvedljivost, ekonomski učinek in sociološko-politične učinke, ki 
naj jih ustrezno postavi v prostor in jim opredeli tudi njihovo vzbujevalno vlogo 
v regionalnem razvojnem procesu. 

Zelo pogosto je bilo slišati pomisleke o vlogi občin pri regionalnem planu 
Slovenije. Mnogi so bili mnenja, da je izdelava tega plana le stvar republike, 
ki bo reševala pač tiste interese, ki zadevajo celotno republiško skupnost. 

Menim, da temu ne bi smelo biti tako. Realna presoja nas pripelje do 
spoznanja, da si bodo interesi glede urejanja in organizacije prostora med 
občinami in republiko lahko različni ali celo v nasprotju. V konfliktu si bodo 
lahko tudi interesi med delovnimi organizacijami in občino oziroma republiko. 
Vendar smisel izdelovanja in realizacije regionalnega prostorskega plana ni 
samo v tem, da bolj natančno definira nasprotja interesov, temveč je njegov 
pomen tudi v tem, da postavi temelje za jasen dialog med nosilci nasprotujočih 
si interesov ter za objektivno družbeno sporazumevanje. Regionalni prostorski 
plan potemtakem ni instrument administrativnega prisiljevanja, temveč bi mo- 
ral postati podlaga za predvsem demokratičen postopek družbeno-političnega 
sporazumevanj a. 

V duhu skupščinskih odločitev in predloga programa za izdelavo regional- 
nega prostorskega plana bi želel posebej opozoriti na odločilen pomen najtes- 
nejšega sodelovanja vseh dejavnikov pri tem delu. Med te sodijo najprej ob- 
činske skupščine, ki so nosilci prostorskega razvoja v najbolj temeljnem smislu, 
medobčinskimi dogovori o skupnih razvojnih prizadevanjih v prostoru, no- 
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silci velikih infrastrukturnih projektov in ne nazadnje gospodarske delovne 
organizacije in njihove asociacije. Zaradi tega je ena izmed osnovnih nalog, da 
si prizadevamo uresničiti tako sodelovanje že takoj v začetku dela. Ta ugoto- 
vitev naj bi predstavljala tudi poziv k sodelovanju, katerega pomen smo skušali 
izraziti tudi v tekstu programa in v obrazložitvi, ki mu je priložena. 

Trdno pričakujemo, da bo regionalni prostorski plan združil pri delu za 
njegovo pripravo mnoge znanstvene in druge intelektualne zmogljivosti na 
skupnem projektu, saj so že doslej zelo dragocene pobude, ki nenehno prihajajo 
z različnih strani od občinskih skupščin, projektantskih organizacij in zavodov, 
raziskovalnih institucij pa tja do Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 

Obravnava delovnega programa regionalnega plana vzbuja dojem, da se 
na tem projektu doslej še ni kaj preveč delalo in da so predlagatelji delovnega 
programa čakali na odobritev skupščine. Želel bi podčrtati, da so bile doslej 
opravljene nekatere obsežnejše priprave in dokaj podrobni delovni programi 
za konkretne naloge. Med pomembnejše uspehe dosedanjega dela je treba 
uvrstiti izdelavo atlasa regionalne dokumentacije, ki je bil izdelan v preteklem 
letu in ki ga urbanistični zavodi, občine in organizacije, ki projektirajo infra- 
strukturo, že z velikim pridom uporabljajo. Dalje so v teku priprave za ustano- 
vitev osrednjega dokumentacijskega centra, že teče izdajanje informacij v bil- 
tenu (izšla je že 4. številka biltena) in — ne nazadnje — je treba poudariti 
ustanovitev biroja za regionalni plan, ki ga je ustanovil izvršni svet pri repu- 
bliškem sekretariatu za urbanizem. 

2e sedaj, to je v prvi fazi tega dela, smo skušali dati dovolj viden poudarek 
tudi tistim sprotnim ukrepom, ki naj zagotovijo pogoje za izvedbo plana, 
obenem pa izrazijo najbolj neposredne oblike sodelovanja vseh dejavnikov pri 
njegovi pripravi. Gre za to, da brez odlašanja pripravimo tiste zavarovalne 
ukrepe, za katere so pogoji že dozoreli. Ob upoštevanju pobud in opozoril, 
predvsem s strani občinskih skupščin, smo se v skladu s programom lotih 
tudi teh ukrepov. Nazadnje naj, tovarišice in tovariši poslanci, opozorim na 
veliko pripravljenost institucij in posameznikov, ki lahko prispevajo svoj 
delež pri izdelavi in pri realizaciji tega plana in na precejšnja pričakovanja 
slovenske javnosti glede družbenih koristi, ki bi jih lahko ustvarili pri pred- 
videvanju razvoja in uresničevanju razvoja Socialistične republike Slovenije. 
Zaradi tega v imenu izvršnega syeta, komisije izvršnega sveta za vprašanja 
regionalnega prostorskega planiranja in obeh predlagateljev, republiškega se- 
kretariatu za urbanizem in zavoda za planiranje SR Slovenije, prosim, da 
predlagani delovni program potrdite. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Ali morda želi predstavnik odbora za 
gospodarsko programiranje in finance, tovariš Vidmar, besedo? (Ne.) 

Predmet odločanja je sprejem odloka, katerega predlog je priložen gradivu. 
K temu je dala svoje mnenje tudi zakonodajno-pravna komisija. Pričenjam 
razpravo. Kdo se javlja k besedi? (Nihče.) Če se nihče ne javlja, potem bomo 
glasovali o predlogu odloka o potrditvi programa za izdelavo regionalnega 
prostorskega plana za območje SR Slovenije. Kdor je za ta odlok, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok soglasno sprejet. 
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Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in- 
formacije o obveznostih republike v zvezi z likvidacijo poslovnega združenja 
EKK Velenje. 

Informacijo je predložil skupščini izvršni svet. Kot sestavni del te infor- 
macije v zvezi z likvidacijo poslovnega združenja EKK Velenje je izvršni 
svet hkrati predložil tudi predlog sklepa o ukrepih Slovenije za izvedbo likvi- 
dacije poslovnega združenja za izgradnjo EKK Velenje. Rino Simoneti in Franc 
Kragelj sta predstavnika izvršnega sveta v tej zadevi. Ali morda želita raz- 
pravljati? (Ne želita.) 

Občasni odbor našega zbora je predložil pismeno poročilo, v katerem pred- 
laga, da sprejmemo to informacijo in predlog sklepa. Poročevalec odbora je 
poslanec Anton Zupančič. Morda želi besedo? (Ne.) 

Tudi zakonodajno-pravna komisija je dala svoje pismeno poročilo. Pri- 
čenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ne želi nihče razpravljati? 
Ce ne, bomo glasovali. Kdo je za to, da sprejmemo to informacijo in sklep o 
ukrepih SR Slovenije v zvezi z uvedbo likvidacije poslovnega združenja za 
izgradnjo energokemičnega kombinata Velenje, naj prosim dvigne roko (Večina 
poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (3 poslanci.) 

Ugotavljam, da sta informacija in sklep z večino glasov sprejeta. 

Prehajamo na 5. b točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o spremembah zakona o usmeritvi sredstev SR 
Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1966—1970. 

Izvršni svet je na podlagi 295. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
predlagal, da ta zakon v smislu drugega odstavka 294. člena obravnavamo po 
skrajšanem postopku. Rino Simoneti in Franc Kragelj sta predstavnika iz- 
vršnega sveta. Želita še posebej poročati? (Ne.) 

Občasni odbor je ta predlog obravnaval skupaj z odborom republiškega 
zbora. Oba odbora sta predložila poročilo, v katerem predlagata, da sprejmemo 
ta zakon v predloženem besedilu. Poslanec Vidmar je poročevalec obeh odborov. 
Zeli morda še ustno dopolniti pismeno poročilo? (Ne.) Tudi zakonodajno-pravna 
komisija nima pripomb k temu zakonu. 

Pričenjam razpravo. Kdor želi razpravljati, naj se prosim javi k besedi. 
(Nihče.) Torej lahko glasujemo. Kdor je za zakon o spremembah zakona O 
usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1966-1970, 
naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (2 poslanca.) 

Ugotavljam, da je zakon z večino glasov sprejet. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja graditve 
investicijskih objektov. 

Izvršni svet je tudi za ta zakon predlagal skrajšani postopek in je določil 
za svojega predstavnika tovariša Svetka Kobala. Želi morda tovariš Kobal 
dati še ustno obrazložitev? (Ne.) 

Občasni odbor našega zbora je dal pismeno poročilo v zvezi z obravnavo 
na odboru. Poročilo ste prejeli, prav tako tudi dodatno poročilo o ponovni 
obravnavi na odboru. V poročilih predlaga odbor spremembo in dopolnitev 
zakonskega predloga, in sicer k 1., 2., 3., 4., 14., 15., 28. in 29. členu predloga. 
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Prav tako se odbor strinja s predlogom sekretariata za zakonodajo izvršnega 
sveta, ki ste ga prejeli skupaj z gradivom in predlaga, da se dopolni tudi 35. 
člen zakonskega predloga. Iz dodatnega poročila odbora je razvidno, da odbor 
vztraja pri svojih amandmajih k 3., 4. in 15. členu in se ne strinja z mnenjem 
zakonodajno-pravne komisije o uvedbi strokovnih izpitov. Odbor predlaga, da 
zbor zavzame dokončno stališče glede strokovnih izpitov. Za poročevalca je 
odbor določil poslanca Rada Šorlija. Ali morda tovariš Sorli želi besedo? (Ne.) 

Mnenje zakonodajno-pravne komisije imate tudi priloženo. Kot ste videli 
iz poročila odbora in dopisa izvršnega sveta z dne 8. marca, ki ste ga prejeli 
pred sejo, se izvršni svet strinja s predloženimi amandmaji v zakonskem 
predlogu. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, tovariš Kočevar. 

Ivan Kočevar: Tovarišice in tovariši poslanci. Ko obravnavamo 
predlog zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja graditve investicijskih 
objektov, predlagam in podpiram stališče občasnega odbora za proizvodnjo, 
promet in poslovno sodelovanje našega zbora in tudi stališče izvršnega sveta, 
katerega smo danes prejeli. Predvsem se strinjam, da se besedilo 4. člena zakona 
o ureditvi določenih vprašanj s področja gradnje investicijskih objektov v celoti 
črta. Strinjam se tudi, naj se-besedilo v predzadnji in zadnji vrsti 15. člena 
spremeni tako, da se glasi »ustrezno višjo in visoko tehnično izobrazbo in 5 let 
delovnih izkušenj na področju izdelovanja investicijsko tehnične dokumenta- 
cije«. Strinjam se tudi z ostalimi spremembami členov, ki jih je predlagal 
naš občasni odbor. 

Utemeljitev temelji na zakonu o graditvi investicijskih objektov Ur. 1. 
SFRJ št. 20/67, ki določa v 43. členu, da določi strokovno izobrazbo in prakso, 
ki jo morajo imeti tisti, ki pripravljajo posamezno vrsto investicijsko tehnične 
dokumentacije, delovna organizacija v svojem pravilniku. Republika lahko do- 
loči s svojim predpisom, kakšno strokovno izobrazbo in prakso morajo imeti 
tisti, ki pripravljajo investicijsko tehnično dokumentacijo za nekatere vrste 
posebno zahtevnih in specifičnih objektov oziroma del itd. Temu ustrezno določa 
52. člen temeljnega zakona o graditvi investicijskih objektov, da strokovno 
izobrazbo in prakso, ki jo morajo imeti tisti, ki vodijo gradnjo posameznih vrst 
objektov in posamezne vrste del na takih objektih, določajo delovne organizacije 
v svojem pravilniku. Za te osebe pa republika lahko s svojim predpisom določi, 
kakšno strokovno izobrazbo in prakso morajo imeti, če vodijo gradnjo posebno 
zahtevnih in specifičnih objektov in del, kakor tudi tisti, ki strokovno nadzoru- 
jejo gradnjo teh objektov. 

Gospodarske organizacije s področja gradbeništva v naši republiki so v 
svojih internih aktih po predhodnem medsebojnem posvetovanju z gospodarsko 
zbornico in birojem gradbeništva Slovenije uzakonile določbo, naj se, strokovni 
izpiti za vso republiko opravljajo pred izpitno komisijo pri gospodarski zbornici 
SR Slovenije, ki je že sprejela pravilnik o strokovnih izpitih in tudi program za 
te izpite. Razen tega je že pozvala kandidate prek organizacij za vložitev prijav 
za izpite. 

Smatram, da je takšna odločitev samoupravnih organov delovnih organizacij 
pravilna tudi zato, ker delovne organizacije nosijo vso odgovornost za svoje 
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delo in naj zato tudi same, prek svoje zbornice, določajo strokovno izobrazbo 
in prakso oziroma strokovne izpite in njihove programe. Tudi zakonski predlogi 
v ostalih republikah ne vsebujejo določb o strokovnih izpitih. Zato v skladu in 
duhu temeljnega zakona o graditvi investicijskih objektov prepuščajo ureditev 
vprašanja strokovne izobrazbe in prakse interni zakonodaji delovnih organizacij. 

Zato sodim, da je predlog za spremembo, katerega je predložil naš občasni 
odbor in za katerega je kasneje dal soglasje tudi izvršni svet, pravilen in bom 
za tak popravljen zakon glasoval. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi razpravljati? Prosim, tovariš 
Kobal. 

Svetko Kobal: Tovariš predsednik. Želel bi opozoriti, da je prišlo do 
nesporazuma pri amandmaju k 15. členu in bi bilo neprijetno, če bi se zakon 
v takem besedilu sprejel. Pri besedilu 15. člena, ki ga je predlagal občasni 
odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje, bi hotel opozoriti na 
naslednje: iz besedila k spremenjenemu 15. členu v obrazložitvi izhaja, da se 
ta sprememba veže na spremembo 3. člena Vendar se 15. člen prvotnega besedila 
ne nanaša na strokovnjake s področja izdelave investicijsko tehnične dokumen- 
tacije, ampak se nanaša na tiste, ki vodijo graditev investicijskih objektov, 
oziroma tiste, ki strokovno nadzorujejo graditev takih objektov. Tako gre 
torej tu za dva različna pojma in bi se moral ta amandma, s katerim se izvršni 
svet tudi strinja, kakor je bilo ugotovljeno, praviloma glasiti tako, da bi se 
15. člen glasil: »Tisti, ki vodijo graditev investicijskih objektov oziroma del iz 
drugega odstavka 2. člena tega zakona in tisti, ki strokovno nadzorujejo graditev 
takih objektov in del, morajo imeti ustrezno visoko strokovno tehnično izo- 
brazbo in pet let delovnih izkušenj na področju graditve objektov iz drugega 
člena zakona.« Ta člen ima torej smiselno povezavo z gradnjo, torej z izvaja- 
njem del, ne pa z izdelovanjem investicijsko tehnične dokumentacije. Gre torej 
za dve različni stvari, za prakso pri izvajanju del, posebej pa za prakso na 
področju sestavljanja in izdelovanja investicijske tehnične dokumentacije. 
Prosim, da se besedilo 15. člena sprejme v predlagani korigirani oziroma uskla- 
jeni formulaciji. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Rado 
Sorli. 

Rado Šorli: V svojem osebnem zapisu, kot smo na odboru spreminjali 
ta člen, imam tudi tako zapisano, kot je tovariš sekretar sedaj predlagal in je 
napaka verjetno nastala povsem iz tehničnih razlogov pri pripravljanju mate- 
riala za sejo. Sodim, da je edino pravilno, da sprejmemo 15. člen v besedilu, 
kot ga je preči tal tovariš sekretar in kot je bilo dejansko tudi sprejeto na 
seji odbora. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa. Še kdo želi razpravljati? Če 
nihče več, potem lahko glasujemo. Glasujemo najprej o amandmajih, in sicer 
o amandmajih, ki jih imate v poročilu in v dodatnem poročilu občasnega odbora 
in tudi v dopisu sekretariata za zakonodajo z dne 28. 2. 1968. Glasujemo torej 
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o amandmajih k 1., 2., 3., 4., 14., 15., 28., 29. in 35. členu z dikcijo 15. člena, kot 
jo je predlagal sekretar za gospodarstvo tovariš Kobal in s katero se je strinjal 
tudi poročevalec odbora tovariš Šorli. 

Kdor je za te amandmaje, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so vsi amandmaji z večino glasov sprejeti. 
Zdaj glasujemo o predlogu zakona v celoti, vključno z amandmaji. Kdor je 

za sprejem zakona z amandmaji, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev 
dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec.) 

Ugotavljam, da je zakon sprejet z večino glasov. 

Prehajam na naslednjo, to je 7. točko dnevnega reda, na obrav- 
navo in sklepanje o predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o 
gozdovih. 

Izvršni svet je tudi za ta zakon predlagal skrajšani postopek, kot svoje pred- 
stavnike pa je določil tovariša Draga Flisa in Svetka Kobala. Morda želita 
kaj reči k predlogu zakona? (Ne.) 

Naš občasni odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje je dal 
pismeno poročilo. Odbor ne predlaga sprememb in se strinja z obravnavo po 
skrajšanem postopku. Poslanec Albin Cemoša je določen za poročevalca. Morda 
želi tovariš Černoša besedo? (Ne.) Zakonodajno-pravna komisija je dala svoje 
pismeno poročilo in se tudi strinja. Prehajamo na razpravo. Kdo želi besedo? 
Prosim, tovariš Zivič. 

Ivan Zivič: Tovarišice in tovariši poslanci. K predloženemu zakonu 
o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih, o katerem razpravljamo, 
nimam pripomb in bom zanj glasoval. Opozoril pa bi samo na problematičnost 
amortizacije v gozdarstvu nasploh, saj po mnenju gozdarjev sedanji sistem ne 
ustreza. O tem smo lahko brali tudi v »Delu« 19. februarja letos. Ob tej priliki 
bi želel spregovoriti o problemu gozdarstva v zvezi z različno ekonomsko močjo 
gozdno gospodarskih območij v SR Sloveniji. 

Znano je, da so gozdovi kot specifična biološka tvorba in dobrina pod 
posebnim nadzorstvom ter skrbjo družbe. To določajo 20. člen ustave SFRJ 
ter temeljni in republiški zakon o gozdovih. Poleg tega, da pomenijo gozdovi 
izvor lesne surovine za našo zelo razvito lesno in kemično predelovalno indu- 
strijo ter ostale značilne porabnike, pa so gozdovi zelo pomemben faktor za 
uravnavanje vodnega režima, pitne vode, klime, rekreacije, turizma, lova, 
obrambe države itd. Vendar se žal ti poslednji faktorji pri obravnavanju gozdar- 
stva največkrat zanemarjajo. 

Pomembnost gozdov se ozko meri le s stališča količine posekanega lesa, 
pa še to kot panoga, ki v skupnem družbenem dohodku bolj malo pomeni, 
vsega komaj 2 °/o. To se mi ne zdi prav, saj pomeni gozd kot izvor surovine 
osnovo za razvoj lesne in kemično predelovalne industrije, ki v slovenskem 
gospodarstvu pomeni znaten del družbenega dohodka, še posebej pomemben 
pa je gozd v zvezi z izvozom. Zato bi morali stanju in razvoju gozdarstva 
posvečati več družbene skrbi. Slovenski gozdovi so prostorno razdeljeni na 
gozdnogospodarska območja in z njimi po zakonitih predpisih gospodarijo 
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kolektivi gozdnogospodarskih organizacij. Gospodarjenje je več ali manj 
uspešno. Seveda pa je uspešnost odvisna v načelu od dveh glavnih faktorjev, 
to je od ekonomske moči posameznih območij in od odločanja organov uprav- 
ljanja. Zakonski predpisi sicer določajo minimalno višino sredstev za vlaganje 
v redno reprodukcijo in vzdrževanje. Vlaganje v razširjeno reprodukcijo pa je 
s snovanjem novih sodobnih nasadov in plantaž odvisno od prej navedenih 
faktorjev, to je od ekonomske moči posameznega gozdnogospodarskega ob- 
močja in od volje organov samoupravljanja. Ti pa se nič kaj radi ne odločajo 
za tako dolgoročno investicijo. Ekonomsko moč pa predstavljajo sredstva, ki se 
fcirimiirajo le cd izkoriščanja obstoječa lesne' mase, ki pa v največji m zri ni 
zasluga sedanjosti, ampak je v glavnem posledica daljšega razvojnega obdobja 
in specifičnih prostorskih okoliščin. 

Zaradi takšnih pogojev nastopa med gozdnogospodarskimi območji velika 
razlika v ekonomski moči in s tem tudi različna možnost za hitrejšo in inten- 
zivnejšo obnovo ter razširitev lesno-surovinskega produkcijskega potenciala. 
Tako so torej kolektivi pri svojem gospodarjenju v zelo neenakem ekonomskem 
položaju. Lahka dostopnost, drobna posest, gosta naseljenost in ekonomska 
meja so tako pred vojno, posebno pa še v planskih letih obnove in tudi danes 
povzročili, da so biološko potencialno najboljša gozdna zemljišča zelo revna 
v svojih lesnih zalogah, tako v masi kot asortimentu. S tem seveda ne dajejo 
dovolj močne ekonomske osnove za vzdrževanje na obstoječi ravni, še manj 
pa za hitrejšo in večjo površinsko obnovo, razširitev novih sodobnejših nasadov, 
ki bi služili za produkcijo novih količin lesa in za ostale važne namene, kot 
sem jih že uvodoma nakazal. 

V nasprotju s tem ekonomsko šibkim območjem pa so ekonomsko zelo 
močna gozdnogospodarska območja, ki ustvarjenih sredstev v večji meri ne 
morejo nalagati tako rentabilno in v splošno družbeno korist, ker nimajo tako 
visoko biološko produktivnih zemljišč, kot jih imajo nekatera ekonomsko 
šibkejša gozdnogospodarska območja: Dolenjska, Bela krajina in Prekmurje. 
O teh problemih se je že govorilo tudi v skupščini, razen tega pa tudi na 
drugih mestih, na primer v gospodarski zbornici, poslovnih združenjih gozdar- 
stva, lesne in papirne industrije ter v gozdarskih društvih. Doseženi so določeni 
rezultati na nivoju združevanja sredstev za povečanje vlaganj v nove gozdne 
nasade, vendar ta akcija nima neke stabilne dolgoročne perspektive, ker je 
odvisna od trenutne dobre volje zelo številnih kolektivov vseh treh panog. 

To je zelo važno, ker je znano, da je biološka proizvodnja v gozdarstvu 
dolgoročnejšega značaja. V to skupno akcijo se niso vključila podjetja ome- 
njenih panog. Tako od obstoječih gozdarskih podjetij ne sodelujeta dve eko- 
nomsko precej močni, pa tudi v lesni industriji ne sodelujejo vsa podjetja; le 
papirna industrija sodeluje v celoti. 

Na podlagi takšnega dogovora, ki je sicer dolgoročen, vendar pa podvržen 
vsem negativnim posledicam svobodnega odločanja o skupnem sodelovanju, so 
bila lani vložena sredstva za snovanje 731 ha novih nasadov in plantaž. Določena 
sredstva so predvidena v srednjeročnem planu tudi iz družbenih sredstev,' 
vendar v letu 1967 niso bila črpana, kjer jih ni bilo. 

Vprašam se, ali so res samo navedene tri panoge dolžne skrbeti za napredek 
gozdno-lesne surovinske proizvodnje, posebno še, ker so gozdovi splošna družbe- 
na dobrina in ima od njih korist vsa naša sedanja in bodoča generacija. Po 
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mojem mnenju sedanji sistem financiranja gozdno-geološke proizvodnje, kakor 
tudi zakonski predpisi v tej zvezi ne ustrezajo-niti trenutnemu pa tudi ne 
bodočemu gospodarjenju z gozdnim bogastvom. 

Predlagam, naj izvršni svet SR Slovenije prouči zakonsko možnost za 
dolgoročno izenačevanje ekonomskih pogojev za oblikovanje in prelivanje sred- 
stev med gozdnogospodarskimi območji predvsem v tista gozdno-gospodarska 
območja, ki imajo najboljše biološke in prostorske pogoje za formiranje po- 
membnih površin novih nasadov ter plantaž gozdnega drevja. Proučiti in 
zagotoviti bi bilo treba tudi večjo ekonomsko pomoč iz družbenih sredstev, 
kot to že dolgo prakticiraj o vse gospodarsko in gozdarsko napredne države po 
svetu. Predlagam tudi, naj po sprejetju zaključnih računov za leto 1967 izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije pripravi širše poročilo o tem, kakšni so finančni 
uspehi gozdnogospodarskih organizacij, kakšna sredstva so formirana v skla- 
dih, o biološki amortizaciji, o osebnih dohodkih itd. za obdobje, ko GG gospo- 
darijo z gozdovi dveh sektorjev lastništva. Seveda je treba proučiti tudi nivo 
vlaganj v redno in razširjeno reprodukcijo, da bi imeli pregled o ekonomski 
moči posameznega gozdnogospodarskega območja, da bi tako lažje presojali 
in se tudi lažje odločali za potrebne ukrepe. 

Razpravo vežem na 2. in 16. točko sprejete resolucije o osnovah družbeno- 
ekonomskega razvoja SR Slovenije v letu 1968, v prepričanju, da bo leto 1968 
pomenilo resnejši začetek reševanja tega perečega vprašanja. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Ali se morda predstavnik izvršnega sveta 
želi izjaviti k temu predlogu? Besedo ima Svetko Kobal. 

Svetko Kobal: Tovariš poslanec je sprožil vprašanje amortizacije 
v gozdarstvu nasploh, predvsem pa še vprašanje amortizacije v družbenih 
gozdovih. Vprašanje se nanaša na problem, ki je urejen z zveznimi predpisi. 

Znano je, da to vprašanje ni rešeno in da republika Slovenija že ob spre- 
jemu zveznega zakona o amortizaciji ni imela enakega stališča, kakor zvezni 
organi in je že takrat predvidevala, da bodo nastali določeni problemi, zaradi 
sprejetega zakona. Ta predvidevanja so se pokazala kot realna. Zato je repu- 
blika Slovenija oziroma sekretar za gospodarstvo že izdelal pripombe in stališča 
k temu zakonu in jih tudi posredoval tako zveznim organom kakor tudi tej 
skupščini. Odbor za proizvodnjo in promet je o teh naših stališčih razpravljal, 
mi smo pa želeli, da bi predlog za spremembo zveznega zakona podprla tudi 
sama skupščina. Toliko o prvem vprašanju, ki se nanaša na amortizacijo. 

Drugi problem se nanaša na položaj celotnega gozdarstva, pri čemer je 
samo del problematike vezan na problem različnosti gospodarske moči posa- 
meznih področij. Ta problematika je v obdelavi na našem sekretariatu, in sicer 
kot sestavni del analize o izvajanju zakona o gozdovih na podlagi dveletnih 
izkušenj. Ta analiza seveda obsega tudi problematiko, ki se nanaša na ekonom- 
ski položaj gozdarstva. 

Trenutno, kakor je že sam poslanec ugotovil, imamo za intervencijo sred- 
stva, ki jih prostovoljno združujejo gozdnogospodarske organizacije in del 
sredstev usmerjenih sredstev bivšega republiškega investicijskega sklada na 
podlagi republiškega zakona, ki ta sredstva v nekem smislu oplemenjuje. Prav 
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gotovo pa je še odprto vprašanje, s kakšnimi metodami bi, ne samo seveda v 
slovenskem, ampak tudi v državnem merilu to vprašanje reševali za nadaljnje 
obdobje. Mislim, da je to sestavni del novega perspektivnega programa in 
razmišljanj o gospodarskem sistemu na tem področju. V tej situaciji, kakršna 
je, pa je treba zaenkrat spodbujati poslovno združevanje sredstev za investicije 
v gozdarstvu, kar nam sedaj veljavna zakonodaja omogoča v okviru obstoječega 
gospodarskega sistema v Jugoslaviji. 

Naša informacija, ki bo skupščini v kratkem predložena, bo priložnost za 
obsežnejšo razpravo o teh problemih. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati? 
Prosim, tovariš Mihevc. 

Janez Mihevc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Sprejem noveliranega 44. člena zakona o gozdovih, ki vsebuje določilo, da so 
lastniki gozdov oproščeni plačila biološke amortizacije za les, ki ga porabijo 
za svoje kmetijsko gospodarstvo in gospodinjstvo, bo nekatere gozdnogospo- 
darske organizacije zelo prizadelo. Mislim konkretno na gozdno gospodarstvo 
Novo mesto in Brežice. S sprejetjem tega predloga bodo gozdnogospodarske 
organizacije pri dohodku na račun biološke amortizacije in režije močno pri- 
krajšane. Gozdno gospodarstvo Novo mesto je že sedaj zajelo komaj.polovico 
posekanega lesa iz gozdov v državljanski lastnini, čeprav so plačevali nekmetje 
biološko amortizacijo in režijo tudi od doma porabljenega lesa. Od skupno 
posekanega lesa 98 000 ms je bilo v letu 1967 zajeto z blagovno proizvodnjo le 
49 000 m3 in pri tem doseženih 1 670 000 N din akumulacije. V tej akumulaciji 
odpade 1 180 000 dinarjev na biološko amortizacijo. Iz tega izračuna lahko ugo- 
tovimo, da ostane za javno gozdarsko službo le borih 580 000 N dinarjev, kar 
je za 50 revirnih gozdarjev še daleč premalo. Zato bo treba še zmanjšati obseg 
gozdno gojitvenih del na že tako degradiranih privatnih površinah, saj ni 
mogoče zmanjšati števila delavcev v javni gozdarski službi, ker se po zakonu 
in drugih veljavnih predpisih zadolženi za vrsto del v gozdovih kot je ure- 
janje, odkazovanje lesa, programiranje, nadzor in tako dalje. 

Posledice takega ukrepa bodo občutile tiste gozdarske organizacije, ki 
imajo razdrobljena kmečka gospodarstva. Pri GG Novo mesto odpade poprečno 
na enega lastnika gozda 6 oziroma 7 m3 letnega etata, to je 98 000 ms etata pri 
16 500 lastnikih gozdov. Prav toliko pa naj bi po njihovem pravilniku prejel 
lastnik gozda na lastno uporabo. Naše zaostalo kmečko gospodarstvo terja 
obnovitev. Ker pa je les trenutno najcenejši gradbeni element, se bo poraba 
lesa za potrebe kmetijstva in gospodinjstva še povečala, s tem pa zmanjšal 
obseg blagovne proizvodnje in seveda tudi akumulacije podjetja. Skratka, manj 
bodo vlagali v gozdove, kar je v nasprotju z našimi težnjami in prakso zadnjih 
nekaj let. 

Zaradi navedenih razlogov predlagam, da se predpiše biološka amortizacija 
tudi za les, ki ga lastnik gozda porabi za svoje kmečko gospodarstvo in gospo- 
dinjstvo, uporaba biološke amortizacije pa naj se razširi na vzdrževanje javne 
gozdarske službe, ali pa naj se z zakonom omogoči podjetju obračunavati del 
režije za vsak m5 posekanega in doma porabljenega lesa. Hvala lepa. 
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Predsednik Mir an Goslar: Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati? Nihče 
več? Mislim, da predloge, ki sta jih dala tovariš Zivič in Mihevc in to, kar je 
rekel tovariš sekretar, lahko v manjši meri vežemo na predlagano konkretno 
spremembo zakona, o kateri danes razpravljamo in da se to nanaša predvsem 
na ustrezne predloge za spremembo zveznega zakona in pa na celotno razpravo 
o problematiki izvajanja zakona o gozdovih, ki je, kot smo slišali, tudi pred- 
videno. Mislim, da je tudi odgovor, ki ga je dal tovariš Kobal, sprejemljiv in 
da nam to zagotavlja, da bomo te stvari v doglednem času dobili. 

Glede spremembe zveznega zakona mislim, da je prav, da bi tudi naš odbor 
za proizvodnjo in promet to obravnaval, ker je zvezni republiški odbor pred 
časom že dal predlog. Usoda tega predloga ni znana in trenutno ne morem 
reči, ali je šlo samo za spodbuditev iniciative, ali je šlo tudi za širšo obrazlo- 
žitev, ki bi te spremembe širše utemeljevala, vendar pa mislim, da bi si moral 
naš odbor to zadati kot delovno nalogo in sodelovati, zlasti glede na to, da sta 
dala iniciativo za to tudi naša dva poslanca. 

Se strinjate s tem? (Da.) Še kdo želi razpravljati? (Nihče.) Če ne, prosim, 
da glasujemo o predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o gozdovih. 
Kdor je za predlagano dopolnitev, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se kdo vzdržuje? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o ustanavljanju in poslovanju hranilno-kreditnih 
služb kmetijskih in gozdarskih delovnih organizacij. 

Tudi za ta zakon predlaga izvršni svet, da ga obravnavamo po skrajšanem 
postopku. Drago Flis in Riko Jerman sta predstavnika izvršnega sveta. Morda 
želi besedo za uvod? Prosim, tovariš Flis. 

Drago Flis: Tovariš predsednik, tovarišice poslanke in tovariši po- 
slanci. Fred vami je novi zakon o ustanavljanju in poslovanju hranilno-kreditnih 
služb kmetijskih in gozdarskih delovnih organizacij. Temeljna zakonodaja te 
službe ne ureja in je zato potrebno, da v republiki izdamo ustrezen zakon. 
Ta zakon je še posebno potreben v Sloveniji, kjer ima ta služba, svojo tradicijo, 
saj obstaja pri kmetijskih in gozdarskih delovnih organizacijah domala že dve 
desetletji in je v vsem tem obdobju bila pomembna institutucija za kmetovalce 
kot tudi za kmetijske in gozdne delovne organizacije. Po podatkih 75 kmetij- 
skih organizacij in zadružnih kombinatov je že sedaj 63 964 vlagateljev, ki 
imajo vloženih 58 2C0 773 N dinarjev, od katerih je porabljenih za zasebna 
posojila kmetom 14 168 000 N dinarjev in za ostale naložbe 3 303 334 N dinarjev. 

Potreba po ustanavljanju hranilno-kreditnih služb je nastala vzporedno z 
razvijanjem kooperativnih in drugih poslovnih odnosov med zasebnimi pro- 
izvajalci in družbenimi kmetijskimi in gozdarskimi organizacijami, pa tudi 
zaradi nezadostno razvite mreže poslovnih bank in hranilnic, zlasti na podeželju. 
Delovanja takih služb ne ureja zakon o bankah in kreditnih poslih: zato je 
potrebno, da ga posebej uredimo z republiškim zakonom. Pri pripravi zakona 
o hranilno-kreditnih službah smo izhajali iz osnovnega načela, da je hranilna 
služba javna služba, ki sloni na zaupanju varčevalcev. Poseben narodnogospo- 
darski pomen za solidno funkcioniranje hranilnih služb ter dolžnost družbene 
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skupnosti, da zavaruje interese varčevalcev, so razlogi, da moramo z zakonom 
urediti poslovanje vseh organizacij, ki se poleg bank in hranilnic ukvarjajo z 
zbiranjem hranilnih vlog in dajanjem kreditov. Za varčevalce je najpomemb- 
nejša absolutna varnost njihovih vlog. Zaupanje varčevalcev je vedno odraz 
dejanske varnosti hranilne vloge. Gre zlasti za to, da so hranilne vloge ob 
sprejetih pogojih varčevanja tudi vsak čas dejansko razpoložljive. Pretežni del 
hranilnih vlog zberejo poslovne banke in poštna hranilnica. Za vloge jamčijo 
banke s svojim premoženjem in ustanovitelji bank, sorazmerno s svojimi deleži, 
vendar neomejeno. Poleg tega jamči za hranilne vloge pri bankah in poštnih 
hranilnicah Socialistična federativna republika Jugoslavija. Cim manjša je 
banka oziroma hranilnica, ki zbira hranilne vloge, toliko bolj je potrebno 
jamstvo drugih institucij. 

V predloženem zakonu je predvideno, da bi jamstvo za likvidnost hranilnih 
vlog pri hranilno-kreditnih službah zagotovil ustanovitelj, to je delovna orga- 
nizacija, ki je ustanovila tako službo, ki pa mora dobiti od poslovne banke 
garancijo, da bo poslovna banka v primeru potrebe zagotovila likvidnost hra- 
nilnih vlog, naloženih v hranilno-kreditni službi. Proti temu določilu zakona 
so pripombe, zlasti s strani zbornice, češ da je dopolnilno jamstvo banke nepo- 
trebno, kar je v določeni meri utemeljeno s tem, da doslej niso nastopili razlogi, 
ki bi opravičevali tako določilo; seveda pa to še ne daje zagotovila za to, da 
takih razlogov v prihodnje ne bo. Pri tem seveda ne gre za nezaupanje hranilno- 
kreditnim službam oziroma njihovim ustanoviteljem. 

Predvideti je namreč možno, da bi lahko nastopili kakršnikoli razlogi, ki 
bi vplivali na razpoloženje varčevalcev, da bi v večji meri, kot se običajno 
računa, posegli po svojih hranilnih vlogah. Z 10% likvidnostno rezervo ter 
z likvidnimi sredstvi ustanovitelja, to je delovne organizacije, ne bi mogli takoj 
zagotoviti zahtevanih izplačil vlagateljem in samo nekajdnevno odlašanje izpla- 
čevanja hranilnih vlog bi povzročilo zahtevo po izplačilu vlog tudi pri tistih 
varčevalcih, ki sicer ne bi dvigali svojih prihrankov. Takšno vznemirjanje 
varčevalcev, povzročeno iz najrazličnejših razlogov, lahko zajame tudi večji 
obseg in vpliva tudi na vlagatelje pri drugih bankah in hranilnicah. Po- že 
preizkušenih pravilih poslovanja hranilnic je v takih primerih potrebno, zago- 
toviti hitro zadovoljitev po izplačilih vseh zahtev varčevalcev. Zato je potrebna 
ustrezna likvidnost, ki jo hranilno-kreditnim službam želimo zagotoviti prek 
poslovnih bank, ki imajo potrebno likvidnostno rezervo. Takšna garancija 
poslovne banke pa je tudi v neposrednem interesu bank samih, saj bi eventualna 
trenutna nelikvidnost hranilno-kreditne službe lahko vplivala na gibanje hra- 
nilnih vlog tudi pri njih. 

Hranilno-kreditna služba bi si morala zagotoviti jamstvo poslovne banke, 
da ji bo v primeru potrebe takoj odobrila likvidnostni kredit, za kritje katerega 
bo hranilno-kreditna služba nudila poslovni banki svoje kreditne plasmaje 
oziroma druga zagotovila za vrnitev likvidnostnega kredita v pogodbeno do- 
ločenem času. 

Hranilno-kreditna služba lahko sama izbira banko, pri kateri bo imela 
svoja likvidna sredstva in od katere bo zahtevala jamstvo za svojo likvidnost. 
Nerealna je bojazen, da bi poslovna banka omejevala poslovnost hranilno- 
kreditnih služb, saj je neposredna korist poslovne banke, da hranilno-kreditne 
službe čimbolj razširjajo svoje poslovanje pri zbiranju hranilnih vlog. Če bi 
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pa poslovna banka le omejevala poslovno pobudo hranilno-kreditnih služb bo 
ta lahko prenesla svoje depozite na drugo banko in od nje dobila potrebno 
jamstvo. Poslovna povezanost med hranilno-kreditno službo in poslovno banko 
je v pogojih tržnega gospodarstva nujnost in interes obeh organizacij, ki iz 
poslovnega povezovanja prevzemajo koristi in obveznosti. 

Zbor moram obvestiti, da jamstvo poslovne banke za hranilno-kreditno 
službo ni posledica nekih obveznih zakonskih določil. V predlog zakona je 
vnesena iz često praktičnih razlogov, to je zaradi spoznanja, da je nujno zago- 
toviti absolutno likvidnost hranilnih vlog ob vsakem času ter da tako varnost 
lahko zagotovimo le prek močnejših denarnih zavodov. Ce bi jamstvo banke 
odpadlo, bi za likvidnost hranilnih vlog jamčila poleg ustanovitelja samo repu- 
blika. Znano je, da republika nima likvidnih rezerv večjega obsega, zaradi 
česar bi v primeru potrebe morala republika najemati kredite pri poslovnih 
bankah, kar pa bi glede na postopek trajalo najmanj mesec dni. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: K zakonskemu predlogu je predlagal 
amandma poslanec Jože Javornik. Poleg tega sta gospodarska zbornica in 
združenje poslovnih bank in hranilnic dali svoje predloge. Občasni odbor za 
programiranje in finance našega zbora je o tem razpravljal in predložil pismeno 
poročilo ter predlagal spremembe 6., 7., 11., 12. in 15. člena predloga zakona. 
Za poročevalca je določil poslanca Franca Sarba. Ali morda želi tovariš Šarb 
še kaj dopolniti? (Ne.) 

Odbor je danes skupno z ustreznim odborom republiškega zbora imel še 
eno sejo, na kateri je ponovno razpravljal o tem vprašanju, vendar niso bila 
zavzeta neka dokončna stališča. Potem sta tu še amandmaja k 5. in 11. členu, 
ki ju je predlagala zakonodajno-pravna komisija. Morda želi predstavnik zako- 
nodajno-pravne komisije še kaj dodati? (Ne.) 

Opozarjam vas še na pismo izvršnega sveta z dne 8. marca, ki ste ga 
prejeli na današnji seji in s katerim izvršni svet sporoča, da sprejema amand- 
maje, ki sta jih predlagala naš odbor oziroma zakonodajno-pravna komisija k 
5., 6., 7., 11., 12. in 15. členu in da ne sprejema amandmajev poslanca Jožeta 
Javornika k 11., 12. in 15. členu. Situacija je s tem pojasnjena in pričenjam 
razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, tovariš Javornik. 

Inž. Jože Javornik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Mislim, da hranilno-kreditna služba pri kmetijskih organizacijah 
posluje že skoraj 20 let, da je zrasla spontano s potrebami ustanovitelja ter 
vlagateljev in potrošnikov teh vlog. Zato smatram, da ta zakon pravzaprav ne 
prinaša nekih novih kvalitet, marveč le uzakonja obstoječe stanje. Ugotav- 
ljamo pa tudi, da je obstoječe stanje v redu. In ravno zaradi tega sodim, da bi 
bilo verjetno nesmiselno za vsako ceno sprejemati zakon, ki naj bi vnašal neke 
spremembe v to več ali manj povsem urejeno službo. Zakon vnaša spremembe 
z zahtevanim obveznim jamstvom poslovne banke in še z nekaterimi določili 
glede kredita ustanovitelja, kar je precizirano v 6. členu. 

Dovolite mi, da vam interpretiram tudi mnenje odbora za zadružništvo in 
kooperacijo pri gospodarski zbornici SR Slovenije, katerega član sem tudi sam. 
S tem mnenjem se tudi kot poslanec popolnoma strinjam. Vsi navzoči na 
4. seji odbora za zadružništvo in kooperacijo pri gospodarski zbornici dne 
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7. februarja t. 1. smo bili proti jamstvu bank, ker smo sodili, da tako jamstvo 
ni potrebno niti zaradi večje varnosti vlagatelja niti zaradi zmanjšanja rizika 
republike v zvezi s subsidiarnim jamstvom za hranilno vlogo pri hranilno- 
kreditni službi. Varnost hranilnih vlog je po osnutku zakona dovolj zagotov- 
ljena s predpisi o jamstvu ustanovitelja, o likvidnostni rezervi, o obveznem 
formiranju rezervnega sklada, o sestavi odbora hranilno-kreditne službe, o 
načinu in pogojih kreditiranja tako kmetov kakor tudi samega ustanovitelja, 
o omejitvah kreditov na odplačilno dobo največ 5 let, o najemanju možnih 
kreditov za povečanje likvidnosti, o delitvi dohodka in o možnostih poslovnega 
povezovanja z drugimi hranilno-kreditnimi službami in poslovnimi bankami, 
med drugim tudi zaradi zagotovitve likvidnosti. 

Mislim, da s tem, če zakon ne določa, da se mora pridobiti jamstvo poslovne 
banke, nikakor še ni izključena poslovna povezava na čisto poslovnih odnosih 
med banko in ustanoviteljem te službe. To slednje se da brez nadaljnjega 
razširiti tudi na eventualno medsebojno garantiranje za hranilne vloge vla- 
gateljev, za kar bi bilo treba skleniti le poseben dogovor in eventualno usta- 
noviti skupen rezervni ali garancijski sklad. 

Neuspešno poslovanje ustanovitelja ne more prizadeti hranilnih vlog ozi- 
roma vlagateljev hranilno-kreditne službe, ker določilo 10. člena zakona odteguje 
hranilne vloge sodni izvršbi zoper ustanovitelja in celo izloča iz stečajne mase. 

Iskanje obveznega jamstva poslovnih bank bo zavrlo ustanavljanje ter 
omejilo poslovno sposobnost hranilno-kreditne službe in jo prisilno — namesto 
poslovno — povezalo s poslovnimi bankami, na katere jo že tako veže zakon 
s tem, da hranilno-kreditne službe obvezno vlagajo likvidnostno rezervo in 
tudi neangažirane vloge na poseben račun pri bankah. Odklonitev jamstva 
poslovne banke obstoječim hranilno-kreditnim odsekom, ki se morajo prila- 
goditi predpisom novega zakona, bi pomenila likvidacijo vseh hranilno-kreditnih 
služb, ki so bile ustanovljene s toliko truda in ki že dolga leta zelo zadovoljivo 
poslujejo. 

Novi zakon naj pospešuje ustanavljanje hranilno-kreditnih služb in aktivi- 
ranje, ne pa likvidiranje obstoječih in ustanavljanje novih hranilno-kreditnih 
služb. Vsaka banka bo lahko svoje jamstvo vezala na določene pogoje, zahtevala 
enako primerno garancijsko provizijo, tudi pravico soodločanja pri kreditnih 
poslih hranilno-kreditnih služb, zahtevala bo lahko, da se vsi posli izvajajo 
prek te banke in da se pri njej nalagajo vsa prosta sredstva, zahtevala bo 
lahko pravico stalnega nadzorstva nad poslovanjem hranilno-kreditnih služb itd. 

S takimi in podobnimi pogoji bo banka odločala o obstoju hranilno-kreditne 
službe in njenem poslovanju. To pa prav gotovo ni v skladu z intencijami 
zakona niti s samoupravnimi pravicami ustanovitelja in odbora hranilno-kre- 
ditne službe; to ni niti v interesu tistih, katerih sredstva naj bi se v večji meri 
zajemala in koristila za kreditiranje, zlasti zasebne kmetijske proizvodnje. 
Banke bi utegnile izkoristiti svoj privilegiran položaj za omejevanje kreditnega 
posla pri hranilno-kreditnih službah zaradi čim večje koncentracije neangaži- 
ranih hranilnih vlog pri njih samih. Predpis o obveznem jamstvu bank bi bil 
resna ovira za ustanavljanje, obstoj in poslovanje hranilno-kreditnih služb in 
bi prej povečal kot zmanjšal riziko republike v zvezi z njenim subsidiarnim 
jamstvom. Subsidiarno jamstvo republike je povsem formalno, ker jamčijo 
določila o načinu in pogojih poslovanja hranilno-kreditnih služb za to, da repu- 
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blika zaradi tega jamstva praktično ne more biti prizadeta. Poleg tega pa ima 
vse možnosti, da prek svojih kontrolorjev stalno spremlja poslovanje služb in 
po potrebi pravočasno ukrepa, da se prepreči morebitno neurejeno in nezakonito 
poslovanje hranilno-kreditnih služb. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa. Kdo še želi besedo? (Ne javi 
se nihče.) Če dovolite, bi se oglasil kot diskutant. Danes dopoldne oziroma 
zjutraj sem prisostvoval tudi razpravi na odborih. Pri različnih mnenjih, ki so 
se pojavila, konkretno v amandmaju tovariša Javornika in pa v stališčih 
odbora oziroma tudi izvršnega sveta, izgleda, kot da gre za spopad med interesi 
poslovnih bank in hranilnih služb pri kmetijskih zadrugah. 

Po mojem mnenju ne gre za to, čeprav problem dobiva tak videz, temveč 
gre v bistvu za osnovni interes, zavarovati vlagatelje. Ta osnovni interes zava- 
rovanja vlagateljev pa je prav gotovo v večji meri dosežen, če so hranilne 
vloge vezane na širše rizične skupnosti, da jih tako imenujem. To so seveda v 
poslovnem povezovanju z bankami brez dvoma širše kot pa v okviru manjših 
organizacij. Zakon torej teži k temu, da ta riziko zmanjša na minimum, pa 
čeprav morda samo teoretično, ko.t pravijo nasprotniki tega jamstva. 

Poleg tega je v končni meri glede na subsidiarno jamstvo republike vendarle 
naš interes tudi v tem, da zaščitimo eventualna sredstva republike pred posle- 
dicami, ki bi lahko nastale, če bi se to jamstvo moralo realizirati, kar bi verjetno 
lahko prišlo do praktičnega pomena samo v primerih neke splošne psihoze 
dviganja hranilnih vlog. Kolikor gre tu za spopad med različnimi organizacijami, 
je to treba ovreči, ker je osnovna intencija predloga zakona, kot že rečeno, 
čim večja zaščita vlagateljev. 

Tovariš Javornik je v svojih izvajanjih stvar nekoliko dramatiziral v tem 
smislu, da bi sprejem takega zakona lahko povzročil likvidacijo hranilno- 
kreditnih služb pri zadrugah in gozdno-gospodarskih organizacijah. Da ta razlog 
drži, si ne morem predstavljati iz preprostega razloga, ker je najbrž tudi interes 
vlagateljev v zadrugah, da imajo zadostno jamstvo neke močnejše organizacije. 
Seveda pa je tu vprašanje ali obstaja nevarnost, da bi zahteva po jamstvu neke 
poslovne banke pomenila možnost neposlovnega pritiska bank na zadruge. 
To se pravi, ali tu obstoja neka nevarnost, da bi bila manjša organizacija zaradi 
svoje šibkosti žrtev pritiska večje, močnejše organizacije, ki ima to službo 
znatno bolj razvito in ima zato tudi določene prednosti. 

Osebno v tako nevarnost zelo dvomim predvsem zaradi tega, ker je položaj 
— to je povedal v svoji obrazložitvi tudi tovariš Flis — rekel bi lahko, prej 
drugačen, kot pa je bil prikazan. Vsaka zadruga lahko svobodno izbira poslovno 
banko za dopolnilno jamstvo. Ker pa je interes poslovnih bank, da si pridobijo 
partnerje, je zelo verjetna možnost sklepanja prav ugodnih aranžmajev. Jam- 
stvo poslovne banke za takšno ali drugačno zadrugo ne pomeni samo obveznosti 
za poslovno banko, temveč tudi določeno povečanje sredstev poslovne banke. 
To pomeni torej tudi krepitev potenciala tiste poslovne banke in je zato verjetno 
dokajšen interes poslovnih bank, da v take aranžmaje gredo. Zadruge pa se 
seveda popolnoma prosto odločajo, na katero poslovno banko se bodo obrnile. 

Zato dvomim, če je taka velika dramatizacija upravičena oziroma, če je 
položaj res tak, da bi se ta dejavnost pri kmetijskih zadrugah, ki jo je dejansko 
treba pospeševati in razširjati, zaradi takega jamstva utegnila zmanjšati na 

16* 
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minimum. Zato tudi ne bom glasoval za amandma, ki ga je predlagal tovariš 
Javornik. 

Kdo še želi besedo? Prosim, tovariš Javornik. 

Inž. Jože Javornik: Čudi me tako odločno stališče predlagatelja 
zakona, da vztraja na obveznem jamstvu bank. Možen je namreč tudi sporazum 
z banko, možna je fakultativna določba tega jamstva. Sicer pa resno dvomim, 
da bi se ustanovitelj te službe privoščil nekritje vlog. Tako jamstvo pravzaprav 
že obstaja z depoziti sredstev kmetijskih organizacij. Zato me toliko bolj čudi 
to prisilno povezovanje s poslovnimi bankami, če se tako ali tako lahko pove- 
žemo na osnovi poslovnih odnosov. Moje vztrajanje, pa tudi deloma drama- 
tiziranje je pravzaprav samo rezultat vseh razgovorov, na katerih sem sodeloval, 
ki so se jih udeleževali tako predstavniki ustanoviteljev hranilno-kreditnih 
služb pa tudi vlagateljev. Amandma in diskusijski prispevek z mojega stališča 
pa tudi s stališča vlagateljev dajem v premislek poslancem gospodarskega 
zbora pri odločanju o amandmajih. Jaz bom seveda glasoval za amandma, ki 
sem ga predložil in mislim, da se bom .po svoji presoji in po svoji vesti pravilno 
odločil. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo? (Nihče.) Prehajamo na 
glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmaju poslanca Jožeta Javornika, in 
sicer k 11., 12. in 15. členu. Glede na to, da so vsi amandmaji k tem členom 
dejansko povezani, mislim, da ni potrebno, da glasujemo o vsakem posebej, 
temveč o vseh skupaj. Kdor je za predlagane amandmaje, naj prosim dvigne 
roko. (26 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (19 poslancev.) Se je kdo 
vzdržal? (12 poslancev.) 

Od 57 navzočih je 26 poslancev glasovalo za, 19 proti, 12 poslancev pa se 
je glasovanja vzdržalo. Amandmaji niso sprejeti, ker ni glasovala zanje več kot 
polovica navzočih; to se pravi, da bi bili sprejeti, če bi zanje glasovalo 29 po- 
slancev. 

Glasujemo še o amandmajih odbora oziroma zakonodajno-pravne komisije, 
in sicer k 5., 6., 11., 12. in 15 členu. Prosim, če pogledate poročili občasnega 
odbora in zakonodajno-pravne komisije. Ali želite, da glasujemo o vsakem 
amandmaju posebej, ali skupaj. (Poslanci: Skupaj.) Dobro. Kdor je za te 
amandmaje, naj prosim dvigne roko. (43 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? 
(4 poslanci.) Se je kdo vzdržal? (11 poslancev.) 

To se pravi, da so amandmaji zakonodajno-pravne komisije in odbora za 
gospodarsko programiranje in finance sprejeti. 

Zdaj bomo glasovali o zakonskem predlogu v celoti, vključno z amandmaji 
odbora in zakonodajno-pravne komisije. Kdor je za zakonski predlog, naj 
prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (4 poslanci.) 
Se je kdo vzdržal? (11 poslancev.) 

Ugotavljam, da je zakon sprejet z večino glasov. 
Mislim, da je dnevni red s tem izčrpan, vendar vas tovariši poslanci pro- 

sim, da toliko počakate, da ugotovimo, kakšna je situacija v republiškem zboru. 
Republiški zbor je že sprejel resolucijo v enakem besedilu kot naš zbor, o 
ostalem bi pa povedal po odmoru 10 minut. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.45 in se je nadaljevala ob 13. uri.) 
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Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci! 
Republiški zbor je, kot sem že prej povedal, sprejel resolucijo v enakem 

besedilu kot naš zbor. Medtem je bila tudi že končana razprava o proračunu in 
teče razprava o regionalnem planu, to je o njihovi 6. točki dnevnega reda. 
Zakon o ustanavljanju hranilno-kreditnih služb je njihova 12. točka dnevnega 
reda, zakon o gozdovih pa 13. točka dnevnega reda. Zato vas ne bi zadrževal 
s čakanjem. Obveščen sem, da je predložen v republiškem zboru amandma tudi 
pri zakonu o gozdovih. Kolikor omenjena zakona ali pa še kateri drugi, ki so 
predmet razprave v republiškem zboru, ne bodo sprejeti v enakem besedilu 
kot so bili v našem, bi jih potem usklajevali 27. marca, ko imamo ponovno 
sejo zbora z glavnim dnevnim redom o elektrogospodarstvu. Mislim, da se s tem 
strinjate. Hvala lepa. 

(Seja je bila zaključena ob 13.10.) 



CPSJPOpA K$MZBQK 

49. seja 

(27. marca 1968) 

Predsedoval: Miran Goslar, 
predsednik gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 15.35. 

Predsednik Miran Goslar: Pričenjam 49. sejo gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije in predlagam naslednji dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 48. seje zbora; 
2. gospodarska in organizacijska problematika v elektrogospodarstvu SR 

Slovenije; 
3. predlog zakona o spremembah zakona o zagotovitvi dopolnilnih kredit- 

nih sredstev za dokončanje elektroenergetskih objektov; 
4. poslanska vprašanja; 
5. predlog za izdajo zakona o požarnem varstvu. 
Predlagam razširitev dnevnega reda s 6. točko: 
6. usklajevanje besedila zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o gozdo- 

vih s sprejetim besedilom v republiškem zboru. 
Se strinjate s predloženim dnevnim redom? (Da.) 
Poleg tega predlagam, da 2. in 3. točko dnevnega reda, to je gospodarsko in 

organizacijsko problematiko v elektrogospodarstvu SR Slovenije in predlog 
zakona o spremembah zakona o zagotovitvi dopolnilnih kreditnih sredstev za 
dokončanje elektrogospodarskih objektov obravnavamo na skupni seji z repu- 
bliškim zborom. Zato so poslanska vprašanja pomaknjena na 4. točko dnevnega 
reda. 

Ali se strinjate s takim načinom obravnave? (Poslanci se strinjajo.) 
Ker ni ugovorov, smatram, da je tudi način obravnave sprejet. 

Lahko takoj preidemo na 1. točko dnevnega reda, to je na odo- 
britev zapisnika 48. seje gospodarskega zbora. 

Osnutek ste prejeli z materialom za sejo. Ima kdo kakšno pripombo k za- 
pisniku? (Ne.) 
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Če nima nihče nobene pripombe, smatram, da je zapisnik odobren in je 
s tem 1. točka dnevnega reda izčrpana. S tem prekinjam sejo. Takoj po kon- 
čani skupni seji vseh zborov se bo nadaljevala v veliki dvorani skupna seja 
našega in republiškega zbora. 

(Seja je bila prekinjena ob 15.45 in se je nadaljevala ob 20.15.) 

Podpredsednik dr. inž. Drago Kolar: Prehajamo na 4. točko 
dnevnega reda, na poslanska vprašanja. 

Gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli. 
Na poslansko vprašanje, ki ga je na zadnji seji gospodarskega zbora postavil 

poslanec Peter Skok, bo odgovoril predstavnik upravnega odbora cestnega 
sklada SR Slovenije tovariš inž. Rudolf Cimolini. 

Inž. Rudolf Cimolini: Poslansko vprašanje tovariša Petra Skoka 
se je glasilo: »Ali bo upravni odbor cestnega sklada SR Slovenije predložil 
Skupščini SR Slovenije do 1. aprila 1968, to je v roku, ki je bil postavljen 
ob sprejemanju odloka o soglasju k finančnemu načrtu cestnega sklada za leto 
1968, dodatni program dela za leto 1968, ki jih bo mogoče financirati iz dodatnih 
sredstev, zbranih s podražitvijo bencina.« 

Dovolite, da vam posredujem odgovor v imenu upravnega odbora cestnega 
sklada. 

Odgovor glasi: Republiški in gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije sta 
na ločenih sejah 13. 12. 1967 potrdila finančni načrt cestnega sklada SR Slove- 
nije za leto 1968. Po tem načrtu se sredstva od povečanega prispevka za ceno 
bencina v višini 0,20 N dinarjev pri litru, ki je bila uvedena 23. novembra 1967, 
v skupni višini 49 milijonov N dinarjev, lahko uporabijo samo za dela na cest- 
nem križu. Sama sredstva, 49 milijonov N dinarjev pa naj se v letu 1968 izlo- 
čajo do odobritve uporabe na depozite pri poslovni banki. Upravni odbor 
cestnega sklada Slovenije je zato že sklenil s kreditno banko in hranilnico Ljub- 
ljana ustrezno pogodbo. Predvideno je tudi bilo, da upravni odbor sklada do 
1. aprila 1968 sprejme predlog o uporabi teh sredstev. Skupščina SR Slovenije 
je s prej navedenimi sklepi določila namembnost sredstev od povišanega pri- 
spevka na ceno bencina za rekonstrukcijo slovenskega cestnega križa. 

Vsi ekonomski in prometni podatki kažejo, da je najbolj nujna rekonstruk- 
cija cestne povezave avstrijska meja—Maribor—Ljubljana—Gorica—italijanska 
meja. V prvi etapi je treba rekonstruirati odseka Slivnica—Leveč in Vrhnika— 
Postojna v skupni dolžini 83,5 km. Predvideni stroški za to prvo etapo znašajo 
1 075 milijonov N dinarjev Za rekonstrukcijo teh odsekov ceste kot prvo etapo 
ureditve cestne povezave od avstrijske meje prek Maribora, Ljubljane in 
Gorice do italijanske meje pa je potrebno izdelati popoln finančni program, ki 
bo točno določil vire financiranja in potrebna lastna sredstva, ker se le tako 
lahko prične z rekonstrukcijo. S tem programom se morajo določiti obveznosti 
republike in drugih financerjev, upoštevajo pa naj se tudi možnosti financira- 
nja z mednarodnim posojilom in predvidi način vračanja tega posojila. 

Cestni sklad SR Slovenije je izdelal osnove za ta finančni program. Te 
osnove je obravnaval izvršni svet Skupščine SR Slovenije na svoji seji dne 
26. marca letos in v zvezi s tem sprejel sklep, da se sprejme predlog cestnega 
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sklada SR Slovenije kot študijsko gradivo in smernice za rekonstrukcijo 
ceste od avstrijske meje prek Maribora in Ljubljane do italijanske meje. Re- 
publiški upravni organi in cestni sklad SR Slovenije naj zato do konca aprila 
t. 1. izdelajo predlog zakona in eventualnih drugih potrebnih predpisov, s kate- 
rimi bi se določili tehnični elementi in finančna konstrukcija za rekonstrukcijo 
ceste. Predlog zakona bo nato izvršni svet predložil v obravnavo Skupščini 
SR Slovenije. 

Podpredsednik inž. Drago Kolar: Ali želi tovariš poslanec dati še 
dodatno vprašanje? Besedo ima tovariš inž. Peter Skok. 

Inž. Peter Skok: Za odgovor tovariša inž. Cimolinija prav lepa hvala. 
Ugotavljam samo to, da postavljeni rok sam kot tak ni bil izpolnjen. Vendar, 
če se bo to obravnavalo v mesecu aprilu, smatram, da bomo še vedno pravo- 
časni. Bi pa imel še dodatna vprašanja, ki jih postavlja skupina poslancev 
gospodarskega in republiškega zbora. 

Na skupni seji republiškega in gospodarskega zbora Skupščine SR Slove- 
nije je pri obravnavanju finančnega načrta cestnega sklada SR Slovenije za leto 
1968 predstavnik izvršnega sveta tovariš Boris Vadnjal omenil, da bo moral 
upravni odbor cestnega sklada pri svojem bodočem delu upoštevati veljavna 
tehnično-ekonomska merila, ki naj bi služila kot osnova tako pri sestavi krat- 
koročnih kot tudi dolgoročnih finančnih načrtov del za modernizacijo in vzdrže- 
vanje celotnega omrežja cest v SR Sloveniji. Znano nam je, da srednjeročni 
načrt modernizacije slovenskih cest, ki obravnava obdobje do leta 1970 in ki je 
bil sprejet v Skupščini SR Slovenije, ni bil sestavljen na podlagi takih enotnih 
meril, prav tako tudi ne finančni načrti za posamezna leta v tem obdobju. 
Pripomniti je treba, da nekatere države že danes v tovrstnem planiranju upo- 
rabljajo sodne ekonomsko-tehnične analize, ki na osnovi izračunov elektronskih 
računalnikov veljavno določajo zaporedje del v okviru posameznih, časovno 
omejenih finančnih načrtov. 

Merila, kot so državno politični vidiki, transportno gospodarski stroški, 
prometna obremenitev, bodoča obremenitev sedanjih ali novih cestnih odsekov, 
tujsko-prometni pomen, obstoječe stanje, gradbeni vzdrževalni stroški ter drugi 
elementi determinirajo finančni plan, ne pa ožji regionalni interesi. Le-ti lahko 
namreč le destruktivno vplivajo na širši regionalni interes. 

Zanima nas, ali namerava upravni odbor cestnega sklada in njegov tehnični 
aparat uvesti taka merila v svojem bodočem planiranju. Ali morda upravni 
odbor cestnega sklada smatra, da bi na podlagi že obstoječih tehničnih podat- 
kov lahko prešel na tak način dela že pri sestavi finančnega načrta za leto 
1969. Končno je treba pribiti, da bi bili stroški uvedbe takega načina dela v prvi 
fazi sicer večji kot dosedanji način, vendar bi bila dosežena povsem drugačna 
operativna sposobnost v naslednjih fazah, stroški bi se bogato nadomestili, 
zaradi česar nas začetni strošek ne bi smel odvrniti od tega. 

Drugič: Socialistična republika Hrvatska namerava realizirati vertikalno 
povezavo Srednje Evrope z Dalmacijo prek slovenskega ozemlja, Krapine, Za- 
greba, Bihača in Splita. V tej povezavi obstajati za potek slovenskega ozemlja 
dve varianti tras: ena prek Ptuja in Maribora, druga pa prek Slovenskih goric 
mimo Radgone. To stremljenje potrjuje dejstvo, da je bilo za ta problem mo- 
goče zainteresirati celo predsednika republike tovariša Tita, da je predsednica 
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izvršnega sveta SR Hrvatske tovarišica Slavka Dabčević obiskala v letu 1967 
Avstrijo, da je mariborska garnizija delala na odseku ceste Krapina—Đurmanec 
na hrvatski strani in da verjetno njeno delo ni bilo financirano iz sredstev 
cestnega sklada SR Hrvatske, ker bi verjetno ta dela prevzela gradbena pod- 
jetja itd. 

Vse to mel navaja k naslednjim vprašanjem: kaj je doslej storil izvršni svet 
SR Slovenije, da bi uskladil svoje stališče glede te ceste z izvršnim svetom 
SR Hrvatske in kaj je storil upravni odbor cestnega sklada SR Slovenije glede 
tega. Pri tem pa lahko samo ugotovim, da izdelava projekta za odsek Macelj— 
Ptuj kasni, da bi morala biti dokumentacija izročena do 31. 12. 1967, da pa, 
kolikor mi je znano, še do danes ni. 

Kolikor dela na odseku Split—Krapina—Đurmanec niso bila financirana iz 
sredstev cestnega sklada SR Hrvatske, sprašujem, ali ni mogoče financirati 
nadaljnje izgradnje iz tega vira. 

Podpredsednik inž. Drago Kolar: Ali predstavnik cestnega sklada 
lahko odgovori takoj ali na naslednji seji? 

Drugi del dodatnega poslanskega vprašanja pa se nanaša na vprašanje, 
kaj je v zvezi s postavljenimi vprašanji izvršni svet že storil. 

Inž. Rudolf Cimolini: Prvo vprašanje poslanca glasi, ali upravni 
odbor cestnega sklada in njegova tehnična služba nameravata uvesti sodobne 
metode pri načrtovanju cestnega omrežja. Tovarišu poslancu lahko odgovorim, 
da te metode poznamo in da smo te metode že uporabljali pri načrtovanju od- 
sekov hitrih cest. To so tako imenovana iskanja prioritetnih meril, ki gredo 
pač po kazalcih, ki jih je tovariš poslanec navajal: to je stanje ceste, gostota 
prometa, ekonomska vprašanja, vprašanje bližnjega in perspektivnega obsega 
prometa, vprašanje povezave našega cestnega omrežja z omrežjem onkraj meje, 
vprašanje ožjega teritorija itd. Ta način dela je treba sčasoma prenesti na ce- 
lotno cestno omrežje, to je približno 6000 km cest v Sloveniji, ki bi postopoma 
spadale v tak način planiranja in smatramo, da tu ne bodo druge težave kot 
finančne. Uvajamo tudi opazovanje in vrednotenje gostote prometa s pomočjo 
elektronskih strojev in mehanografije. Tako projektanti že uvajajo projekti- 
ranje oziroma trasiranje s pomočjo takih modernih delovnih metod, planiranje 
kot ga predlaga tovariš poslanec v svojem vprašanju, skušamo deloma izvajati, 
v glavnem pa ga bomo v bodoče izvajali s pomočjo izsledkov, ki smo jih delo- 
ma že osvojili, deloma pa jih še bomo. Tako računamo, da bomo v bodoče delali 
tudi po metodi mrežnega planiranja, to je sodobnega načina planiranqa, s ka- 
terim odkrivamo šibka mesta. 

Na drugi del vprašanja, to je glede cestne povezave, poznamo eno in drugo 
možno traso povezave za smer sever—jug. To je lahko smer Hartberg—Fursten- 

.feld—Radgona, prek Slovenskih goric, Ptuja in tako dalje, druga povezava pa 
je cestna zveza Zagreb, prek Ptuja in Maribora. Kot je znano, se pripravlja 
in so interesi, da se poveže Ptuj z Mariborom. Direktna povezava velikega tipa 
med Ptujem in severom prek meje v bližini Radgone, kolikor je meni znano, 
zaenkrat še ni v načrtovanju. V zvezi z gradnjo hitre ceste pa se pripravljajo 
ustrezne povezave južno od Maribora, to je cesta Ptuj—Maribor z avto cesto 
oziroma s hitro cesto Šentilj—Ljubljana. 
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Glede projektiranja moram priznati, da je trditev tovariša poslanca po- 
polnoma v redu. V pridobivanju lokacije na sorazmerno skromnem območju 
južno od Ptuja se je nagrnilo toliko interesov, da smo naleteli na skoraj nepre- 
mostljive težave. Uskladiti je treba številne interese od kmetijskih interesov 
do bodočih reaktorjev, zaščite glede vodopoplavnega ozemlja in še drugih 
potreb in želja. Te zadeve so zavrle projektiranje za okoli 2 do 3 mesece. Po 
zatrdilu zastopnikov vojne pošte, ki bo prevzela in izvajala dela, pa ta zamuda 
zaenkrat ne bo povzročila nobenih težav, ker bo zadostovalo, če dobijo ustrezne 
projekte v drugem polletju. Trenutno se bavijo s problemi zemeljskih del še 
vedno na teritoriju Socialistične republike Hrvatske. Upamo, da bo projekt 
pravočasno izdelan in da bodo enote jugoslovanske armade pravočasno pričele 
s temi deli. 

Glede financiranja je znano, da bo režim financiranja ne glede na repu- 
bliško mejo podoben, da je treba stroške projektov, stroške odkupov, preme- 
stitev in tako naprej kriti iz drugih sredstev, da pa stroške same gradnje ceste 
v širini, kakršno si zamišlja in ki je v okviru normativa JA, krije v celoti JA 
tudi kot investitor. 

Podpredsednik inž. Drago Kolar: Tovariš poslanec, ali je s tem odgo- 
vorjeno na vsa vprašanja, ali mora izvršni svet še dodatno odgovoriti? 

Inž. Peter Skok (iz klopi): Ce dovolite, dodatno vprašujem: Ni mi 
povsem jasno, ali se bodo dela na tem odseku začela že v doglednem času ali ne; 
poleg tega pa bi prosil še za odgovor na vprašanje, ki sem ga postavil izvršnemu 
svetu. 

Boris Vadnjal: Ce sem prav razumel, je tovaiš poslanec postavil 
vprašanje, če je izvršni svet Slovenije v stikih s predstavniki izvršnega sveta 
Hrvatske glede nekaterih odsekov in povezav med Slovenijo in Hrvatsko. Na 
to vprašanje bi lahko odgovoril naslednje: 

V mesecu januarju je bil razgovor med predstavniki izvršnega sveta 
Hrvatske in Slovenije. Na tem razgovoru so sodelovali z ene in druge strani 
predstavniki sekretariatov za gospodarstvo, izvršnih svetov in republiških skup- 
ščin oziroma odborov za proizvodnjo in promet ene in druge skupščine. Na 
tem razgovoru smo skušali uskladiti predvsem nekatere rešitve v zvezi s pro- 
metnimi povezavami na mejnih področjih med Hrvatsko in Slovenijo. 

Nadalje smo na tem sestanku razpravljali o uskladitvi zakonov, ki so sedaj 
v pripravi, o javnem cestnem prometu, pa tudi o takrat aktualnih vprašanjih 
okrog cestnih taks. 

Sproženo je bilo tudi vprašanje, naj bi se v čim krajšem času lotili uskla- 
ditev hitrih cestnih povezav, na katerih sta zainteresirani republika Hrvatska 
in Slovenija. Med te štejemo predvsem cesto Macelj—Ptuj—Maribor in od tam 
proti Ljubljani in Gradcu, nadalje cestno povezavo Trst—Reka in cestno po- 
vezavo Postojna—Reka. Predstavniki obeh republik smo se zedinili, da na 
podlagi dokumentacije, ki naj bi jo pripravili strokovni organi obeh cestnih 
skladov, nadaljujemo z razgovori. 

Glede na aktualnost teh priprav predvsem zaradi elaboratov, ki naj bi jih 
pripravili v zvezi s pridobitvijo tujih kreditov pri mednarodni banki ali kje 
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drugje in glede na aktualnost pričetka del v bližnji perspektivi na nekaterih 
odsekih, predvsem pa zaradi nadaljevanja ceste Ptuj—Maribor, menimo, da je 
potrebno, da nadaljujemo z razgovorom, ki je bil začet v januarju. 

Podpredsednik inž. Drago Kolar: Ali je s tem na vprašanje odgo- 
vorjeno? (Da.) 

V času med obema sejama je prispelo poslansko vprašanje, ki ga je postavil 
tovariš Maks Bile. Vprašanje smo posredovali izvršnemu svetu. Ali predstavnik 
izvršnega sveta lahko odgovori na to poslansko vprašanje? 

Besedo ima tovariš Ivo Bernard. 

Ivo Bernard: Tovarišice in tovariši poslanci! Tovariš Maks Bile je 
postavil naslednje vprašanje: Ali je obveznost občin za kritje povračila stroškov 
za vzdrževanje vozišča na cestnem prehodu in za zagotovitev varnosti prometa 
na njem utemeljena? 

Sodimo, da je vprašanje povračila stroškov za vzdrževanje vozišča na 
cestnem prehodu in za zagotovitev varnosti prometa na njem v temeljnem 
zakonu o ureditvi železnic in o prometni varnosti na železnicah načelno pravilno 
urejeno. Po tem predpisu so občine dolžne povrniti celotne stroške za vzdrže- 
vanje vozišča na cestnem prehodu in polovico stroškov za zagotovitev varnega 
in neoviranega prometa na cestnem prehodu cest IV. reda ter cest in poti, ki 
ne veljajo za javne ceste in ki jo uporablja predvsem ali samo kakšna delovna 
organizacija. Menimo pa, da bi občine, železnice in druge prizadete organizacije 
morale skrbeti, da se stroški čimbolj znižajo. 

Pri teh naporih pa je vsekakor izredno važna proučitev potrebe po obsto- 
ječih prehodih. Število prehodov je treba čimbolj znižati s tem, da se posamezni 
prehodi ali sploh ukinejo, ali pa se preusmerijo na skupen prehod ali na naj- 
bližjo javno cesto višjega reda, ali pa da se zgradi prehod izven nivoja. Ma- 
terialna zainteresiranost občine je vsekakor v zmanjšanju števila prehodov na 
dejansko potrebno število. Poleg tega pa bi občine morale temeljito analizirati 
zahteve železnice in ugovarjati vsaki morebitni nedokumentirani zahtevi želez- 
nice. Pri tem se občinam nudi prilika, da pogodbeno z železnico uredijo vpra- 
šanje višine stroškov, podobno kot je to uredil cestni sklad SR Slovenije za 
ceste od III. reda navzgor. Soglašamo, da je zvezni predpis pomanjkljiv, ker 
ne določa podrobneje, katere stroške lahko železnica zaračunava občinam ali 
drugim organizacijam kot stroške vzdrževanja in zavarovanja cestnega prehoda. 
Menimo, da so to lahko le dejanski režijski stroški. Potrebno bi bilo tudi pred- 
pisati, da morajo prizadete občine z železnico s pogodbo natančno urediti do- 
ločila o obveznostih, ki izvirajo iz participacije. Priprave za ustrezno spremembo 
temeljnega zakona so v teku. 

Podpredsednik inž. Drago Kolar: Ali je tovariš poslanec zadovoljen 
z odgovorom? (Poslanec je z odgovorom zadovoljen.) 

Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje? (Ne javi se nihče.) 

Če nihče, zaključujem to točko dnevnega reda in prehajamo na 5. točko 
dnevnega reda, to je na predlog za izdajo zakona o požarnem varstvu, 
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ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil republiški sekretariat za notranje 
zadeve. 

Gospodarski zbor ni pristojni zbor Skupščine SR Slovehije za obravnavo 
in sklepanje o predloženem predlogu za izdajo zakona, vendar pa predlagam, 
da glede na pomen požarnega varstva in požarne varnosti za gospodarstvo, o tej 
problematiki razpravljamo in sporočimo svoje mnenje in stališča pristojnim 
organom Skupščine SR Slovenije. 

Skupaj s predlogom za izdajo zakona o požarnem varstvu ste prejeli tudi 
informacijo o požarni varnosti in o gasilstvu v Sloveniji. Prosim predstavnika 
republiškega sekretariata za notranje zadeve tovariša Gluharja, da obrazloži 
predlog za izdajo zakona o požarnem varstvu. 

Peter Gluhar: Tovarišice in tovariši poslanci! Sedanja organizacija 
službe požarnega varstva temelji na določilih temeljnega zakona o varstvu pred 
požarom iz leta 1956, ki je bil usklajen z ustavo leta 1965 in na republiškem 
zakonu o gasilski službi iz leta 1959, ki pa je po izidu zakona o društvih v 
pretežni večini določil postal brezpredmeten. Poleg tega je treba upoštevati, 
da zvezni organi pripravljajo spremembe temeljnega zakona. Zadnji osnutek 
novega temeljnega zakona se omejuje.samo na splošna načela, na podlagi kate- 
rih naj bi vrsto vprašanj s področja požarnega varstva uredil republiški pred- 
pis. Prav ta pa narekuje potrebo, da hkrati s sprejemanjem zveznega zakona 
pripravijo republike svoje republiške predpise, s katerimi naj se reši vrsta 
organizacijskih in strokovnih vprašanj s področja požarnega varstva, pri čemer 
pa naj se upošteva dosežena razvojna stopnja, specifičnost nalog in organizacij- 
ska tradicija v Sloveniji. 

Republiški sekretariat za notranje zadeve predlaga Skupščini SR Slovenije 
v obravnavo predlog za izdajo republiškega zakona o požarnem varstvu iz dveh 
razlogov: uvodoma navedena pravna situacija bi po sprejemu zveznega kot 
temeljnega zakona pustila nerešeno vrsto vprašanj o organizaciji službe požar- 
nega varstva v republiki in občini, nadalje glede strokovnega izobraževanja, 
medsebojnih odnosov med posameznimi vrstami gasilskih služb, poklicnimi in 
prostovoljnimi enotami, glede odnosov med gasilskimi službami in upravnimi 
organi, zlasti pa bi ostalo odprto vprašanje financiranja. 

Ker bo zvezni zakon kot temeljni zakon določil, da ostane v pristojnosti 
zveznih organov pretežno le predpisovanje preventivnih ukrepov za objekte 
v gospodarstvu, na področju urbanističnega urejevanja, varstva gozdov in za 
protipožarno varnost zgradb, v katerih se zbira večje število ljudi, bi moral 
republiški zakon rešiti vsa ostala nerešena vprašanja. Zato je tudi nujno, da 
teko priprave za sprejem obeh zakonov vzporedno. 

Obenem je s tem tudi dan poudarek za samostojno normativno udejstvova- 
nje republike na področjih, ki so splošnega republiškega pomena. 

Poleg opisanih okoliščin pravne narave narekujejo nujnost izdanih pred- 
metnih predpisov tudi stvarni oziroma dejanski razlogi. Znano je, da se pojav- 
ljajo zlasti v poslednjih dveh letih večji in veliki požari. V Sloveniji je bilo 
v letu 1967 poleg vrste majhnih požarov, šest požarov večjega oziroma velikega 
obsega, katerim je skupna škoda presegla milijardo starih dinarjev. 

Požar v tovarni čevljev Jadran v Mirnu pri Novi Gorici pa je povzročil 
okoli pol milijarde starih dinarjev škode. Med glavnimi vzroki teh požarov so 
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predvsem nepazljivost, brezbrižnost in malomarnost pri spoštovanju predpi- 
sanih preventivnih ukrepov. Takih primerov je bilo okoli 46%. Med vzroki so 
na drugem mestu razne gradbene pomanjkljivosti, na katere odpade okoli 
16 ""/o, zaradi pomanjkljivosti električnih napeljav nastane 8%, iskre lokomo- 
tiv pa povzročijo 3'% vseh požarov itd. V naseljih je najpogostejši vzrok požara 
igranje otrok z ognjem, okoli 14'%, nadalje požigi 7l0/o in požar kot posledica 
strele okoli 6%. Velike požare v družbenem sektorju spremlja družbena skup- 
nost z veliko zaskrbljenostjo. V bistvu gre za anomalijo, ki jo je treba z vsemi 
razpoložljivimi sredstvi čimprej odpraviti. Po eni strani si delovni kolektivi 
prizadevajo, da bi z modernizacijo tehnoloških postopkov povečali proizvodnjo, 
na drugi strani pa se zaradi pomanjkanja najosnovnejših ukrepov za varnost 
pred požari uničuje družbeno premoženje in rezultati dela. Ta okoliščina za- 
hteva ustrezno in dosledno sodelovanje vseh družbenih in strokovnih dejavni- 
kov v občinah in delovnih organizacijah na področju požarnega varstva. 

Republiški zakon bo moral rešiti zlasti dve bistveni vprašanji, to je orga- 
nizacijo požarne inšpekcije in financiranje gasilske službe. Predvideti mora 
učinkovit sistem ukrepov, na podlagi katerih bo mogoče zainteresirati delavce 
in organe delavskega samoupravljanja za dosledno izvajanje požarne preven- 
tive. Pri tem bo potrebno ustvariti pogoje za organiziranje strokovno usposob- 
ljene inšpekcijske službe, ki bo ob podpori posebnih komisij požarne varnosti 
opravljala načrtno preventivno kontrolo^ 

Predosnutek zveznega zakona predvideva le splošno določilo, da gasilsko 
službo financira ustanovitelj. Republiški zakon bo moral zato določiti vire 
financiranja, tako za poklicno kot prostovoljno gasilstvo, s katerimi bodo za- 
gotovljena sredstva za nemoten obstoj in delo gasilskih enot. V ta namen je 
potrebno zagotoviti ne samo sredstva za osebni dohodek poklicnih gasilcev, 
temveč tudi sredstva za modernizacijo tehnične opreme. 

Izdatki za teritorialno prostovoljno gasilstvo so znašali v SR Sloveniji v letu 
1967 630 milijonov S dinarjev. K tej vsoti so prispevale zavarovalnice 320 mili- 
jonov S dinarjev, občine pa 310 milijonov dinarjev. Izdatki za poklicno gasil- 
stvo so znašali v letu 1967 836 milijonov S dinarjev. K tej vsoti so prispevale 
zavarovalnice 88 milijonov, občine pa iz svojih proračunov 473 milijonov. 
Poklicne gasilske enote, ki so pri nas organizirane kot zavodi za požarno 
varnost, so dosegle iz svoje prostorske proizvodne dejavnosti 275 milijonov S 
dinarjev sredstev. Približno tolikšna sredstva bodo potrebna za finaniranje 
poklicnega in prostovoljnega gasilstva tudi v pogojih novega republiškega za- 
kona. 

Predlagatelj meni, da bo moral republiški zakon izhajati iz načel, po ka- 
terih je deloma izdelan že obstoječi temeljni zakon o varstvu pred požarom: 
načrtna in nepretrgana realizacija ukrepov za varstvo pred požarom, ki naj ga 
izražajo občinski načrt požarnega varstva, načrti požarnega vrastva delovnih 
organizacij ter republiški načrt, nadalje univerzalnost, ki pomeni, da morajo 
skrbeti za izvajanje predpisov in ukrepov občine, republike, delovne in druge 
organizacije ter tudi občani sami. 

Načelo odgovornosti za izvedbo predpisanih ukrepov naj bi bilo normativno 
poudarjeno zlasti v samoupravnih aktih delovnih organizacij. Kontrolo nad 
izvajanjem predpisanih ukrepov naj bi izvajala požarna inšpekcija kot organ 
državne uprave, komisije v delovnih organizacijah in komisije na terenu, orga- 
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nizirane po teritorialnem načelu. Zaradi posebnega varstva proizvajalnih sred- 
stev in premoženja delovnih organizacij, ki so izrazito izpostavljena požarni 
nevarnosti, naj bi imela vsaka delovna organizacija svojo protipožarno komisijo. 
Potrebno je čim tesnejše sodelovanje organov in operativnih enot požarnega 
varstva za varstvo pred elementarnimi in drugimi hudimi nesrečami ter civilno 
zaščito. Poklicno in prostovoljno gasilstvo, ki sta sicer po svoji notranji orga- 
nizaciji različno urejeni, imata skupen cilj, ki ga lahko zasledujeta na podlagi 
iste strokovne usposobljenosti. To načelo narekuje določeno strokovno in orga- 
nizacijsko povezavo, katere zunanji izraz naj bi bil enotno predstavništvo obeh 
vrst gasilske službe. 

Skrb za izvrševanje ukrepov za varstvo pred požarom mora postati nepo- 
sredni interes družbeno-politične skupnosti delovnih organizacij in drugih orga- 
nizacij ter občanov. Delovne organizacije in organizacije gasilske službe bodo 
morale opraviti množične priprave občanov za obrambo pred požari ter za 
varstvo ljudi in premoženja v primerih, ko grozi nevarnost zaradi požara, ele- 
mentarne ali katere druge nesreče. 

Predlagam, da zbor sklene, da je predlog za izdajo zakona o požarnem 
varstvu utemeljen iz formalnih in dejanskih razlogov in da se osnutek zakona 
izdela po nakazanih načelih, na podlagi katerih bo mogoče ustvariti organiza- 
cijske temelje za sistem preventivnega in represivnega požarnega varstva v 
SR Sloveniji. Hvala lepa. 

Podpredsednik inž. Drago Kolar: Ali želi predstavnik gasilske zveze 
še ustno obrazložiti informacijo o požarni varnosti in gasilstva v Sloveniji? (Da.) 
Besedo ima tovariš Janez Urbanija. 

Janez Urbanija: Tovarišice in tovariši! Predstavnik sekretariata za 
notranje zadeve je že nanizal načelne misli in smernice za sprejetje novega 
zakona. Mi namreč podpiramo to prizadevanje in želimo, da bi ta zakon čimprej 
izšel. 

Mimogrede pa bi rad navedel nekaj stvari, ki motijo predvsem nas prosto- 
voljce, ki delamo prostovoljno, brez kakršnegakoli plačila. Naše delo je humano 
delo, ki sloni na dolgoletnih tradicijah, saj obstaja gasilstvo v Sloveniji že 
nad 100 let. Zelo nas moti, da je v federaciji v izdelavi že 9. predosnutek 
zakona in da to traja že 5 ali 6 let, a še vedno ni zakona, ki naj bi urejal po- 
žarno varstvo na vseh področjih našega gospodarstva. Zelo zaskrbljujoče je 
naraščanje števila požarov, zaradi česar nastajajo ogromne gospodarske škode. 

Pred kakimi štirimi leti, ko je bil peti kongres gasilske zveze Slovenije, smo 
nakazali smernice za izdajo ustreznih predpisov. Po teh smernicah naj bi se 
vse storilo, da se v čim večji meri zavaruje premoženje pred požarom. Tedaj 
so obljubili pomoč in sodelovanje politične organizacije kot tudi drugi forumi, 
da bo ta zadeva čimprej urejena. Vendar po 4 letih lahko ugotavljamo še vedno 
isto in letos bo maja meseca VI. kongres, a zadeva se pravzaprav ni dosti pre- 
maknila. V zadnjem času je nekoliko več poudarka na civilni zaščiti in na 
narodni obrambi, tako da je le opaziti določen napredek in imam občutek, 
da se je v federaciji začela zadeva le odvijati in da je krenila naprej. S tega 
mesta se zahvaljujem, da ste to zadevo vzeli v pretres in da nekako le skušate 
pomagati, da rešimo vprašanja okoli požarne varnosti. 
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Predgovornik je tudi omenil, da imamo več oziroma praktično tri vrste 
gasilcev: industrijske, poklicne in prostovoljne. Tako sq se pač v povojnem hi- 
trem razvoju izoblikovale tri veje gasilstva. Poklicni gasilci so bili od vsega 
začetka mišljeni kot poklicna gasilska milica. 

V zadnjih letih je uspelo vse tri vrste gasilcev združiti in vse sile usmeriti 
v čim učinkovitejše sodelovanje, za kar so bile dane neke osnove v gasilskih 
centrih. Po celi Sloveniji imamo že ustanovljene gasilske centre. Vendar ti 
centri ne predstavljajo samo čiste gasilske službe, ampak obsegajo tudi druge 
dejavnosti, kot so razni servisi itd. Tako je npr. v Novem mestu, Trbovljah in 
drugod. Vzrok za to je v nerešenem vprašanju financiranja gasilske službe. 
Zgradbe gasilske službe so grajene več ali manj iz kredita in sredstev zavaro- 
valnic. Seveda pa ne morejo biti tako izkoriščene kot druge zgradbe in se zato 
pač vsak poslužuje čimboljše ekonomike in jo odda tistemu, ki več plača itd. 
Tako se morajo zavodi poklicnega gasilstva ukvarjati s postransko dejavnostjo, 
da lahko zagotovijo svoje minimalne osebne dohodke in krijejo materialne stro- 
ške, ki nastajajo. Pri tem se seveda nujno zapostavlja osnovna dejavnost, to je 
vežbanje gasilcev za primer akcije. 

Drugo, kar je treba podčrtati, je to, da posvečamo premalo pozornosti, kot 
sem že uvodoma rekel, čuvajski službi v podjetjih. Vsi vemo, da so ponavadi 
nočni čuvaji invalidi in da nimajo niti osnovnega znanja o gasilstvu. Tako pride 
dostikrat do tega, da niti ne znajo poklicati najbližje gasilske enote, ker ne 
poznajo telefonske številke in tako naprej. Teh primerov je kar precej. Z anketo 
na področju občine Bežigrad je bilo ugotovljeno, da je bilo, kot se spominjam, 
okrog 60 '% vratarjev, ki ne bi znali niti za silo ukrepati. 

Glede financiranja gasilstva, želim še poudariti, da je DOZ pripravljen v 
določeni meri financirati gasilstvo, vendar je ta povsem odvisno od njihove 
dobre volje. V osnutkih zveznega temeljnega zakona namreč ni nikjer nobe- 
nega določila o sofinanciranju s strani DOZ, ampak je le postavljeno, da je za 
financiranje odgovoren ustanovitelj, kar bi morda za mesta ustrezalo, sicer 
pa je vprašanje, če bo ustanovitelj povsod in vedno sposoben zagotoviti potrebna 
sredstva. V zvezi z našo požarnovarnostno službo bi rad še opozoril, da je 
obstoječa oprema že dokaj izrabljena, kar je seveda tudi posledica neurejenega 
financiranja. Tako v Sloveniji nimamo niti ene moderne lestve, ki bi v primeru 
požara ali kakšne druge katastrofe lahko stopila v akcijo pri reševanju ljudi 
iz vrhnjih nadstropij stolpnic. Čeprav se ta oprema uporablja izključno za 
humane namene in torej ni pridobitna, je treba pri uvozu plačati carino. Prav 
taka nabava gasilske opreme ni oproščena tega zveznega prometnega davka 
12,5 "/o. Vse to tudi hromi našo gasilsko organizacijo in mislim, da bi moral 
novi zakon vse te elemente upoštevati, če hočemo, da se bo naša služba 
razvila, kot je treba. 

Se enkrat hvala lepa za pozornost z željo, da bi bil ta zakon res čimprej 
izdelan in uveljavljen. 

Podpredsednik inž. Drago Kolar: Gradivo je obravnaval pristojni 
občasni odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje, ki je predložil 
zboru tudi pismeno poročilo in ki ste ga prejeli danes pred pričetkom seje. 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima Ivan Zivič. 



256 Gospodarski zbor 

Ivan 2 i v i č : Tovarišice in tovariši poslanci! Na podlagi materiala, ki 
smo ga prejeli k tej točki dnevnega reda, ko razpravljamo o predlogu za izdajo 
zakona o požarni varnosti v SR Sloveniji, smo imeli razgovor na občinski gasil- 
ski zvezi v Brežicah. Enotnega mnenja smo bili, da je republiški zakon o po- 
žarni varnosti nujno potreben. Ne strinjamo pa se z načrtom razvoja gasilstva 
v SR Sloveniji niti na občinski skupščini, niti na občinski gasilski zvezi. Temu 
se pridružujemo tudi poslanci naše občine. V načrtu predvidene operativne 
medobčinske, občinske, pomožne in samozaščitne gasilske enote bi morale biti 
organizirane in razporejene skladno z razmerami in s potrebami posameznih 
občin. Nespremenljiva je za našo občino razporeditev v drugem d) poglavju, 
kjer je med občinskimi gasilskimi enotami izpuščena občina Brežice, ki bi glede 
na svojo geografsko lego in gospodarski razvoj, glede na specifičnost in na 
splošne potrebe le morala imeti lastno občinsko gasilsko enoto. Brežice imajo 
sicer svojo osrednjo gasilsko enoto, le da v tem načrtu ni prikazana. 

Svoje predloge oziroma pripombe glede razporeda v načrtu razvoja gasil- 
stva SR Slovenije utemeljujemo z naslednjim: 

1. konfiguracije in komunikacije, 
2. požarni objekti, 
3. poplavno ozemlje, 
4. operativna zmogljivost gasilskih enot 

a) oprema in 
b) strokovni kader in 

5. tradicionalno organizacijsko-politično delovanje. 
Na kratko bom tudi obrazložil gornje elemente: 
K prvi točki: konfiguracija in komunikacije. Načrt predvideva, da bodo 

medobčinske gasilske enote operativno posegale v radiusu do 30 minut od- 
daljenosti, kar pa je že skrajna oddaljenost za uspešno požarno ali drugo reše- 
valno intervencijo. Za brežiško občino je po načrtu medobčinska gasilska enota 
v Novem mestu, ki pa je žal oddaljena od Brežic skoraj 50 km. Področje občine 
Brežice pa sega proti jugu še nadaljnjih 15 km in v severno smer okoli 25 km 
v zelo hribovitem terenu z razmeroma slabimi komunikacijami. Za občinske 
gasilske enote določa načrt radius 10 do 15 km. Tudi v tem primeru nam do- 
sednja gasilska enota v Krškem zaradi oddaljenosti ne more zagotoviti požarne 
varnosti. 

K drugi točki; požarni objekti. Na teritoriju občine Brežice imamo več 
delovnih organizacij, podjetij, ki sodijo v prvi požarno-varnostni razred. To so 
predvsem tovarna pohištva, Petrol s svojimi skladišči in črpalkami, mizarsko 
podjetje Dekorles, PTT, Prevoz in drugi. Razen tega predstavlja nadaljnjo resno 
požarno nevarnost veliko vojaško podjetje ob meji SR Hrvatske, za katerega 
po vsej verjetnosti načrtovalec ni vedel ali pa ga je prezrl in končno naj še pri- 
pomnimo, da poteka po teritoriju brežiške občine tudi približno 20 km avto- 
ceste. 

K tretji točki: poplavna področja. Ker leži brežiška občina s središčem in 
s precejšnjim delom terena v nižinski legi, tako da tečejo reka Sava, Krka in 
Sotla, ki iz svojih nereguliranih in nezavarovanih strug vsako leto enkrat do 
dvakrat poplavljajo več naselij in živinorejskih obratov na področju Brežic, je 
tudi temu vprašanju treba posvetiti več pozornosti. 
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K četrti točki: operativna zmogljivost in oprema. Na teritoriju občine Bre- 
žice deluje 31 organiziranih gasilskih enot, iz katerih je formiranih 6 močnejših 
gasilskih centrov, ki v operativnem smislu uspešno pokrivajo celotno področje 
občine. Razen tega imamo na sedežu občine Brežice dve močnejši, razmeroma 
dobro opremljeni gasilski enoti, ki sta sposobni takoj intervenirati na katerem- 
koli mestu v občini. Gasilstvo občine razpolaga tudi s tehnično opremo, z 9 avto- 
mobili, 34 motornimi brizgalnami in tudi z ustreznim strokovnim kadrom. 

K peti točki: tradicionalno organizaijsko-politično delovanje. Občinska ga- 
silska zveza Brežice je s svojimi društvi že vrsto let tesno povezana z gasilski- 
mi forumi in društvi občin Samobor, Cernomerec, Zaprešič in Klanjec. Načrt 
nove razporeditve bi precej negativno vplival na nadaljnjo krepitev dobrega 
operativnega sodelovanja med SR Hrvatsko in SR Slovenijo. Občinska gasilska 
zveza tesno sodeluje z občinsko skupščino in z družbeno-političnimi organizaci- 
jami na eni strani in z gasilskimi društvi na drugi strani. Le-te usmerja v skla- 
du z delovanjem vseh omenjenih dejavnikov. Pripomniti je treba, da je ob- 
činska gasilska zveza iz lastnih sredstev s pomočjo občinske skupščine in zava- 
rovalnice uspela samo v času od leta 1963 pa do danes opremiti vse centralne 
enote z avtomobili in novimi agregati. 

Na osnovi navedenih utemeljitev predlagamo spremembo načrta razvoja 
gasilstva SR Slovenije v toliko, da se tudi v občini Brežice formira samostojna 
občinska gasilska enota z vsemi dolžnostmi in pristojnostmi v smislu omenjenega 
načrta. Nikakor se ne moremo strinjati z uvrstitvijo pomožne gasilske enote 
v ožjem požarnem okolišu, kar smo v petih letih že prerasli. 

Podpredsednik inž. Drago Kolar: Hvala tovariš Zivič. Zeli še kdo 
besedo? Besedo ima Borut Snuderl. 

Borut Šnuderl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Dovolite samo nekaj besed v zvezi s financiranjem požarnega varstva, ker sma- 

tram, če tega vprašanja ne bomo ustrezno rešili, da bomo prišli postopoma do 
tega, da se bodo poklicni gasilci vedno bolj ukvarjali s postranskimi pridobitnirni 
dejavnostmi — mislim da je predsednik gasilske zveze o tem govoril — prosto- 
voljni gasilci pa bodo začeli postopoma odmirati. Mislim, da nam številni pri- 
meri naše prakse kažejo, da še tako lepa načela in na videz še tako dobra za- 
konska ureditev katerega koli problema ali področja ni učinkovita, če niso 
zagotovljene tudi ustrezne poti oziroma materialna sredstva za uresničitev pro- 
klamiranih in sprejetih načel. Pričakujem, da bomo imeli kmalu za potrditev 
tega načela še primer več, če ne bodo upoštevana argumentirana stališča Ga- 
silske zveze Slovenije, ki smo jih dobili v materialu pred sejo in mislim, da 
ta stališča podpira tudi odbor s svojim izraženim mnenjem, ki smo ga dobili 
pred današnjo sejo. 

V celoti se strinjam s stališčem odbora, da je republiški zakon o požarnem 
varstvu potreben, ker požari povzročajo pri nas velike škode. Vprašam se pa, 
ali bomo lahko z republiškim zakonom uredili bistvene stvari, če vprašanje 
financiranja ne bo ustrezno rešeno. Osnutek zveznega zakona, kolikor mi je 
znan po materialih, ki sem jih prej prejel, namreč opušča dosedanji obvezni 
prispevek zavarovalnic za preventivno dejavnost na področju požarnega var- 
stva, čeprav je to že obstoječa praksa, čeprav se zavarovalnice s tem strinjajo 
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in čeprav so ta sredstva del zavarovalnih premij. Osnutek to prakso opušča in 
pušča vprašanje financiranja odprto. 

Iz gradiva, ki smo ga prejeli pred današnjo sejo, menim, da je razvidno, da 
je ravno od ureditve financiranja odvisno, ali bo republika s svojim republi- 
škim zakonom lahko potem to področje organizacijsko in strokovno uredila 
tako, da bo to v skladu z doseženo stopnjo razvoja in s specifičnostjo nalog in 
organizacije te službe v republiki. Menim pa, da sedanji osnutek zveznega 
zakona republiki tega ne omogoča, ker način financiranja na tem področju 
temelji na poprečnih potrebah, na poprečnem stanju in poprečni tradiciji Jugo- 
slavije, ki pa še malo ni enotna in ustrezna potrebam službe niti ni usklajena 
s stanjem ter specifičnostmi tega področja v naši republiki. 

Mislim, da je eno od pomembnih specifičnosti naše republike naše prosto- 
voljno gasilstvo. Zvezni osnutek sicer v celoti priznava to gasilstvo, ne rešuje 
pa njegovega financiranja. Prostovoljno gasilstvo je v naši republiki mnogo 
razvitejše in ima bistveno razvitejšo in daljšo tradicijo kot drugod v Jugoslaviji. 
Kljub izgradnji poklicnih gasilskih centrov v Sloveniji ima prostovoljna gasil- 
ska dejavnost zelo velik požarno varstveni kot tudi velik družbeni pomen. 
Mislim, da to kažejo tudi podatki o številu članstva, ki ga je nad 50 000, kot tudi 
podatki o zgodovinskem razvoju in delu prostovoljne gasilske organizacije v 
preteklih letih ter ostali podatki, ki ga vsebuje gradivo Gasilske zveze Slovenije. 

Če pa je prva specifičnost naše republike obstoj močnih prostovoljnih gasil- 
skih društev, pa je druga, nekoliko bolj žalostna specifičnost, ki jo je pa tudi 
treba upoštevati pri izdaji zakona o požarnem varstvu, zastarelost slovenske 
industrije. 

Naša proizvodnja se odvija marsikje v starejših objektih kot drugod po 
Jugoslaviji, novi in drugi stroji obratujejo v starih, tesnih in ognju zelo ne- 
varnih objektih, da o improvizacijah pri skladiščenju izdelkov in materiala 
sploh ne govorim. 

Dostop v obrate je težak, denarja za avtomatske gasilne naprave ni oziroma 
pogosto sploh ni možno ustrezno urediti objektov zaradi pomanjkanja sredstev. 
Upam si trditi, da so ravno prostovoljni gasilci, ki delajo na proizvodnih in 
drugih delovnih mestih v podjetjih, v mnogih primerih pogasili marsikakšen 
majhen požar, ki bi sicer postal velik in so uspeli, da požari in škoda ni bila 
še večja. 

Mislim, da je zelo koristno, da so mnogi delavci v naših podjetjih, predvsem 
v tistih podjetjih, kjer je mnogo delovnih mest zelo nevarnih za požar, ravno 
prek prostovoljnega gasilstva, bodisi da je organizirano v podjetju bodisi da 
je organizirano na terenu, ustrezno usposobljeni. Sodim, da je prav, da to 
dejavnost še naprej podpiramo, vendar ne le z besedmi in z načeli, temveč tudi 
z zagotovitvijo ustreznih materialnih virov, tako za poklicno kot tudi za pro- 
stovoljno gasilsko dejavnost, kot jo potrebujemo v Sloveniji glede na vse te 
naše specifičnosti. 

Smatram, da sedanji zvezni osnutek ne omogoča ustrezne ureditve gasil- 
stva v naši republiki. Zato podpiram stališče odbora glede financiranja gasil- 
ske službe, da se del plačanih zavarovalnih premij obvezno namenja za gasilstvo. 
To mora urediti zvezni zakon in smatram, da bi to stališče oziroma mnenje, ki 
ga je odbor sprejel in nam ga v pismeni obliki pred sejo posredoval, morala 
biti tudi zadolžitev našim poslancem v zvezni skupščini, da bo zvezni zakon vsaj 
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na tem področju upošteval specifičnosti naše republike oziroma da bodo dane 
dejanske možnosti, da bo republiški zakon te specifičnosti lahko upošteval in 
ustrezno urejal. V nasprotnem primeru bomo tudi na tem področju v republiki 
lahko upoštevali naše specifičnosti — dovolite da malo karikiram — le pri dolo- 
čanju enotnih uniform in podobnih nepomembnih zadevah. Hvala lepa. 

Podpredsednik inž. Drago Kolar: Ali morda želi še kdo besedo? (Ne.) 
Ce ne, potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sklene, da organi- 
zacijsko-političnemu zboru in republiškemu zboru, ki sta pristojna za to pro- 
blematiko, ki smo jo sedaj obravnavali, sporoči svoje mnenje, to je mnenje 
odbora, dopolnjeno z diskusijami oziroma z mnenji diskutantov. Ali se stri- 
njate? (Poslanci se strinjajo.) 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, na obravnavo predloga 
zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o gozdovih oziroma na usklajevanje 
besedila zakona z besedilom, v katerem je bil sprejet v republiškem zboru. 

Podpredsednik republiškega zbora nas je obvestil, da je republiški zbor 
z večino glasov sprejel amandma poslanca republiškega zbora inž. Janka Zigona. 
Glede na to je predlog zakona v republiškem zboru sprejet v drugačnem bese- 
dilu kot v gospodarskem zboru. Razlika v sprejetem besedilu zakonskega pred- 
loga med obema zboroma se nanaša na prvi odstavek 1. člena predloga zakona, 
in sicer da se besedilo »posekanega ali kako drugače podrtega« opusti in nado- 
mesti z besedo »prodanega«. 

Besedilo prvega odstavka 1. člena zakonskega predloga, kakor je bilo iz- 
glasovano v republiškem zboru, je obravnaval kot pristojni odbor občasni 
odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora. 
Odbor je predložil zboru pismeno poročilo, v katerem predlaga zboru, da ne 
sprejme besedila 1. odstavka 1. člena, kot ga je sprejel republiški zbor, temveč 
da vztraja pri prvotnem besedilu zakonskega predloga. Poročilo ste prejeli 
danes pred pričetkom seje. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ali želi pred- 
stavnik odbora še kaj dopolniti? Prosim. Tovariš Rupnik. 

Inž. Jože Rupnik: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Naprošen 
sem, da dam dodatno obrazložitev k amandmaju, ki ga je sprejel na svoji seji 
republiški zbor. Republiški zbor je sprejel zakon o spremembi in dopolnitvi za- 
kona o gozdovih v drugačnem besedilu kot gospodarski zbor. Pri tem gre za 
natančnejšo opredelitev osnove, od katere se obračunava biološka amortizacija, 
ki naj bo prodani ne pa posekani oziroma kako drugače podrti les. Očitno je, 
da je obračunavanje biološke amortizacije od podrtega lesa enostavnejša in 
racionalnejša rešitev in v bistvu uzakonitev dosedanje prakse. Obračun biolo- 
ške amortizacije na osnovi prodanega lesa iz zasebnih gozdov je zelo enostaven 
in ne pomeni povečanja obsega dela gozdno-gospodarskih organizacij. Nasprotno 
pa terja obračunavanje biološke amortizacije od posekanega lesa izmero lesa 
v gozdu, kar pa je prav gotovo velik tehnični problem, združen z velikimi 
stroški. 

Sprašujem, kakšen smisel ima uvajanje takega načina obračunavanja, ki 
bi terjalo veliko dodatnega dela, za katerega bi porabili znaten, morda tudi 
pretežni del zbranih sredstev. Spomnim se, kako kompliciran je bil način zbi- 
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ranja sredstev za prejšnje vodne sklade na osnovi odkazanega lesa za sečnjo po 
vrednostnih razredih, ko so imele občinske skupščine v ta namen urejeno po- 
sebno službo in posebno osebje. Bilo bi prav, da uvedemo bolj enostaven, ne 
pa bolj kompliciran sistem. Razlika med sredstvi, ki naj bi se zbirala glede na 
spremenjeno osnovo obračunanja biološke amortizacije, je samo zaradi neobra- 
čunane amortizacije od lesa, ki ga lastniki gozdov protizakonito ne bi oddali 
gozdnim organizacijam. Pri našem odločanju pa ne smemo izhajati iz predpo- 
stavke, da zakon ni upoštevan. Menimo, da ni potrebno poudarjati, da so prav 
gospodarske organizacije najbolj zainteresirane v zajetju celotne količine lesa, 
posekanega za blagovno proizvodnjo. Izmera lesa na panju bi prav gotovo ne 
povečala količin lesa v blagovni proizvodnji. 

Sprememba besedila predloga zakona je torej potrebna. Taka je torej 
obrazložitev tovariša poslanca inž. Zigona, ki je ta amandma predlagal repu- 
bliškemu zboru, in ki ga je ta tudi sprejel. 

Dovolite, da dodam še osebno mnenje. Kjer organizacije prevzemajo les 
na panju, mislim, da je nebistveno ali se biološka amortizacija plačuje od po- 
sekanega ali prodanega lesa, ker se smatra, da je ves les prodan torej tudi 
tisti, ki gre slučajno mimo gospodarske organizacije. Ce gre les v tem primeru 
mimo gospodarske organizacije, se biološka organizacija izterja prek sodnika 
za prekrške. Kjer pa nimajo prevzema lesa na panju, so seveda odvisni od od- 
kupa. To konkretno velja za področje, kjer dela tovariš poslanec, to je na pod- 
ročju tolminskega gospodarstva, kjer kljub predpisu oziroma uredbi o gozd- 
nem redu, v katerem je določeno, da je potrebno les prevzeti pri panju, tega 
določila ne spoštujejo, ker da je za njihove ekonomske možnosti to predrago, 
kar je tudi delno pojasnjeno v obrazložitvi, ki sem jo prebral. 

Poudaril bi še to, da bi bila odločitev, kaj naj bo osnova za obračunavanje 
biološke amortizacije, dosti jasnejša, če bi zakon o spremembi zakona o gozdovih 
vključili v splošno debato o gospodarstvu, ki je napovedana za bližnje obdobje. 

Podpredsednik inž. Drago Kolar: Besedo ima tovariš Jože Lesar. 

Jože Lesar: Tovarišice in tovariši poslanci! Ne oglašam se, ker bi se 
mi zdelo to potrebno zaradi vztrajanja na stališču, ki smo ga zavzeli, ko smo 
sprejemali na zadnji seji ta dodatek zakona o gozdarstvu, niti ne zato, ker je 
to predlagal izvršni svet, niti nočem poudarjati, da je naš gospodarski zbor 
s polno odgovornostjo in kvalitetno presojo zavzel stališče, za kakršno smo 
takrat soglasno tudi glasovali. Bolj mi gre pri tem za to, da dam morda določen 
prispevek k utemeljitvi, ki jo je treba dati republiškemu zboru, zakaj vztra- 
jamo na svoji prejšnji odločitvi. Ne gre mi toliko za to, da bi branil naša sta- 
lišča, ampak za to, ker gre tu za stvari, ki so po moji oceni družbeno-političnega 
karakterja. Na prvi pogled je zelo malo pomembno, ali se biološka amortizacija 
obračunava in plačuje od posekanega ali kako drugače podrtega lesa ali pa od 
prodanega lesa. V resnici pa gre tukaj za kritiko tehnokratskega aspekta pred- 
laganega amandmaja, ki je dobil večino v republiškem zboru, ki pa v bistvu 
močno odstopa od same vsebine in intencije zakona o gozdovih. 

Za kaj tu gre? Zakon o gozdovih je dal točno funkcijo gozdnogospodarskim 
organizacijam, da gospodarijo z gozdnimi zalogami, da torej gospodarijo z go- 
zdovi tudi v zasebnem sektorju. V zakonu so jasno razmejene pravice in dolž- 
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nosti ene in druge stranke, torej osebnega lastnika kakor tudi gozdnogospodar- 
ske organizacije. Manifestacija zasebne lastnine se kaže v pravicah do cene 
lesa na panju in pa na pravici zasebnega lastnika, da sodeluje v gozdni proiz- 
vodnji pri gozdnih delih. To se pravi, da je zakon dal gozdnogospodarski orga- 
nizaciji pooblastilo družbe, da gospodari z gozdovi, da vlaga v gozdove ustrezno 
obsegu odkazil za sečnjo in promet z lesom. Ali se v ta proces vpleta zasebnik 
ali ne, to je zakon jasno določil. Ta predlog pa gre za tem, da se ta proces 
kontinuitete, ki ga imajo gozdnogospodarske organizacije po zakonu in so 
zanj zadolžene, nekjel prekinja in sicer med odkazilom in prodajo. Globoko 
sem prepričan, da bi bila dopolnitev zakona, kakršno je sprejel republiški zbor, 
potrebna presoje ustavnega sodišča. 

Kot drugo, želim povedati naslednje: iz prakse vemo, da je šlo mnogo lesa 
v preteklosti in tudi še danes mimo kontrole gozdnogospodarskih organizacij 
kot družbeno odgovornih za gozdno proizvodnjo. Dalje, sprejetje tega amand- 
maja bi pomenilo razbremeniti in razrešiti gozdnogospodarske organizacije, 
da kontrolirajo posek. Od poseka do prodaje vedno mine določen čas, v 
katerem ne bi obstojala nikakršna obveznost nikogar za plačilo biološke amor- 
tizacije. Tako bi nastopila obveznost plačila amortizacije šele s prodajo gozdno- 
gospodarski organizaciji, vse ostale poti, za lastno reprodukcijo, za obrt, za 
poklanjanje, za preprodajo v spekulativne namene in podobno pa bi v pretežni 
meri ostale izven občinske inšpekcije, ki tudi ne bi mogla pritiskati na gozdno- 
gospodarsko organizacijo, ker bi mi s tem zakonom enostavno razbremenili 
gozdnogospodarske organizacije za odgovornost stalnega spremljanja celotnega 
proizvodnega procesa v gozdarstvu. 

Zato smatram, da je sklep našega zbora, ki smo ga sprejeli, edino pravilen 
in predlagam gospodarskemu zboru, da vztraja na svojem stališču. 

Podpredsednik inž. Drago Kolar: Zeli še kdo besedo? Besedo ima 
inž. Franc Razdevšek. 

Inž. Franc Razdevšek: Mislim, da je tovariš Lesar sicer povedal 
že vse, kar sem želel prikazati vašemu zboru. Izvršni svet stoji na Stališču, 
da bi bilo nesmotrno spreminjati zakon, kakršnega je sprejel vaš zbor prav 
zaradi stališč, ki jih je tovariš Lesar povedal. Dodal pa bi lahko še to, da 
intencija, ki jo zasleduje vlagatelj amandmaja, da bi racionalizirali delo v 
gozdarstvu, da je že zajeta v pripravljenem osnutku odloka izvršnega sveta. Saj 
tudi zakon točno določa, da izvršni svet Skupščine SR Slovenije določi najnižje 
zneske biološke amortizacije in predpiše, kako se amortizacija obračunava, 
vplačuje in uporablja. Če je v zakonu napisano »od posekanega ali kako drugače 
podrtega lesa« in se GG bojijo, da bi morala kreditirati, dokler se ta les ne 
proda in strahu, ker je v predvidenem odloku določeno, da organizacija obra- 
čunava in plača na poseben konto biološko amortizacijo mesečno od vsakega 
prodanega ali oddanega kubičnega metra lesa. V zaključnem računu morajo 
organizacije dokončno obračunati to amortizacijo in jo izravnati s celotno 
količino lesa, torej s količino lesa iz prve točke zakona. Torej se biološka 
amortizacija šele konec leta dokončno obračuna in izenači z zneskom na bazi 
psekanega lesa. Mesečno pa bo lahko gozdnogospodarska organizacija obra- 
čunavala to biološko amortizacijo po prodanem lesu. S tem je intencija, ki jo 



262 Gospodarski zbor 

je imel vlagatelj amandmaja upoštevana oz. zajeta v osnutku odloka, ki ga 
pripravlja izvršni svet. Zato mislim, da je prav, da gospodarski zbor vztraja 
pri prvotnem tekstu zakona in da se ponovno razpravlja v republiškem zboru. 

Podpredsednik inž. Drago Kolar: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se 
nihče.) Potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Ali zbor sprejme besedilo 1. odstavka 1. člena zakonskega predloga o vsebini 
in dopolnitvi zakona o gozdovih v besedilu, kot ga je sprejel republiški zbor, 
to je, da se črta besedilo »posekanega ali kako drugače podrtega« in nadomesti 
z besedilom »prodanega« lesa? Kdor je za to, naj prosim dvigne roko. (Nihče 
ne dvigne roke.) Kdo je proti temu predlogu? (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Kdo se je vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da zbor soglasno vztraja pri svojem prvotnem besedilu zakona. 
S tem je dnevni red izčrpan in zaključujem sejo. 

(Seja je bila zaključena ob 21.25.) 



KULTURNr 2BOJ i 

42. seja 

(27. marca 1968) 

Predsedoval: Miloš Poljanšek, 
predsednik prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Začenjam 42. sejo prosvetno-kultur- 
nega zbora. Za današnjo sejo so se upravičili poslanci Vanda Skodnik, Majda 
Šlajmer-Japelj in Jože Smole. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
V predloženem dnevnem redu za današnjo sejo zbora je predvidena raz- 

prava o predlogu zakona o popustih na cene za skupinska potovanja otrok 
in mladine kot 5. točka. Ker daje naš zbor k temu zakonskemu predlogu samo 
svoje mnenje, o njem pa že danes sklepata organizacijsko-politični in republiški 
zbor kot pristojna zbora, predlagam, da to točko dnevnega reda uvrstimo takoj 
za poslanskimi vprašanji, s čimer bi omogočili, da bo naše mnenje pravočasno 
posredovano pristojnima zboroma. 

Tako bi današnja seja zbora tekla po naslednjem dnevnem redu: 
1. odobritev zapisnika 41. seje; 
2. poslanska vprašanja; 
3. predlog zakona o popustih na cene za skupinska potovanja otrok in 

mladine; 
4. predlog ukrepov za racionalizacijo na področju vzgoje in izobraževanja 

z akcijskim programom za izvajanje racionalizacije; 
5. potrditev statuta izobraževalne skupnosti SR Slovenije; 
6. predlog odloka o ustanovitvi skupne komisije vseh zborov Skupščine 

SR Slovenije za ustavna vprašanja; 
7. predlog odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov skupne 

komisije vseh zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. 
Ali se strinjate s predloženim dnevnim redom? Ima kdo kakšno pripombo 

ali dodatni predlog? (Ne.) Kolikor ne, ugotavljam, da je predloženi dnevni red 
za,današnjo sejo zbora sprejet. 



264 Prosvetno-kulturni zbor 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 41. seje. 

Ima kdo k osnutku zapisnika prejšnje seje kakšno pripombo oziroma spre- 
minjevalni ali dopolnilni predlog? (Ne.) Kolikor ne, ugotavljam, da je zapisnik 
41. seje soglasno odobren, brez sprememb in dopolnitev. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Poslanec Franc Kuzmič je zastavil vprašanje v zvezi z izobraževanjem 
kmečke mladine in pripravo ustreznih predpisov. Izvršni svet je sporočil, da 
bo na vprašanje odgovoril Boris Lipužič, namestnik republiškega sekretarja 
za prosveto in kulturo. 

Boris Lipužič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Odgovor na poslansko vprašanje tovariša Franca Kuzmiča je naslednji: 

Republiški sekretariat za prosveto in kulturo pripravlja s skupnostjo kme- 
tijskih šol predlog za ureditev dopolnilnega strokovnega izobraževanja kmečke 
mladine, pri čemer bo upošteval sedanje stanje kmetijskega šolstva in potrebe 
glede izobraževanja moške in ženske mladine po končani šolski obveznosti. 
Ker pa so prav tako aktualni problemi izobraževanja za manj zahtevne poklice 
na drugih področjih, meni republiški sekretariat za prosveto in kulturo, da 
je možno vse take izobraževalne dejavnosti, ki niso na ravni poklicne šole, 
urediti z istim predpisom, ki naj bi omogočil ustanavljanje ustreznih izobraže- 
valnih oblik v vseh gospodarskih panogah, kjer bi se pokazala potreba. 
Republiški sekretariat bo v kratkem pripravil predlog za izdajo zakona o 
izobraževanju mladine, ki po končani šolski obveznosti ne nadaljuje šolanja v 
srednjih šolah. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Poslanec Janez Karlin je zastavil 
vprašanje o pripravah za prehod na petdnevni delovni teden v šolah. Izvršni 
svet je sporočil, da bo odgovoril na vprašanje tovariš Boris Lipužič, namestnik 
republiškega sekretarja za prosveto in kulturo. 

Boris Lipužič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Na poslansko vprašanje tovariša Janeza Karlina dajemo naslednji odgovor: 

Prehod na 5-dnevni delovni teden v šolah pomeni prilagoditev novemu 
delovnemu času, ki ga postopoma uvajamo v skladu z zakonom o 5-dnevnem 
delovnem tednu v SR Sloveniji. Republiški sekretariat za prosveto in kulturo 
je bil mnenja, da je pri tem prilagajanju treba upoštevati zakonitosti vzgojno- 
izobraževalnega dela in specifičnosti organizacije pouka. Zato je predlagal, da 
nekatere osnovne in srednje šole že v drugem polletju šolskega leta 1967/68 
preizkusno preidejo na 5-dnevni delovni teden. Za ta preizkus so se odločile 
štiri osnovne šole v občini Kranj in sedem osnovnih šol ter ena gimnazija 
v občini Maribor. Republiški sekretariat za prosveto in kulturo je tem šolam 
dovolil, da preizkušajo nov delovni čas, ker so se s tem strinjale tudi pristojne 
skupščine občin in temeljne izobraževalne skupnosti. 

Za šole, ki preizkušajo nov delovni čas, je republiški sekretariat za prosveto 
in kulturo izdal odredbo o začasnem šolskem koledarju, ki v celoti upošteva 
določbe zakona o osnovni šoli in zakona o srednjem šolstvu. Zavod za šolstvo 
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je za šole, ki preizkušajo nov delovni čas, pripravil tudi temu času prilagojen 
predmetnik za osnovno šolo in gimnazijo. Na konferencah z ravnatelji srednjih 
šol, ki so prešle na 5-dnevni delovni teden, so dobile šole vsa potrebna pojasnila, 
zavoda za prosvetno-pedagoško službo v Kranju in Mariboru pa sta sprejela 
nalogo, da bosta preizkus spremljala. 

Da bi zagotovil izvajanje preizkusa po enotnih načelih, je republiški sekre- 
tariat za prosveto in kulturo ustanovil začasno komisijo za pripravo in orga- 
nizacijo spremljanja preizkusa 5-dnevnega delovnega tedna v šolah. Komisija 
ima naslednje naloge: 

— pripravi na podlagi začasnega šolskega koledarja za 5-dnevni delovni 
teden v osnovnih in srednjih šolah, ki jih določi republiški sekretar za prosveto 
in kulturo v sporazumu q temi šolami, skupščinami pristojnih občin ter 
temeljnimi izobraževalnimi skupnostmi, predloge in smernice za organizacije 
vzgojno-izobraževalnega dela po novem delovnem času: 

— organizira spremljanje preizkusa novega delovnega časa v šolah; 
— prouči materialna vprašanja v zvezi z uvedbo novega delovnega časa, ki 

vplivajo na vzgojno-izobraževalno delo, in 
— predlaga republiškemu sekretariatu za prosveto in kulturo ustrezne 

ukrepe za uvedbo novega delovnega časa. 
Komisija bo do začetka aprila 1968 izdelala smernice za enotno spremlja- 

nje preizkusa 5-dnevnega delovnega tedna v šolah. 
Na posamezne točke poslanskega vprašanja pojasnjujemo naslednje: Prva 

faza preizkusa 5-dnevnega delovnega tedna v šolah bo trajala do konca šol- 
skega leta 1967/68. V šolskem letu 1968/69 bo, če bo potrebno, prevzel nadaljnje 
proučevanje pedagoški inštitut in pri tem uporabil ustrezne metode dela. 
Komisija, ki jo je ustanovil republiški sekretariat za prosveto in kulturo, bo 
o rezultatih polletnega preizkusa obvestila republiški sekretariat za prosveto in 
kulturo, ki bo o izkušnjah šol, ki delajo po začasnem šolskem koledarju, 
poročal izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije. 

Republiški sekretariat za prosveto in kulturo je poslal vsem zavodom za 
prosvetno-pedagoško službo zaključke o rezultatih dveletnega preizkusa po- 
daljšanega bivanja, ki ga je vodil pedagoški inštitut, razmnožil pa bo tudi štu- 
dijo pedagoškega inštituta o podaljšanem bivanju, ki bo vsebovala tudi navodila 
za organizacijo podaljšanega bivanja. 

Republiški sekretariat za prosveto in kulturo bo izdal nova navodila za 
organizacijo šolske prehrane, ki dobiva s prehodom na nov delovni čas nove 
naloge. Skupaj s sekretariatom za zdravstvo in socialno varstvo, zavodom za 
zdravstveno varstvo, centralnim zavodom za napredek gospodinjstva ter z 
drugimi organiza:ciajmi bo pripravil o problemih podaljšanega bivanja in šolske 
prehrane posebno informacijo za izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Na vprašanje, kdaj naj bi vsi vzgojno izobraževalni zavodi obvezno prešli 
na petdnevni delovni teden, še ne moremo odgovoriti, in sicer ne le zaradi 
tega, ker še nimamo rezultatov preizkusa, temveč tudi zato, ker je uvedba pet- 
dnevnega delovnega tedna odvisna tudi od družbenih potreb in možnosti, ki pa 
jih trenutno še ni mogoče v celoti ugotoviti. 

Predsednik Miloš Po ljanšek: Je poslanec z odgovorom zadovo- 
ljen? (Da.) 
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Poslanec Boris Feldin je zastavil dvoje vprašanj. V enem vprašuje, kako 
bo v republiki uresničen temeljni zakon o obveznem sprejemanju pripravnikov 
pri delovnih organizacijah, v drugem pa ga zanima, katero stališče o uporabi 
sredstev iz 0,62 % od osebnih dohodkov je pravilno, ali stališče predstavnikov 
izvršnega sveta in sekretariata za prosveto in kulturo ali stališče republiške 
izobraževalne skupnosti. 

Pri drugem vprašanju moram opozoriti na tiskovno napako, do katere je 
prišlo pri razmnoževanju poslančevega vprašanja, kjer je na dveh mestih 
potrebno besede »republiški izvršni svet« nadomestiti z »republiško izobraže- 
valno skupnostjo«. 

Izvršni svet je sporočil, da bosta na vprašanje odgovorila član izvršnega 
sveta dr. Vladimir Bračič in namestnik republiškega sekretarja za prosveto 
in kulturo Boris Lipužič. 

Dr. Vladimir Bračič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Na vprašanje poslanca Borisa Feldina o tem, kako je razumeti in 
katero stališče bo obveljalo v zvezi s sredstvi za financiranje strokovnega šol- 
stva, želim podati naslednji odgovor: 

Republiška skupščina je z zakonom odredila, da se steka med sredstva 
za izobraževanje, s katerimi neposredno gospodari republiška izobraževalna 
skupnost, 1,95% iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja in 68% republi- 
škega davka od prometa blaga na drobno. 

V obrazložitvi zakoha je ugotovljeno, da se bo na osnovi teh določil pred- 
vidoma zbralo 214,7 milijona novih nidarjev. Dalje je v obrazložitvi zakona 
tudi rečeno, da je od te skupne vsote namenjeno 53,3 milijona novih dinarjev 
za sofinanciranje strokovnega oziroma srednjega strokovnega šolstva. Obraz- 
ložitev k zakonu torej dovolj jasno odreja namembnost teh sredstev in ne daje 
osnove za kakršnekoli dileme. 

Poslanec tovariš Feldin je že na seji 9. februarja v svoji razpravi o tej 
problematiki takole razpravljal in zastavljal vprašanja — citiram magnetofonski 
zapis: »Kakšni razlogi so vodili izvršni svet, da je kljub izraženemu mnenju 
predstavnikov občin, naj se vključijo v isti sistem kot strokovno šolstvo tudi 
gimnazije, in kljub zahtevam, ki so bile izražene tako ob samem zakonu o 
financiranju izobraževanja, kakor tudi v vrsti razprav, pozneje izpustil oziroma 
ni predlagal take rešitve? Oziroma, zakaj ni ob istočasnem prenosu sredstev 
za strokovno šolstvo na izobraževalno skupnost, pripravljena tudi sprememba 
zakona o izobraževalnih skupnostih v tem smislu? Kakšne so ovire za to, da se 
ne bi moglo vključiti v financiranje prek republiške izobraževalne skupnosti 
financiranje še ostalega srednjega šolstva, gimnazij in pedagoških gimnazij, ki 
jih smatram prav tako za strokovne šole, pa tudi prosvetno-pedagoške službe, 
kar bi verjetno bilo še toliko bolj potrebno?« 

Oficialni predstavniki izvršnega sveta, podpredsednik izvršnega sveta 
dr. Franc Hočevar, pomočnik sekretarja za finance Dragica Dekleva in jaz 
smo v svojih razpravah dovolj jasno izrazili stališče izvršnega sveta, da so 
z zakonom določena sredstva, ki se zbirajo pri republiški izobraževalni skup- 
nosti, namenjena samo za sofinanciranje strokovnega šolstva. Ta dejstva je 
mogoče potrditi s krajšimi citati iz razprave omenjenih predstavnikov izvršnega 
sveta. 
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Citiram del razprave podpredsednika izvršnega sveta dr. Hočevarja: »Mi 
smo napravili s tem samo eno spremembo, o kateri smo ves čas govorili, namreč, 
da bomo pretvorili prostovoljno financiranje strokovnega šolstva s strani 
gospodarskih organizacij v obveznost. To se pravi, da bo tudi strokovno šolstvo 
navezano na stabilen obvezen vir financiranja. To je storjeno na tem področju 
in ničesar drugega. Mi nismo imeli ambicij, da republiška izobraževalna skup- 
nost prevzame v letu 1968 celotno financiranje srednjega strokovnega šolstva in 
še manj celotno financiranje srednjega šolstva. Smatramo, da je nepotrebno, da 
sedaj postavljamo zahtevo, da še gimnazije vključimo v financiranje s strani 
republiške izobraževalne skupnosti, ker niti strokovne šole niso na ta način fi- 
nancirane.« 

Tovarišica Dekleva je v svoji razpravi in v odgovoru na tedaj zastavljeno 
vprašanje poslanca Borisa Feldina o razlagi stališč na sestanku predstavnikov 
občinskih skupščin in načelnikov za finance povedala naslednje, citiram: »Na 
tem sestanku je bilo povsem jasno in določno povedano, kaj se vključuje v 
sistema rednega financiranja prek republiške izobraževalne skupnosti in da gre 
s?mo za vključitev tistega dela strokovnega šolstva, za katero so se v prejšnjih 
letih prostovoljno zbirala sredstva, nikakor pa ne za kompleksno reševanje 
financiranja srednjega šolstva. O tem bo razprava in proučevanje v kasnejšem 
razdobju, čeprav je bilo poudarjeno, da s tem financiranje srednjega strokov- 
nega šolstva dejansko ni enotno urejeno.« 

In končno še izsek iz moje razprave; navajam: »Gre za tisti del strokovnega 
šolstva, ki je bilo financirano iz prostovoljnih prispevkov gospodarskih orga- 
nizacij. Izvršni svet se je lansko leto ob ugotovitvi stanja obvezal, da bo 
naredil vse, kar je v njegovi moči, da odpravi situacijo zbiranja sredstev pri 
gospodarskih organizacijah za financiranje te vrste šolstva.« 

Ob teh citatih iz zadnjega zapisnika pa moram tudi ugotoviti, da je iz 
razprave sekretarja za prosveto in kulturo tovariša Martelanca mogoče napra- 
viti zaključke, kakršne je napravil poslanec Boris Feldin. 

Da rezimiram odgovor: stališča izvršnega sveta skupščine SR Slovenije 
in republiške izobraževalne skupnosti o namembnosti sredstev v višini 53,3 
milijona N dinarjev so identična: namenjena so za sofinanciranje srednjega 
strokovnega šolstva. Za sedaj ni nobenih osnov, da bi se ta stališča obeh ime- 
novanih spremenila in bo torej v praksi letošnjega financiranja srednjega 
šolstva obveljalo navedeno načelo. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Boris Feldin. 

Boris Feldin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Zahvaljujem se predstavniku izvršnega sveta za odgovor in menim, da je 
v načelu odgovor v redu. Predlagal bi ob tem le to, če bi lahko na naslednji 
seji, ko bomo obravnavali poročilo republiške izobraševalne skupnosti o ma- 
terialnem položaju šolstva v tem letu oziroma o izpopolnjevanju zakona 
o izobraževalnih skupnostih nekoliko pregledali ta stališča, ki so bila tudi danes 
povedana. 

Samo tole dam v informacijo in premislek, ker se mi zdi prav nevzdržno, 
do kakšnih anomalij ali absurdov pride pri tem denarju v nekaterih občinah. 
Občina Radlje bo dobila okoli 16 milijonov S dinarjev za strokovno šolstvo. 
V področju, ki ga financira, bo uporabila 6,5 milijona, 9,5 milijona pa bo 
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ostalo republiški izobraževalni skupnosti. Toda taista občina Radlje pa bo 
financirala splošno srednje šolstvo v drugih občinah in bo iskala nova sred- 
stva za to. 

Zato prosim, da bi to obravnavali ob razpravi o ostalih stališčih republiške 
izobraževalne skupnosti. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Odgovor glede sprejemanja priprav-' 
nikov bo dal tovariš Boris Lipužič. 

Boris Lipužič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Tovariš Boris Feldin je postavil vprašanja v zvezi z uveljavljanjem temeljnega 
zakona o obveznem sprejemanju pripravnikov pri delovnih organizacijah. To so 
kratka vprašanja in bom vsako znova prebral ter nanj odgovoril. 

Prvo vprašanje: Ali je v pripravi republiški zakon o obveznem sprejemanju 
pripravnikov v delovne organizacije in če ni, zakaj bi to ne bilo potrebno? 

Odgovor: Po drugem odstavku 2. člena temeljnega zakona o obveznem 
sprejemanju pripravnikov v delovnih organizacijah predpiše lahko republika 
z zakonom merila za določanje števila pripravnikov in trajanje pripravniške 
dobe pri delovnih organizacijah. V ta namen je republiški sekretariat za delo 
izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije in Skupščini SR Slovenije predložil 
posebno informacijo, v kateri so zajeti poglavitni problemi za uvajanje pri- 
pravništva. Hkrati je k tej informaciji priloženo stališče republiškega sekre- 
tariata za delo, da naj se najprej analizirajo izkušnje delovnih organizacij pri 
določanju števila pripravnikov in da se šele na podlagi analize samoupravnih 
izkušenj dokončno določi, kaj naj bi uredil republiški zakon. 

Drugo vprašanje: Zakon velja za vse delovne organizacije, tedaj tudi za 
šolstvo, ali morda sekretariat za prosveto in kulturo pripravlja vsaj kakšna 
navodila za šole v ta namen, če ne bo poseben zakon predvideval posebnih 
določb? 

Odgovor: Republiški sekretariat za prosveto in kulturo ni s citiranim 
zakonom pooblaščen, da bi lahko v zvezi z obveznim sprejemanjem priprav- 
nikov v vzgojno-izobraževalnih zavodih izdajal navodila. 

Tretje vprašanje: Kakšno je mnenje republiškega sekretariata za prosveto 
in kulturo o pripravništvu v šolstvu: če je mogoče in kako je mogoče? 

Odgovor: Republiški sekretariat za prosveto in kulturo je mnenja, da 
sistem pripravništva, ki ga določa citirani temeljni zakon, za vzgojno-izobra- 
ževalne zavode ne pride v poštev v taki obliki. Učitelj oziroma vzgojitelj mora 
takoj prevzeti pouk oziroma vzgojo in, se uvajati na delovno mesto; zato mu 
vzgojno-izobraževalni zavod določi za nekaj časa mentorja, ki spremlja njegovo 
delo in mu svetuje. Pri učiteljih in vzgojiteljih predšolskih zavodov, osnovnih 
in srednjih šol ter domov za učence teh šol traja doba preizkušnje od dveh do 
petih let. V tem času morajo opraviti strokovni izpit v skladu s 64. členom 
zakona o osnovni šoli in v skladu z 39. členom zakona o srednjem šolstvu. 
Glede trajanja pripravniške dobe je za področje šolstva ta zadeva urejena 
in v skladu zj 2. odstavkom 1. člena citiranega temeljnega zakona, ki dovoljuje, 
da se trajanje te dobe lahko drugače predpiše. 

Četrto vprašanje: Ali bi kazalo v slovenskem merilu postopati glede pri- 
pravništva v šolstvu enotne je in kdo naj bi bil tisti, ki bi poskrbel za večjo 
enotnost pri tem? 
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Odgovor: Po mnenju republiškega sekretariata za prosveto in kulturo je 
pripravniška doba enotno urejena z dosedanjimi predpisi, kar je že povedano 
v odgovoru na.3. vprašanje, ostalo pa bi urejal poseben republiški zakon v 
primeru, če bo izdelan predlog za izdajo, takega zakona. 

Peto vprašanje: Rok, v katerem morajo šolske delovne organizacije sprejeti 
splošni akt, je zelo blizu. Kaj je storjenega za področje šolstva za to, da bi 
lahko šolske delovne organizacije vendarle bolj organizirano in enotno uredile 
to materijo, ali pa bomo ponovno vse prepustili iznajdljivosti šol in nato kri- 
tizirali neurejenost? 

Odgovor: Po mnenju republiškega sekretariata za prosveto in kulturo so 
vzgojno-izobraževalni zavodi, (to je, predšolski zavodi, osnovne in srednje 
šole in domovi za učence teh šol, dolžni s svojimi splošnimi akti zagotoviti 
do zakonitega roka, do 7. aprila le število pripravnikov, to se pravi učiteljev 
oziroma vzgojiteljev-začetnikov. Trajanje pripravniške dobe, način preizkušanja 
med pripravniško dobo in ob koncu pripravniške dobe pa za te zavode določajo 
citirani zakon o osnovni šoli, citirani zakon o srednjem šolstvu in zakon o 
prosvetno-pedagoški službi. Na podlagi teh zakonov in izvršilnih predpisov, 
ki so že in ki bodo še izdani na podlagi teh zakonov, so lahko učitelji in vzgo- 
jitelji trajno preizkušani pri svojem delu tudi še potem, ko opravijo strokovni 
izpit. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Poslanec Feldin želi ponovno besedo. 

Boris Feldin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Zahvaljujem se tudi za ta odgovor, vendar menim, da je bil nekoliko pomanj- 
kljiv. Res morda sekretariat ni za zakon pooblaščen, toda jaz ločim ozko šolsko 
pripravništvo, ki je že itak urejeno z zakonom in ta temeljni zakon. Ta 
pa obvezuje delovne organizacije, da po tem zakonu predpišejo, kako bo s 
pripravništvom; in na to sem želel odgovor, kako bo v šolstvu na podlagi 
tega zakona, ki vse obvezuje, urejeno. Ne pa, kako je urejeno po zakonu o 
osnovni šoli; tisto mi je znano. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariš Lipužič bo dal ponovno 
pojasnilo. 

Boris Lipužič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Kot sem že povedal, je republiški sekretariat za delo to problematiko obdelal 
v posebnem gradivu. Ko bodo pristojni organi presodili, ali je potrebno pri- 
praviti predlog za izdajo zakona, bo nedvomno ta republiški zakon urejal tudi 
vsa vprašanja, ki zadevajo ureditev pripravništva na področju šolstva. Mislim, 
da bo to moral urejati poseben republiški zakon. Zaenkrat pa je to še v 
proučevanju. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Poslanec Jože Glonar je postavil 
vprašanje, kako je s statusom, ustanavljanjem in financiranjem malih šol. 
Na vprašanje bo odgovoril namestnik republiškega sekretariata za prosveto in 
kulturo Boris Lipužič. 

Boris Lipužič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Naš odgovor na poslansko vprašanje tovariša Glonar j a je naslednji: 
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Predlog akcijskega programa za izvajanje racionalizacije1 na področju 
vzgoje in izobraževanja vsebuje s področja predšolske vzgoje dve nalogi. Prva 
se glasi: program razvoja predšolskih zavodov in vzgojno varstvenih objektov 
pri osnovnih šolah za otroke v zadnjem letu starosti pred vstopom v osnovno 
šolo. Ne gre torej za organizacijo in program dela predšolskih zavodov in 
vzgojno-varstvenih oddelkov pri osnovnih šolah, temveč za razvoj omrežja 
teh zavodov in oddelkov. 

Predšolski oddelki pri osnovnih šolah za otroke v zadnjem letu starosti 
pred vstopom v osnovno šolo, tako imenovane male šole, so le posebna organi- 
zacijska oblika predšolske vzgoje, ki se po programu vzgojnega dela ne razli- 
kuje od predšolskih vzgojno-varstvenih zavodov. Male šole imajo isti status 
kot vzgojno-varstveni zavodi oziroma njihovi oddelki. 

Mesto in vloga predšolskih zavodov v sistemu vzgoje in izobraževanja sta 
določena v splošnem zakonu o šolstvu. Vendar se določbe tega zakona, razen 
določb 4. odstavka 15. člena in določb 82. člena ne uporabljajo neposredno kot 
določbe temeljnega zakona. Status predšolskih zavodov bo treba urediti z repu- 
bliškim zakonom. 

V skladu s 40. členom zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju 
vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji zagotavlja temeljna izobraževalna skup- 
nost sredstva za vzgojo v vzgojno-varstvenih zavodih za predšolsko in osnovno- 
šolsko mladino. Ker so male šole samo posebna organizacijska oblika pred- 
šolske vzgoje, veljajo določbe citiranega zakona tudi zanje. 

Za izdelavo programa razvoja predšolskih zavodov in vzgojno-varstvenih 
oddelkov pri osnovnih šolah za otroke v zadnjem letu starosti pred vstopom v 
šole ni mogoče postaviti krajšega roka, ker so potrebne skrbne proučitve pro- 
grama razvoja otroškega varstva v celoti, ki ga bo sprejela republiška skupnost 
otroškega varstva skupaj z republiško izobraževalno skupnostjo in Skupščino 
SR Slovenije. Družbeni plan razvoja SR Slovenije sicer predvideva, da bomo 
v letu 1970 vključili v sistematično vzgojo 30 '°/o vseh predšolskih otrok v sta- 
rosti 5 in 6 let, vendar pa je uresničenje tega odvisno predvsem od finančnih 
sredstev za investicije in vzgojno dejavnost. Program razvoja predšolskih 
zavodov bo vseboval tudi povečanje odstotka v vzgojno-varstveno dejavnost 
zajetih otrok v skladu z materialnimi in kadrovskimi pogoji. 

Menimo, da bo zakon o skupnostih otroškega varstva in o financiranju 
nekaterih oblik otroškega varstva v SR Sloveniji prispeval k hitrejšemu 
razvoju predšolske vzgoje. Število otrok do 7. leta starosti, ki so sedaj zajeti v 
predšolsko vzojo v vzgojno-varstvenih zavodih in predšolskih oddelkih, v 
osnovnih šolah v zadnjih dveh letih nekoliko hitreje narašča. V šolskem letu 
1965/66 je bilo v predšolsko vzgojo zajetih 14 218 otrok, oziroma 6,8% otrok 
do 7. leta starosti, v šolskem letu 1966/67 pa je bilo v predšolsko vzgojo zajetih 
19 764 otrok ali 9,9 % otrok te starosti. 

Širjenje vseh oblik predšolske vzgoje zahteva, razen sredstev za investicije 
in vzgojno dejavnost, tudi vse večje število vzgojiteljic in drugega strokovnega 
kadra. Zato je republiški sekretariat za prosveto in kulturo podprl zahteve za 
povečanje kapacitet vzgojiteljskih šol in dopolnilni študij gimnazijskih absol- 
ventk na vzgojiteljskih šolah, ki je bil organiziran v sodelovanju s službo 
zaposlovanja. Razen tega pa je dal pedagoškemu inštitutu pobudo, da skupaj z 
zavodom za šolstvo prouči ustreznost sedanjega načina izobraževanja vzgojiteljic 
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in potrebnost njihovega izobraževanja na ustrezni višji šoli. Pedagoški inštitut 
bo o tem izdelal študijo do konca leta 1968. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Če sem prav razumel poslanca Glo- 
narja, njega prav to moti, da bo študija končana šele v četrtem trimesečju. 
Zato meni, da bi bilo koristneje, če bi študijo pripravili prej. Ali je objektivna 
možnost, da se ustreže takšni želji? 

Boris Lipužič: Republiški sekretariat za prosveto in kulturo je 
o tem organiziral posebno strokovno posvetovanje, na katerem je bilo mnenje 
strokovnjakov in pedagoškega inštituta, da take študije prej ni mogoče iz- 
delati. Nosilec te študije bo pedagoški inštitut. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Poslanec Jože Glonar želi besedo. 

Jože Glonar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Me- 
nim, da je študija v četrtem trimesečju nekoliko prepozna, ker male šole ne- 
organizirano potekajo že tretje leto. Ce to odložimo na zimski oziroma jesenski 
čas, bodo potekale neorganizirano še četrto leto. Želimo si, da bi se male šole 
osamosvojile, ker zdaj nihajo med vzgojno-varstvenimi ustanovami in šolami. 
Priključile naj bi se k osnovnim šolam, kot je to že ponekod urejeno. Zato 
predlagam, da bi male šole začele že s septembrom, ko se začne pouk v osnovni 
šoli. 

Dovolite, da bi še nekaj dodal k mojemu vprašanju. V mesecu marcu je 
veliko zanimanje za vpis v male šole. V lanskem šolskem letu smo imeli v 
malih šolah v naši republiki vključeno 5217 otrok, to število pa bomo letos, 
kot kaže, občutno presegli. Mislim, da starši, ki so imeli otroke v mali šoli, 
in tisti, ki jih imate letos vpisane v male šole veste, da jih otroci izredno radi 
obiskujejo in da je uspeh viden. Nujno je potrebno, da male šole čimprej 
potegnemo na celo leto, ne pa na tri mesece, kar je zaenkrat le izhod iz sile. 

V tretjem letu obstoja malih šol vedno bolj ugotavljamo razliko med otroki, 
ki so vključeni v male šole in med tistimi, ki žive doma. Predvsem so vidne 
razlike v zrelostih otrok. 

Razlika je vidna tudi med otroki, ki obiskujejo vzgojno-varstvene zavode 
in tistimi, ki so doma. Na žalost imamo pri nas zelo majhen odstotek otrok 
vključenih v vzgojno-varstvene zavode, za katere je prav ob uveljavljanju 
deljenega delovnega časa iz dneva v dan večje povpraševanje. Sedanji vzgojno- 
varstveni zavodi ne morejo vseh sprejeti. Tega pomembnega vprašanja se še 
nismo načrtno lotili in prepuščamo urejanje posameznim lokalnim faktorjem. 

Na delo s predšolskim otrokom ne moremo več gledati samo s socialnega 
vidika, temveč tudi s pedagoškega. Zato bo glavna skrb organov za šolstvo, 
da se vključijo v vzgojo in izobraževanje vsi otroci, zaenkrat vsaj eno leto pred 
vstopom v šolo. 

Veliko težav imamo v naši osnovni šoli glede obširnega učnega programa. 
Nekateri že proučujejo, da bi osnovno šolo podaljšali navzgor na 9 let; primer- 
neje bi bilo, če bi podaljšali zaenkrat obveznost osnovne šole navzdol in bi 
prej začeli s šolo. 

Največ težav pri uresničevanju tega načrta pa bodo predvsem prostorski 
pogoji, kadri in materialna sredstva. Dovolj primernih prostorov za predšolske 
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otroke zaenkrat nimamo niti pri šolah niti pri vzgojnovarstvenih zavodih. 
Primanjkujejo nam tudi ustrezni kadri. Takoj bi morali povečati kapaciteto 
obeh naših vzgojiteljskih šol, kakor je, kot smo že slišali, tudi predvideno 
v programu. Sedanje male šole večinoma financirajo starši, ki prispevajo me- 
sečno 1500 do 2500 S dinarjev. Ponekod so nekatere izobraževalne skupnosti 
v ta namen namenile del sredstev. Na področju Dolenjske štiri izobraževalne 
skupnosti ne morejo nič prispevati, tako je financiranje prepuščeno staršem. 
Nekateri tudi teh sredstev ne premorejo in tako ustvarjamo nove socialne 
krivice. Sedanje oblike trimesečnih malih šol ne morejo odtehtati vrednosti 
celoletnega strnjenega dela, zato moramo stremeti za tem, da preidemo čimprej 
do celoletnega dela in v to obliko dela čimprej vključimo vse otroke, najprej 
eno leto pred vstopom v šolo, kasneje mogoče tudi dve ali celo tri leta pred 
vstopom v šolo. Mislim, da je nujno, da se o malih šolah več razpravlja in da 
se po treh letih negotovega obstoja malih šol to z njihovim statusom le končno 
uredi. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariš Glonar, moram vas opozoriti, 
da ste prekršili poslovnik našega zbora, ki omogoča samo dodatno vprašanje, 
kolikor niste z odgovorom zadovoljni. Vi pa ste tako rekoč posegli že v razpravo. 
Po 29. členu, kolikor z odgovorom niste zadovoljni, lahko predlagate ali na 
današnji seji ali pa na eni izmed prihodnjih sej, da se o problemu, za katerega 
ste postavili vprašanje, razpravlja pod posebno točko. 

Ce z odgovorom niste zadovoljni in menite, da je problem toliko pomemben, 
lahko predlagate zboru, da damo vprašanje malih šol na dnevni red eno od 
prihodnjih sej. 

Prosim, če poveste svoje stališče. 

Jože Glonar: Predlagam, da gre to na dnevni red ene prihodnjih sej 
zbora. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariš Boris Lipužič ima besedo. 

Boris Lipužič: Tovariš predsednik! Menim, da izdelava študije, 
ki jo je prevzel pedagoški inštitut o profilu vzgojiteljic v vzgojno-varstvenih 
zavodih, torej o presoji, ali naj še naprej izobražujemo vzgojiteljice v petletnih 
vzgojiteljskih šolah ali pa je za to potrebno že preiti na izobraževanje na višji 
stopnji, ni v nujni zvezi s statusom in položajem malih šol. Zato glede na 
delovni program pedagoškega inštituta menimo, da je prav, da se res dodobra 
prouči, ali bi kazalo menjati sistem sedanjega izobraževanja vzgojiteljic in 
preiti na izobraževanje vzgojiteljic na višji stopnji. 

Drugo vprašanje, ki zadeva program razvoja vzgojno-varstvene dejavnosti, 
je v izključni pristojnosti republiške skupnosti otroškega varstva kot samo- 
upravnega organizma na tem področju, ki bo takšen program izdelala skupaj 
z republiško izobraževalno skupnostjo in ga nato predložila republiški skupščini 
v obravnavo. Program razvoja najrazličnejših oblik vzgojno-varstvene dejav- 
nosti, ki vključujejo tudi te oblike, ki jih imenujemo male šole, je sedaj v 
pripravi. Republiški sekretariat za prosveto in kulturo ter republiški sekre- 
tariat za zdravstvo in socialno varstvo bosta sodelovala pri pripravi tega pro- 
grama: seveda pa je odvisno od odločitve samoupravnih organov obeh skupnosti, 
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torej otroškega varstva in izobraževalne skupnosti, kdaj bodo to predložile 
republiški skupščini v obravnavo. 

Status vzgojno-varstvenih zavodov v vzgojno-izobraževalnem sistemu je, 
kot sem že omenil, vprašanje posebnega republiškega zakona. Menimo, da v 
situaciji, preden bo sprejet program razvoja vzgojno-varstvenih dejavnosti, 
ne bi kazalo nastopiti tudi že s predlogom za izdajo takega zakona. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ker meni poslanec Jože Glonar, da 
bi dali to vprašanje na dnevni red, bomo skušali vse odgovorne faktorje opo- 
zoriti na to problematiko in jih bomo zaprosili, da nam pripravijo ustrezno 
gradivo, s katerim bomo nato šli v razpravo tako v odboru kot tudi na našem 
zboru. 

Preostane nam še poslansko vprašanje Janeza Meglica, ki sprašuje, kako 
je z uvedbo barvne televizije na Slovenskem, kakšno podporo daje pri teh 
prizadevanjih republika in ali je smotrno, da v tem času ko še nismo dokončno 
utrdili sedanjo tehniko, že gremo na toliko drago in zahtevno barvno te- 
levizijo. 

Na vprašanje bo odgovoril namestnik republiškega sekretarja za prosveto 
in kulturo tovariš Boris Lipužič. 

Boris Lipužič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V zvezi z vprašanjem, ki ga je postavil poslanec Janez Meglič, dajem naslednji 
odgovor: 

Na uvedbo televizijskih oddaj v barvah, do katere bo prej ali slej prišlo, 
kot je prišlo do uvedbe barvnega filma, se je ljubljanski televizijski studio 
doslej pripravljal le v skromni meri. Leta 1966 je imel 10 ur poskusnih oddaj, 
leta 1967 16 ur in v času, ko je bila v Grenoblu zimska olimpijada, so v Ljub- 
ljanski kotlini opravili nekaj prenosov v barvni tehniki. Zavod RTV Ljubljana 
bo tudi v prihodnje nadaljeval s poskusnimi oddajami. Zato je poslal za kratek 
čas v Holandijo nekaj tehniških strokovnjakov, da se privadijo barvnemu si- 
stemu in nekatere režiserje na ogled študijev v Zahodno Nemčijo. Vse stroške 
za poskusne oddaje barvne televizije je doslej kril zavod RTV Ljubljana s 
svojimi sredstvi. 

Kolikor mogoče tovariš poslanec ni zadovoljen z odgovorom na vprašanje, 
ki ga je zastavil, nam bo mogoče dal lahko še pojasnila tovariš Boris Mikoš, 
generalni direktor RTV, ki prisostvuje seji zbora. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Prav je, da izkoristimo to priložnost, 
ker je med nami tovariš Boris Mikoš, da nam morda natančneje pojasni in 
tako popolneje odgovori na vprašanje, ki ga je postavil Janez Meglič. 

Boris Mikoš: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Tej seji priso- 
stvujem sicer kot poslanec in ne kot generalni direktor; ker pa je vprašanje 
interesantno za slovensko javnost, se zahvaljujem za to možnost, da lahko 
širše povem, kako stoji stvar z barvno televizijo. 

Mislim, da je zaskrbljenost tovariša poslanca, ki je postavil vprašanje 
v zvezi z barvno televizijo, neopravičena, predvsem zaradi tega, ker je do 
vprašanja verjetno prišlo na podlagi pisanja dela jugoslovanskega tiska, ki je 
razpravo v zvezni skupščini o uvedbi drugega televizijskega programa v Jugo- 
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slaviji posredoval kot prizadevanje jugoslovanskega radia in televizije za 
takojšnjo uvedbo barvnega programa v Jugoslaviji. 

Za kaj gre? V upravnem odboru JRT smo vsi jugoslovanski studiji soglasno 
ugotovili, da ob sedanji materialni in tehnični zmogljivosti jugoslovanskega 
radia in televizije ne moremo računati na ugajanje barvnega programa pred 
letom 1972. Kakor veste, v naših predstavniških organih doslej še ni stekla 
razprava o uvedbi barvne televizije z ekonomskih vidikov, se pravi z vidikov 
ekonomske moči dežele in z vidikov usmerjanja splošne in osebne potrošnje 
na tem področju. Vsi jugoslovanski studiji se pripravljamo na to, da skušamo 
v naslednjih letih s pomočjo mednarodnega kredita izgraditi mrežo, po kateri 
naj bi prenašali drugi televizijski program na tako imenovanem UHF območju. 

Jugoslovani smo tu v veliki zamudi, ker smo pozno začeli uvajati tudi 
prvi program črno-bele televizije. Vse sosedne dežele, predvsem zahodne — 
Avstrija in Italija — na naših mejah že postavljajo nove oddajnike za UHF 
območje in vsako zamujanje na tem področju zopet poriva jugoslovansko 
televizijo v inferioren položaj. Ker prehajamo zadnji na področje oddajanja, 
moramo upoštevati vse že zgrajene instalacije, postavljanje na naših mejah, 
razen glavnih oddajnikov, katerih moč in domet sta odrejena s stockholmskim 
mednarodnim sporazumom, ki ga je parafirala tudi Jugoslavija. 

V tem trenutku gre torej za to, da skuša jugoslovanska televizija dobiti na 
mednarodnih pogajanjih 25 milijonov dolarjev kredita, ki naj bi ga odplačevala 
po soglasju zveznega izvršnega sveta z dinarskimi sredstvi v naslednjih 10 ali 
12 letih. Ta kredit naj bi Jugoslaviji omogočil predvsem dvoje: izgradnjo od- 
dajniške mreže na UHF področju in opremo v študijih za nadaljnjo razširitev 
črno-belega programa. Ker pa je seveda barvna televizija pred vrati naše 
dežele, smo se zavzemali za to, da mora biti vsa tehnika, ki jo bomo v bodočih 
letih kupovali za UHF področje, takšna, da bo z manjšimi dodatki takoj 
sposobna omogočiti proizvodnjo in emitiranje barvnega programa v Jugoslaviji. 
Vsi smo se zavzemali za to, da bodo vsi oddajniki, ki jih bomo kupovali, lahko 
z dograditvijo barvnega področja prenašali barvne programe iz drugih evrop- 
skih dežel na naše področje. 

Ob vprašanju, ki se nanaša na ceno sprejemnikov, bi vas opozoril na to, 
da dežele, ki so začele z barvno televizijo, ugotavljajo, da je največja investicija 
v oddajniških napravah, da je proizvodnja dražja 17—20% od proizvodnje 
črno-bele televizije, in da so dragi predvsem TV sprejemniki. To pa je verjetno 
razumljivo glede na to, da je proizvodnja teh sprejemnikov komaj začela. 
Podatki, ki pri nas krožijo o ceni barvnega sprejemnika, slone na informacijah 
o ceni francoskega barvnega sprejemnika, ki pa je bistandarden, ker Francija 
v črno-beli verziji dela na drugačnem standardu kot mi in ostali del Srednje 
Evrope. 

Ob tem bi rad rekel naslednje: kakor pri uvajanju prvega programa, se 
sedaj pojavljajo tudi pripombe ob uvajanju drugega črno-belega televizijskega 
programa: ali smo res tako bogati, da si lahko dovolimo drugi črno-beli program. 
Situacija v Jugoslaviji je takšna, da je proizvodnja treh ali štirih študijev 
narasla že na čez 9 ur programa dnevno, zaradi česar mnogih, zelo dobrih 
oddaj naši gledalci ne morejo gledati. 

Beograd je proizvedel lansko leto 105 tisoč minut programa, Zagreb 101 
tisoč minut, Skopje 40 000 in Ljubljana 76 000 minut programa. Uvedba druge 
mreže za drugi televizijski program daje prevsem na našem slovenskem pod- 
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ročju dve veliki osnovni možnosti: na današnjih kanalih lahko nadalje razvi- 
jamo in odpiramo možnosti za razvoj slovenskega televizijskega programa, na 
drugem kanalu oziroma na UHF področju pa lahko prenašamo v naše kraje 
programe drugih jugoslovanskih študijev in vedno močneje izkoriščamo vedno 
večje možnosti mednarodne zamenjave televizijskih programov. 

Zasledujoč takšno politiko lahko obvestim ta zbor, da s 15. aprilom uresni- 
čujemo enega izmed sklepov, ki ga je ta zbor pred nekaj več kot dvema letoma 
sprejel, ko je naložil RTV Ljubljana mćd drugimi nalogami tudi to, da realizira 
oddaje v jeziku narodnih skupnosti, ki živijo na našem področju. To smo 
izvršili v decembru lani in v januarju letos, ko smo uvedli italijanski televizijski 
program in začeli s prenosi madžarskih programov za oddajnike na Plešivcu 
in Pohorju. S 15. aprilom pa začnemo z oddajanjem slovenskega televizijskega 
dnevnika, s katerim bomo nadomestili sedanji dnevnik iz beograjskega študija. 

Izgradnja UHF področja nam bi omogočila še eno stvar, o kateri na tem 
mestu še nismo govorili, pa mislim, da je glede na postavljeno vprašanje prav, 
da dam kratko pojasnilo. Na podlagi stockho^mskega sporazuma postavljeni 
oddajniki slovenske televizije na znanih oddajniških točkah Pohorje, Plešivec, 
Krvavec, Kum in Nanos postavljajo slovensko televizijo v inferioren polažaj 
glede na tujino. 3200 km2 zamejskega prostora je pokrito z našim nacio- 
nalnim televizijskim programom, nad 8000 km2 Slovenije pa pokrivajo s 
signali iz oddajnikov sosednjih televizij. Gradnja velikega oddajnika na 
Dobraču, kjer avstrijska televizija gradi 200 m visok oddajniški stolp z nad 
400 kilovatov moči, obljublja, da bo avstrijski televizijski program prihajal 
prek Karavank tudi v severozahodni del Slovenije. To ni nič narobe, da na 
odprtih mejah tudi programi prehajajo v obeh smereh, menimo le to, da je 
treba inferiornost, ki nam je bila prizadejana s stockholmskim sporazumom 
na prvem programu, za stalno spremeniti na UHF področju, kjer imamo boljše 
pogoje za žarčenje svojih programov na zamejska področja, posebej še na tista, 
kjer živi del naše narodne skupnosti in kjer se v velikem številu zaposlujejo 
naši sezonski in drugi delavci. 

UHF področje v Sloveniji bo omogočilo pokrivanje Trsta, Gorice, dela Fur- 
lanije in dela Koroške ter del štajerskega prostora do Gradca. Vsega tega mi 
danes v glavnem ne moremo pokriti, vsaj na legalen način ne. 

Na koncu bi rekel še to: zavod RTV Ljubljana ima pred seboj dve veliki 
nalogi: izgradnjo RTV centra, ki naj bi omogočil normalizacijo dela v tele- 
vizijskih študijih in ustvaril pogoje za nadaljnje širjenje slovenskega televi- 
zijskega programa ter izgradnjo UHF mreže. Do leta 1975 naš zavod obeh nalog 
v celoti samostojno ne more opraviti sam, kolikor ne bo skupnost spremenila 
možnosti in pogojev za hitrejše razširjanje televizijskih sprejemnikov. Kot 
veste, zanje danes veljajo povsod in povsem enaki predpisi, kot za vse ostalo 
potrošno blago. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovarišu Borisu Mikošu, zveznemu 
poslancu se zahvaljujem za dodatna pojasnila. Je poslanec Janez Meglic za- 
dovoljen z odgovorom? (Je.) 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o popustih na cene za skupinska potovanja otrok in mladine. 

18» 
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Predlog zakona je skupščini predložil izvršni svet, ki je hkrati predlagal, 
da se zakonski predlog na podlagi 295. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije obravnava po skrajšanem postopku. Kot sem uvodoma že povedal, sta 
za sklepanje o tem zakonskem predlogu pristojna republiški in organizacijsko- 
politični zbor, medtem ko daje naš zbor po odločitvi predsedstva Skupščine SR 
Slovenije pristojnima zboroma samo svoje mnenje. 

Zeli predstavnik izvršnega sveta še ustno obrazložiti predlog? (Da.) Besedo 
ima tovariš dr. Vladimir Bračič. 

Dr. Vladimir Bračič: Tovarišice in tovariši poslanci! S predlaganim 
zakonom o popustih na cene za skupinska potovanja otrok in mladine zapol- 
njujemo vrzel, ki je nastala potem, ko je zvezni izvršni svet prenesel skrb za 
te popustel na republiko in ko je lansko leto republiški izvršni svet sprejel 
samo začasni odlok o urejanju te materije. Zavedamo se, da prihajamo nekoliko 
kasno s tem predlogom zakona in da je to zato v letošnjem letu že minilo 
nekaj časa, ko mladina v naši republiki ni imela pravice do popustov na sku- 
pinska potovanja. Zato tudi predlagamo, da sprejmejo zbori zakon po hitrem 
postopku. 

K samemu zakonu ne bi želel dajati posebne obrazložitve, ker je ta prilo- 
žena; želel pa bi opozoriti na nekatere stvari, ki iz same obrazložitve niso raz- 
vidne, pa so bile navzoče v dosedanjih razpravah, tudi včeraj v razpravi na 
stalnem odboru tega zbora. Gre za praktično urejanje problemov v zvezi s 
tem zakonom. 

V dosedanjih razgovorih o tako imenovanih komercialnih popustih, ki 
postajajo sestavni del popustov za cene za potovanja, so bili doslej doseženi 
naslednji načelni dogovori: 

Železnica je načelno pristala, da odobrava komercialni popust v višini 
30% cene za vse vožnje na območju Slovenije in tudi na ostalih območjih. 
Nadalje je pristala, da v posebnih pogojih zviša ta komercialni popust tudi 
do 50%. Železnica je pripravljena v posameznih primerih, ko bodo koristniki 
teh potovanj to< od železnice zahtevali oziroma se z njo dogovorili, da organizira 
tudi avtobusni prevoz do železniške postaje in nazaj od železniške postaje do 
kraja, iz katerega mladina potuje. Prav tako železnica v tem primeru s svo- 
jimi pogodbami z avtobusnimi podjetji zagotavlja določen popust. 

Pri gospodarski zbornici je skupnost transportnih podjetij razpravljala o 
teh problemih in načelno sprejela sklep, da bo dajala 20'%> popusta na avtobus- 
nih vožnjah, da pa bo ta "svoj popust povečala od 20 na 25 in eventualno tudi 
na 30%, kolikor se bodo uredile nekatere stvari, ki jih ta skupnost postavlja 
pred družbo. Gre predvsem za določene popravke v cenah in korekture neka- 
terih drugih odnosov. 

Ce upoštevamo te ugotovitve, lahko rečemo, da je v dosedanjih razgovorih 
zagotovljeno, da bo imela mladina na podlagi tega zakona najmanj 50% druž- 
benega popusta na cene, 20% iz republiških sredstev, 30% iz komercialnih 
popustov. To pa še ni vse, saj je možno, da prispevajo k znižanju stroškov 
cene potovanj tudi temeljne izobraževalne skupnosti in drugi dejavniki, ki so 
zainteresirani na izvajanju učnega načrta posameznih šol ter rekreacije in 
zdravljenja mladine. 
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Menimo, da je tako stvar za zdaj dovolj dobro urejena in da so zagotovljene 
možnosti, da bo mladina imela v letošnjem letu in v naslednjih letih možnost 
potovati, predvsem pa prirejati poučne ekskurzije in izlete. 

Ob tem želim izjaviti v imenu izvršnega sveta, da izvršni svet ne more 
sprejeti amandmaja poslanca Vinka Dobnikarja, ki v svojem amandmaju pred- 
laga, naj bi popust oziroma prispevek za popust zvišali od sedanjih 20 na 30%. 

Tovariši poslanci! Vam je znano, da so takšni in podobni predlogi bili že 
v razpravah o republiškem proračunu in da takrat niso bili sprejeti. Republiški 
proračun je sedaj že sprejet; s tem so že tudi določena sredstva kot osnova 
za pokritje teh popustov. Zato bi sedaj morali, če bi sprejeli ta amandma, tudi 
povedati, od kod bomo vzeli dodatna sredstva, ki so potrebna. To se pravi, da 
bi morali predlagati že rebalans proračuna, ki je bil pred enim mesecem komaj 
sprejet. Prosim, da tovariš poslanec upošteva ta dejstva in izjavo, da tega 
amandmaja izvršni svet ne more sprejeti. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Zakonski predlog sta obravnavala 
zakonodajno-pravna komisija in odbor za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov. Oba sta predložila tudi svoji poročili. 

Kot smo že slišali iz uvodne besede predstavnika izvršnega sveta, je po- 
slanec našega zbora Vinko Dobnikar k 3. členu zakonskega predloga predložil 
amandma, ki vam je bil tudi poslan. O njem je zakonodaj no-pravna komisija 
že razpravljala in predložila dodatno poročilo, ki ste ga dobili danes na klopeh. 
O amandmaju je stalni odbor našega zbora razpravljal na včerajšnji seji in 
določil za svojega poročevalca poslanca dr. Mira Stiplovška, ki bo o tem ustno 
poročal. 

Dr. Miro Stiplovšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Podajam dodatno poročilo k predlogu zakona o popustih na cene 
za skupinska potovanja otrok in mladine. Odbor prosvetno-kulturnega zbora 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov je na seji dne 26. marca 1968 
obravnaval amandma poslanca Vinka Dobnikarja k predlogu zakona o popustih 
na cene za skupinska potovanja otrok in mladine. Poslanec Vinko Dobnikar 
predlaga, da se stopnja popusta pri redni prevozni ceni, ki jo republika prizna 
otrokom in mladini, poveča za 20 na 30 %>. 

Odbor se je strinjal s tem, da je treba glede na pomembno družbeno- 
vzgojno vlogo skupinskih potovanj otrok in mladine težiti k čim večji stopnji 
popusta na prevozne cene. Sistem popustov bi bilo potrebno za dolgoročno 
obdobje urediti enotno za celo področje države, saj razlik med republikami na 
tem področju ni mogoče z ničemer opravičiti. 

Upoštevajoč letošnje materialne možnosti republiškega proračuna pa je 
odbor zavzel stališče, da ni realno pričakovati povečanja sredstev, ki jih re- 
publika daje za skupinska potovanja mladine in otrok. Povečana stopnja po- 
pusta bi lahko ob nespremenjeni vsoti sredstev pomenila krčenje števila ko- 
ristnikov tega popusta. 

Odbor je bil tudi seznanjen s pripravljenostjo nekaterih prevoznih podjetij, 
da odobrijo razmeroma ugodne komercialne popuste. Pri tem pa moram po- 
vedati, da smo bili včeraj seznanjeni, da je menda železnica v nekih dogovorih 
dala popust 40%, danes smo pa zvedeli, da je tega popusta menda samo 30%. 
Tako odbor ni mogel biti povsem na jasnem o stopnjah teh popustov. 
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Odbor tudi ni bil seznanjen s tem, koliko je bilo v preteklih letih v resnici 
potrošenih sredstev v ta namen; zato ni mogel realno oceniti, ali bodo repu- 
bliška sredstva v višini 1 500 000 N dinarjev zadostovala. Zato je sklenil zahte- 
vati od republiškega sekretariata za finance podrobnejšo obrazložitev potrošnje 
finančnih sredstev v ta namen in njegovo mnenje o tehnični izvedbi tega 
zakona. 

Tudi tu moram poudariti, da se mnenja o tehnični izvedbi zakona razhajajo. 
Ko smo na prvi seji razpravljali o tem zakonu, je zastopnik republiškega 
sekretariata tolmačil te stvari nekoliko drugače kot na včerajšnji seji. Zato 
je bilo in je še glede tega precej nejasnosti. 

V obravnavi amandmaja je bilo tudi predloženo, naj bi se popusti ne 
priznavali po pogodbi, ampak vsem prevoznim podjetjem, ki bi opravili prevoz 
otrok in mladine; vendar ustrezen konkretni amandma o tem ni bil predlagan. 

Odbor je amandma poslanca Vinka Dobnikarja zavrnil s petimi glasovi, 
dva člana odbora sta se glasovanja vzdržala. Poslanec Dobnikar vztraja na 
amandmaju. 

Predsednik Miloš Poljan šek: V gradivu za to točko dnevnega reda 
ste dobili tudi dopis Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki se zavzema za 
trajnejšo ureditev popustov, za veljavnost popustov na železnici in v avtobusnem 
podjetju ter za popust v višini vsaj 50 %. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec Mirko Vrečko. 

Mirko Vrečko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ker prej pri poslanskih vprašanjih nisem mogel postaviti ustno vprašanje, mi 
dovolite, da ga sedaj. Gre za tole: predlog zakona o popustih na cene za sku- 
pinska potovanja otrok in mladine me je spodbudil, da postavim v zvezi 
s tem vprašanje, ki je zelo aktualno oziroma ni rešeno. 

Za kaj gre? V zakonu o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje 
in izobraževanja v SR Sloveniji je določeno, da temeljna izobraževalna skupnost 
zagotavlja ustrezni del sredstev tudi za kritje prevoznih stroškov učencev 
osnovnih šol. V bistvu so ta sredstva mišljena in tudi uporabljena kot nadome- 
stilo za stroške prevoza na vseh prevoznih sredstvih. Ob tem je znano, da to 
velja samo za učence osnovnih šol, medtem ko to vprašanje ni urejeno za 
dijake srednjih in drugih šal. Prav tako je znano, da se za vse dijake srednjih 
in drugih šol pri stroških prevoza na železnici uporablja nižja cena od nor- 
malne potniške tarife. Ne vem, iz katerih virov se pokriva ta razlika, domnevam 
pa, da gre vsaj deloma za komercialni popust ZTP. 

Ob tej ugotovitvi je treba poudariti, da morajo dijaki, ki za prevoz v šolo 
uporabljajo avtobus, plačevati polno potniško tarifo. Pri tem so prizadeti 
dijaki, ki stanujejo v že sicer pasivnejših področjih, kjer ni železniških zvez. 
Zaradi tega je znatnemu številu otrok iz kmečkih in slabše situiranih delavskih 
družin otežkočeno ali celo onemogočeno nadaljevanje šolanja na srednjih in 
drugih šolah, kar povzroča dobro znano socialno strukturo na teh šolah, ki 
vsekakor ni ugodna in ni odraz dejanske strukture prebivalstva. 

V zvezi z navedenim postavljam naslednje poslansko vprašanje: Ali so 
v pripravi kakršnikoli predpisi, ki bi urejevali to problematiko in ali naj se 
ta vprašanja rešujejo v pristojnosti republiških organov, kar se mi zdi normalno, 
ali pa naj bi bila v pristojnosti občinskih skupščin? 
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Zdi se mi, da bi to problematiko morala reševati republika že glede na 
enotnost potrebnih meril in glede na to, da se te šole od letošnjega leta dalje 
pretežno financirajo iz enotnih republiških virov. Bilo bi potrebno, da se pro- 
blemi s tega področja rešijo vsaj do začetka naslednjega šolskega leta, če 
to ni mogoče že prej. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Bo predstavnik izvršnega sveta od- 
govoril na vprašanje takoj ali na prihodnji seji? (Prihodnjič.) 

Kdo še želi besedo? Besedo ima poslanec Ivan Žele. 

Ivan Zele: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Pred- 
lagam, da bi naš zbor izrazil v svojem mnenju, naj določilo o obveznem skle- 
panju pogodb z avtobusnimi in drugimi podjetji za priznavanje regresov iz- 
pade iz besedila zakonskega predloga. To določilo namreč onemogoča številnim 
ekskurzijam, zlasti ekskurzijam srednješolcev, ki odhajajo v južne predele 
naše države, da bi lahko tam, kjer se bodo oddaljili od železniških prog, uživali 
kakršnikoli popust, ker tamkajšnja avtobusna podjetja ne bodo imela sklenjenih 
pogodb z našim republiškim sekretariatom za finance, ki bo popust odobraval. 
Tako se zna zgoditi da neka naša ekskurzija, ki bo prišla, recimo, v Makedonijo 
in bo hotela od Skopja do Ohrida, ne bo tam uživala popusta, ker slučajno tisto 
avtobusno podjetje ne bo imelo pogodbe z našim republiškim sekretariatom za 
finance. 

Zaradi tega smatram, da bi bilo potrebno sklepanje pogodb iz zakona 
izločiti. In še iz enega razloga predlagam to: 

Nekatere naše občine na obmejnih področjih Hrvatske bodo prizadete, ker 
nekatera hrvatska podjetja ne bodo sklenila pogodbe s slovenskim sekreta- 
riatom za finance. Pri nas smo imeli že večkrat priliko, da je neko karlovško 
avtobusno podjetje nudilo večji komercialni popust kot naša avtobusna podjetja. 
Če slučajno to karlovško podjetje kljub temu, da bo nudilo večji popust, ne bo 
imelo pogodbe s sekretariatom za finance, se bomo morali voziti s tistim 
podjetjem, ki bo imelo pogodbo, pa bo nudilo manjši komercialni popust. 

Zaradi tega predlagam, da bi naš zbor predlagal pristojnima zboroma, naj 
bi to določilo izpadlo. Menim tudi, da je tak način sprejemanja zakona, ko 
imamo pred sabo že številko 150 milijonov S dinarjev, neprimeren. Najprej 
bi morali biti zakoni sprejeti, številke pa bi se šele nato zakonu prilagodile. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Poslanec Zele je opozoril na dolo- 
čeno šibkost, ki sfe kaže v 3. členu, po katerem se bo popust dajal po pogodbi. 
Sekretariat za finance naj bi šel v pogodbeni odnos z vsemi gospodarskimi 
organizacijami, ki se ukvarjajo s potniškim prometom. Teh ni malo in zaradi 
tega bo sekretariat za finance razpisal konkurz. Težko bi bilo verjeti,' da se 
bodo vsa podjetja odzvala na razpis, kar poraja takšno situacijo, da bo neka 
ekskurzija prišla na relacijo, kjer bodo vozili avtobusi, čigar podjetje ne bo 
v pogodbenem odnosu z našim sekretariatom za finance. To pomeni, da bo 
vožnja opravljena po ekonomski ceni in da skupina ne bo mogla izkoristiti 
možnost popusta, ki jo sicer daje danes obravnavani zakon. 

Prav tako bo zelo težko tudi zaradi tega, ker bodo podjetja za potniški 
promet morala skleniti pogodbe s šestimi republikami, kar tudi z administra- 
tivne strani komplicira delo. 
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V letošnjem letu smo že v časovni stiski; lepi dnevi že spravljajo naše 
razrede na krajše in daljše izlete. Zato je vsako odlašanje sprejema zakona 
nemogoče. Pač pa kaže v prihodnje iskati skupno razumno rešitev vseh repu- 
blik in skupen dogovor, da bi se sistemsko in enotno rešilo to vprašanje za 
vso Jugoslavijo. Vse republike naj bi hkrati šle v pogodbene odnose s prevoz- 
nimi podjetji, tako da bi se popust enotno vzpostavil na ozemlju vse Jugoslavije. 

Nadalje menim, da je v resnici lažje, če se neposredni interesent za popust 
pojavlja v dogovoru s prevoznim podjetjem in išče tudi čim ugodnejši ko- 
mercialni popust, ne glede na to, ali je to prevozno podjetje v pogodbenem 
odnosu ali ne. Tako ne bi prišlo do diskriminacij oziroma do razlik, ko bodo 
posamezne skupine potovale na relacijah, kjer ne bodo vozila prevozniška pod- 
jetja s pogodbenim odnosom z našim sekretariatom in na ta način ne bodo 
deležne popusta. 

Jaz nimam konkretnega predloga amandmaja, ker pa je že pred mano 
poslanec Žele izrazil isto misel, bi morda v času, ko bo razprava še tekla, 
on pripravil predlog spremembe 3. člena. 

Toliko sem sam želel dodati k tej problematiki. Zeli še kdo besedo? (Ne 
javi se nihče.) če ne, zaključujem razpravo in dajem najprej na glasovanje 
amandma poslanca Vinka Dobnikarja k 3. členu zakonskega predloga. Kot 
veste, gre za amandma, po katerem naj bi se zvišal popust, ki ga zagotavlja 
republika, od 20 na 30'%>. 

Se preden bi pristopili h glasovanju, vprašam poslanca Dobnikarja, če 
vztraja pri amandmaju? (Poslanec Dobnikar vztraja pri amandmaju.) 

Kdor je za amandma, naj prosim dvigne roko. (21 poslancev.) Kdo je 
proti? (19 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (21 poslancev.) 

Ugotavljam, da prosvetno-kulturni zbor ni sprejel amandmaja k 3. členu 
zakona o popustih na cene za skupinska potovanja otrok in mladine, ki ga 
je predlagal poslanec Vinko Dobnikar. 

Preden bi predstavnik stalnega odbora prebral predlog mnenja, ki naj bi ga 
k zakonskemu predlogu sprejel naš zbor, prekinjam sejo, da bi v odmoru 
stalni odbor lahko obravnaval spreminjevalni predlog, ki ga bo predložil po- 
slanec Ivan Zele. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.30 in se je nadaljevala ob 11.05.) 

Predsednik Miloš Poljanšek: Prosim predstavnika stalnega od- 
bora, da prebere predlog mnenja, ki naj ga k zakonskemu predlogu sprejme 
naš zbor, s tem, da upošteva v besedilu rezultat glasovanja o amandmaju po- 
slanca Dobnikarja. 

Dr. Miro Stiplovšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Tovariš poslanec Zele ni formuliral svojega amandmaja; zato je odbor 
sklenil, da smisel njegovega amandmaja posreduje v mnenje. 

Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije je na 42. seji dne 27. marca 
1968 obravnaval predlog zakona o popustih na cene za skupinska potovanja 
otrok in mladine. Ob tem je na podlagi 160. člena ustave Socialistične repu- 
blike Slovenije in 89. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel tole 
mnenje: 
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Predlagana zakonska ureditev popustov za potovanja otrok in mladine le 
delno in začasno rešuje to vprašanje. Zakon pa predstavlja težnjo k trajnejši 
ureditvi zagotavljanja popustov in njegova veljavnost se za razliko od prejš- 
nje ureditve razteza na vsa javna prevozna sredstva. 

Se vedno pa ostaja nerešeno vprašanje enotne ureditve popustov v vsej 
državi; ne samo, da vse republike ne priznavajo enakih popustov na svojem 
območju, bodo težave zlasti pri potovanjih, ki bodo usmerjena prek več repu- 
blik. Glede na to, da so skupinska potovanja otrok in mladine pomembna 
družbeno-vzgojna dejavnost, bi bilo treba čimprej urediti dolgoročen sistem 
popustov za celotno območje države, saj razlik med republikami na tem pod- 
ročju ni mogoče z ničemer opravičevati. 

Ni mogoče realno oceniti, ali bodo sredstva republike v višini 1,5 milijona 
N din v letu 1868 zadostovala, ker niso bili na razpolago finančni pokazatelji 
o tem, koliko sredstev je bilo v preteklih letih potrošeno v ta namen. Zato naj 
bi republiški sekretariat za finance pripravil podrobnejšo obrazložitev potrošnje 
finančnih sredstev v ta namen in tudi informacijo o tehnični izvedbi tega 
zakona. Način sklepanja pogodb mora omogočiti vsem, ki so po tem zakonu 
upravičeni na 20°/o popusta, da to možnost uveljavijo na celotnem območju 
Jugoslavije. 

Kulturna vzgoja otrok in mladine terja obiskovanje važnejših kulturnih 
in umetniških institucij ter manifestacij, s čimer so povezana pogosta potovanja 
šolske mladine z odročnih področij v večja mestna središča. Prizadetim šolam, 
ki imajo s tem občutne stroške, naj bi republika v prihodnje priznavala višje 
vozne olajšave. Ker so šolske ekskurzije sestavni del učnih načrtov, naj bi * 
v okviru možnosti stroške zanje vračunali tudi v ceno izobraževanja. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Slišali ste predlog mnenja. Zeli kdo 
besedo? (Ne.) Če ne, dajem predlog mnenja na glasovanje. Kdor je za, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel mnenje k 
predlogu zakona o popustih na cene za skupinska potovanja otrok in mladine. 
Mnenje bom takoj posredoval pristojnima zboroma, to je republiškemu in orga- 
nizacij sko-političnemu zboru. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga ukrepov za racionalizacijo na področju vzgoje in izobraževanja z akcijskim 
programom za izvajanje racionalizacije. 

Gradivo k tej točki dnevnega reda je predložil izvršni svet. Zeli predstavnik 
izvršnega sveta besedo? Frosim, dr. Vladimir Bračič, član izvršnega sveta. 

Dr. Vladimir Bračič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Pred nami sta predlog in akcijski program za racionalizacijo na 
področju vzgoje in izobraževanja. V naši širši javnosti in še posebej med šol- 
niki je zahteva po racionalizaciji naleta na različen odmev, predvsem pa na 
različno tolmačenje njegovega bistva in namena. Marsikdo je zahtevo 
po racionalizaciji razumel kot brezdušen, birokratsko-administrativen poseg 
v naš šolski sistem, kot akcijo, ki naj likvidira določeno število šolskih zavodov, 
predvsem na področju srednjega in visokega šolstva. 
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Takšno pojmovanje racionalizacijske dejavnosti je nekatere pobudilo, da so 
izdelovali kar precej obširne sezname šol, ki jih je treba takoj ukiniti, češ da 
sa ekstenzivne, neekonomične, nepotrebne, politične ipd. Pri tem so celo 
popolnoma zanemarjali zakonite pravice dijakov in študentov, da imajo pravico 
končati šolanje tam in tako* kakor so ga začeli. 

Drugod pa so nekateri v akcijskem programu navedeni konkretni primeri 
šolskih zavodov, ki se zaradi sedanjega dela, obsega, opremljenosti, kadrovske 
zasedbe ali splošne ocene ustreznosti navajajo kot problematični in zato potrebni 
širše presoje, sprožili že plaz splošnih protestov. 

Tako heterogena in često divergentna stališča nam narekujejo, da razjasni- 
mo namen racionalizacijskih ukrepov, ker bomo racionalizacijo lahko uspešno 
zastavili in izvajali le ob jasno zastavljenih splošnih izhodiščih in ustreznem 
vrednotenju šolstva v razvoju naše družbene skupnosti. 

Racionalizacijo, ki prevedena na slovenski jezik pomeni umno, koristno, 
gospodarno urejanje, je torej treba razumeti kot zavesten in načrten proces, 
ki naj pripomore k hitrejšemu usklajevanju učno-vzgojnega področja z današ- 
njimi potrebami našega gospodarstva in drugih družbenih dejavnosti. Racio- 
nalizacijski proces naj pomaga k večji učinkovitosti učno-vzgojnega dela, k 
višji kakovosti pouka, k večji idejni jasnosti in orientiranosti naših šolskih 
zavodov. Gospodarsko urejanje razmer na področju šolstva naj poteka trezno, 
premišljeno in vsestransko proučeno, kajti mlade generacije, ki bodo na sebi 
čutile vsak, tudi najmanjši poseg v šolski sistem, so predragocen element, da 
bi lahko z njimi neodgovorno eksperimentirali. Hkrati pa smo prav zaradi 
njih in naše bodočnosti dolžni narediti vse, kar je v naši moči, da bi jim v 
šolah posredovali čimveč koristnega znanja, da bi jih naučili kritično raz- 
mišljati in ustrezno vrednotiti našo nacionalno preteklost in sedanjost. 

Do današnjega stanja v šolstvu ni prišlo prav nič slučajno; to stanje je 
odraz našega zgodovinskega razvoja. V njem se odražajo njegova nihanja, naši 
uspehi in polet, pa tudi pomanjkljivosti in napake novejšega obdobja. To še 
posebej velja za področje srednjega strokovnega in visokega šolstva, ki je 
dobilo današnjo fiziognomijo v času burne ekspanzije gospodarstva in drugih 
družbenih dejavnosti. To obdobje je zaneslo v sfero šolstva nekatere strukturne 
neusklajenosti, neustrezen številčen odnos med posameznimi vrstami šol in ob 
vse večjem pritisku mladine, ki se po končani osnovni šoli hoče naprej šolati, 
tudi nekaj improviziranih ter materialno in kadrovsko neustrezno oskrbljenih 
šol. 

Ob teh splošnih ugotovitvah pa ne smemo mimo naslednjih dejstev: 
— Razvoj srednjega strokovnega in visokega šolstva, še posebej v zadnjem 

času, je neposredno pogojen in prilagojen splošnemu razvoju družbenih služb, 
njihovi močni ekspanziji. Ta razmah je bil torej potreben in zato v bistvu 
koristen in pozitiven. 

— Sedanja neusklajenost šolske mreže, neustreznost profilov je v veliki meri 
odraz nezainteresiranosti in neorientiranosti dela našega gospodarstva, ki samo 
išče svoje mesto za jutrišnji dan. Ugotoviti moramo, da živimo v obdobju, ko 
je naše gospodarstvo v svojem razvoju preveč umirjeno, ko se v krčih pre- 
snavlja, prestrukturira, kot temu često pravimo, in se zato ne obnaša vedno 
normalno in ustrezno. Ravnati in prilagajati šolstvo sedanjim razmeram bi 
bilo več kot zmotno in bi se nam to že v bližnji bodočnosti hudo maščevalo. 
Šolanje kadrov, navezano na dolgoročnejša gospodarska in splošna družbena 



42. seja 283 

gibanja, zahteva daljši čas. Optimistično verujemo in zavestno uravnavamo 
hitrejši razvoj; torej nakazujemo tudi na področju šolstva lahko le vsestran- 
sko rast in nikakor ne padca. Na splošno vzeto torej, dobrih strokovnih kadrov 
nikoli ne bomo imeli preveč, temveč prej premalo. 

— Vse doslej narejene študije so nam pokazale, da — v primerjavi s so- 
sednimi državami in razvitim svetom sploh, proti kateremu se vse bolj odpi- 
ramo, pa tudi v primerjavi z ostalimi republikami naše države — v rasti in 
strukturi kadrov zaostajamo. Imamo najslabšo strukturo vodstvenih kadrov 
v gospodarskih organizacijah, sorazmerno najnižji porast števila študentov na 
višjih in visokih šolah in tako dalje. 

— Zraven absorpcijske sposobnosti gospodarstva in družbenih služb po stro- 
kovnih kadrih moramo upoštevati tudi demografski element. Če bo v prihod- 
njem obdobju sposobnost gospodarstva in družbenih služb, da sprejme stro- 
kovnjake v delovno razmerje, omejena, potem mora naša družbena skupnost 
nujno zagotoviti preostali mladini vsaj možnost, da se izuči za poklic in jo s to 
popotnico začasno usmeriti v svet. 

V manj razvitih krajih se v srednjih šolah šolajo kadri, kateri še ne bodo 
mogli najti zaposlitve v domačih krajih. To so kraji, od koder so se v tujino 
dolga desetletja odlivale množice odvečne delovne sile, ki so bile prisiljena 
opravljati širom sveta najnižja nekvalificirana, težaška in zato tudi najmanj 
nagrajevana dela. Danes že iz teh krajev odhajajo na delo mladi ljudje, ki so si 
pridobili kvalifikacijo ali poklic, kar jim olajšuje zaposlitev in jim omogoča, 
da si ustvarijo boljše življenje. 

Menimo, da širša družbena skupnost takšna prizadevanja mora podpirati, 
bila so doslej že uspešna, mogoče bi bila še bolj. uspešna, če bi bila koordinirana 
na republiški ravni. 

Predlog za racionalizacijo vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki je pred 
nami, izhaja iz omenjenih splošnih izhodišč, in ga je treba tako razumeti. Nje- 
gov namen zato ni in ne more biti, da omejuje razvoj šolstva, da zmanjšuje 
globalne možnosti za šolanje. Njegov namen prav tako ni, da se uvaja na tem 
področju pretirana štednja na račun šolanja. Sredstva, ki jih naša družba od- 
vaja za šolstvo, so še vedno manjša, kot jih v ta namen odvajajo podobno raz- 
vite dežele in se bodo zato naša prizadevanja morala usmeriti iz leta v leto v 
povećavanje teh sredstev. Namen predlagane racionalizacije je, da se odpra- 
vijo nekatere pomanjkljivosti in nesmotrnosti na področju šolstva, ki vplivajo, 
da je to šolstvo ponekod dražje, slabše in predvsem manj učinkovito, kot bi 
lahko v določenih razmerah bilo. 

Zahteva po racionalizaciji šolstva pa ni zahteva današnjega časa. Ta zahteva 
je v svojem bistvu bila zastavljena že v vseh dosedanjih naših ukrepih za 
reformo vseh šol oziroma vseh nivojev šol. Da bi končno v večji meri prišli 
od besed na dejanje in se odločneje in uspešneje lotili te nujne in pereče naloge, 
je potrebno, da si zato postavimo konkretne naloge, ki so zastavljene in naka- 
zane v tem materialu. 

Dovolite, da pred tem dam še nekaj osnovnih pogledov na dosedanje 
procese in uspehe na področju racionalizacije, ki so bili doseženi v preteklih 
letih, čeprav nismo takrat o njej na široko govorili. 

Na področju osnovnega šolstva smo nedvomno izboljšali kakovost pouka 
s tem, da smo s koncentracijo pouka na popolnih osnovnih šolah odpravili 
vrsto nižje organiziranih in zato manj ustreznih šol. Tako imamo sedaj brez 
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kombiniranega pouka 566 osnovnih šol, ki zajemajo že nad 92 %> vseh šoloob- 
veznih otrok. Imamo sicer še 499 osnovnih šol s kombiniranim poukom, vendar 
zajemajo samo še nekaj manj kot 8'% vse šoloobvezne mladine. Nedvomno 
pomeni to velik racionalizacijski proces, o katerem doslej nismo dosti govorili. 
Na tem področju najbrž v prihodnje ne bomo dosegali več takšnih rezultatov, 
temveč bo ta proces počasnejši. 

Katere pa so druge naloge, ki se nam odpirajo na tem področju? Nedvomno 
je ena od prvih nalog intenzivno izpopolnjevanje učiteljev. Novince moramo 
sodobneje in ustrezneje šolati v rednih šolah, tistim, ki pa že uče, pa moramo 
neprestano osveževati in izpopolnjevati znanje. Pri tem ne smemo skrbeti zgolj 
za dvig njihove strokovne usposobljenosti, temveč moramo prizadevanja usme- 
riti v veliki meri tudi na področje idejnosti, Veliko skrb bomo posvečali tudi 
materialni bazi, razširitvi učnega prostora in vsem ostalim dejavnikom, ki lahko 
prispevajo k izboljšanju pouka, skratka k temu, da se bo iz leta v leto večal 
odstotek učencev, ki bodo v rednem osemletnem šolanju uspešno končali 
osnovno šolo. 

Na področju srednjega šolstva imamo dokaj razvito mrežo teh šol, ki se 
je razvila v pogojih, ki sem jih omenil v uvodu. Nedvomno je potrebno na tem 
področju sistematično pregledati trenutno stanje, opraviti verifikacijo vseh šol 
— za gimnazije je že opravljen — in tudi na ta način spodbuditi kvalitetnejše 
delo teh šol. Nedvomno bo naša naloga, ugotoviti, ali mreža teh šol ustreza 
našim trenutnim in jutrišnjim potrebam, upoštevajoč pri tem tudi demografske 
elemente, to je število otrok, ki želi in hoče priti do poklica. Tudi na tem pod- 
ročju smo v preteklosti že dosegli določene pozitivne rezultate, ki jih lahko 
štejemo kot pozitivne racionalizacijske ukrepe. V zadnjem času smo zmanjšali 
število šol, ne da bi pri tem zmanjšali število oddelkov in učencev. Nasprotno, 
število učencev je rastlo, ker smo samo nekatere manjše, slabo organizirane 
šole priključili k večjim šolam in tako zagotovili kvalitetnejši pouk in navse- 
zadnje tudi kvalitetnejše kadre, ki iz takšnih šol prihajajo. 

V tej smeri je treba nadaljevati naša prizadevanja in iskati rešitev tudi za 
tiste konkretne primere, ki so navedeni v akcijskem programu. Nedvomno se 
bomo pri tem srečali s problemom, ali je ustrezen odnos med posameznimi 
vrstami srednjih šol na primer med gimnazijami in strokovnimi šolami in v 
številu učencev teh šol. Vprašanje je tudi, ali in kako šolati mladino za inanj 
zahtevne poklice, ki ne terjajo 3 ali 4-letnega šolanja. Vsa ta materija je vse- 
bovana v programu dela tega zbora in bomo pravzaprav z obravnavo vseh teh 
materialov prispevali in izvajali ukrepe racionalizacije na tem področju. 

Višje in visoko šolstvo je pred dobrimi desetimi leti doživelo velik razmah. 
Za razliko od osnovnega in srednjega smo tu povečali število šol, predvsem 
pa razširili njihovo notranjo organizacijsko strukturo. Tudi tu smemo govoriti 
o vplivu bujno razvijajočega se gospodarstva in družbenih služb, ki so nakazo- 
vali velike potrebe po kadrih različnih profilov in stopenj. Očividno smo pone- 
kod izvajali reformo visokega šolstva kampanjsko in so se nam zato vrinile 
nekatere neustrezne rešitve, ki jih že popravljamo in ki jih tudi posamezni učni 
zavodi odpravljajo. Tudi tu torej že smemo govoriti o določenih pozitivnih 
rezultatih racionalizacije, čeprav vsega še nismo storili. Izhodišče za racionali- 
zacijske ukrepe na tem področju so nedvomno sklepi skupščine, in novo pri- 
pravljeni zakon, ki bo kmalu prišel v ta dom; to je zakon o visokem šolstvu 
v SR Sloveniji. 
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Ce to področje primerjamo z enakimi področji v drugih državah, potem 
moramo ugotoviti, da zaostajamo. V letu 1965/66 je prišlo na območju naše 
države na 10 000 prebivalcev 62,4 študentov, v Hrvatski 71, v Srbiji 70,7 v 
Sloveniji 68, v Makedoniji 63; se pravi, da Slovenija tudi tu ni na vrhu lestvice, 
temveč nekako na sredi. Prav tako se število študentov v globalu v tem zad- 
njem obdobju v Sloveniji ni povečalo prek republiškega oziroma zveznega 
poprečja, ampak je bilo daleč pod njim. V obdobju od leta 1954/55 do 1962/63 
je v Jugoslaviji porastlo število študentov na indeks 195, v Sloveniji pa na 
indeks 155, medtem ko so nekatere države Zahoda dosegle tele indekse: Za- 
hodna Nemčija 182, Francija 181, Norveška 223, Avstrija 247, Češka 161 itd. 
Torej tudi v teh premikih nismo šli v skrajnosti. 

Naši racionalizacijski ukrepi naj bodo torej proces, ki naj vodi k izboljšanju 
pouka in k ustreznejšim organizacijskim rešitvam. Takšni procesi pa seveda 
ne omogočajo zmanjševanja finančnih sredstev za to področje, ampak zahte- 
vajo praviloma njihovo povečanje. Racionalizacij ski proces, ki ga izvajamo, naj 
končno tudi ovrednoti in pravilno postavi mesto celotnega sistema vzgoje in 
izobraževanja ter delo učnega osebja v naši družbi. Tudi s tem bomo prispevali 
k racionalizaciji. 

Tovarišice in tovariši, dovolite, da še nekaj rečem o nekaterih akcijah in 
mnenjih, ki so bila doslej izražena. Nekateri menijo, da bomo danes v tem 
zboru odločali o konkretnih vprašanjih, o konkretnih nalogah akcijskega pro- 
grama, da bomo že danes ukinjali šole. Menim, da naloga našega zbora danes 
ni takšna, temveč naj družbeno ovrednoti celoten proces in pristop k racio- 
nalizaciji. Zato niti ni potrebna razprava o tem in onem konkretnem primeru, 
temveč .le splošna družbena ocena izhodišč, ki so nakazana v predlogih in ki 
naj prevladujejo pri racionalizacijskih procesih. 

Tovarišice in tovariši, o konkretnih primerih, ki so navedeni v akcijskem 
programu in drugih, ki niso navedeni, tečejo razprave in bodo tekle tam, kjer 
se te stvari dogajajo. To se pravi, razprava teče v temeljnih izobraževalnih 
skupnostih na nivoju med republiško in temeljno izobraževalno skupnostjo. Naj 
tečejo te razprave v občinskih skupščinah, v krajevnih skupnostih, v občinskih 
konferencah SZDL, sindikatih in drugih družbenih organizacijah, v naših 
gospodarskih organizacijah in gospodarski zbornici. Preden bomo zavzeli do- 
končna stališča in sprejeli sklepe, naj se konfrontiraj o vsa mnenja. 

Naš zbor ni pristojen ukiniti šole, ki je ni ustanovil. Zbor lahko kon- 
kretno razpravlja in sklepa le o tistih predlogih, ki bodo prišli pred ta zbor 
s področja visokega šolstva; to se pravi tistega šolstva, katerega ustanovitelj 
je republiška skupščina. O ostalih vprašanjih bodo razpravljali tisti, ki so za 
to poklicani. Zbor kreira samo splošna izhodišča in kriterije, ki naj bodo pri 
tem uporabljeni zato, da bi racionalizacij ski ukrepi in procesi bili kar se da 
ustrezni in uspešni, kar naj bi v končni fazi pripomoglo k temu, da bo celotna 
sfera vzgoje in izobraževanja v prihodnjih letih doživela svojo renesanso. Hvala 
lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima republiški sekretar za 
prosveto in kulturo, tovariš Tomo Martelanc. 

Tomo Martelanc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Ker moram po razporedu spremljati tudi sejo republiškega zbora, izkoriščam 
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samo trenutni premor v tem zboru, da se udeležim tudi razprave v prosvetno- 
kulturnem zboru. Hkrati se vnaprej opravičujem, ker ne bom mogel slediti tej 
razpravi v tem zboru do konca. 

Mislim, da je bistvo gradiva orisal že dr. Vladimir Bračič. Zato se bom na- 
slonil na njegova izvajanja z nekaterimi dopolnitvami in poudarki. Kaj je prav- 
zaprav namen pričujočega gradiva o racionalizaciji na področju vzgoje in izo- 
braževanja? Njegov temeljni namen je pospešiti prizadevanja, da bi se tudi 
vzgojno-izobraževalne dejavnosti v prihodnje razvijale bolj skladno s celotnim 
družbenim in gospodarskim razvojem kakor tudi v okviru možnosti in potreb, 
ki nam jih narekuje uresničevanje družbene in gospodarske rei'orme. Ključno 
vprašanje nadaljnjega razvoja celotnega sistema vzgoje in izobraževanja je, 
kako ga prilagoditi zahtevam in potrebam našega gospodarstva in družbenega 
razvoja. Pri tem pa nikakor ne smemo obravnavati področje izobraževanja kot 
kategorije splošne potrošnje, temveč kot enega temeljnih pogojev za nadaljnji 
družbeni in gospodarski napredek. Izobraževanje ni in ne more biti samo bre- 
menitev proizvodnje, ampak njen sestavni del, kot eden poglavitnih dejav- 
nikov enovitega procesa družbenega dela. Zato si bo treba tudi prihodnje čimbolj 
prizadevati, da bi se uveljavili interesi proizvajalcev oziroma uporabnikov 
kadrov in da bi čim tesneje povezali šolstvo z gospodarstvom in z družbenimi 
službami. Novoustanovljene izobraževalne skupnosti dajejo sistemsko osnovo za 
skupno oblikovanje kadrovske politike, tako s strani tistih, ki kadre usposab- 
ljajo, kakor tudi s strani tistih, ki kadre zaposlujejo. Ob tem se venomer sreču- 
jemo s problemom planiranja kadrov. To seveda ni samo naš specifični problem, 
ampak ga zasledimo v vseh deželah, UNESCO ima celo inštitut za planiranje 
kadrov in izobraževanja. Vendar doslej še nihče ni izdelal zveličavnega recepta, 
ki bi uspešno napovedoval kadrovske potrebe, čeprav vemo, da mora biti na- 
črtovanje kadrov sestavni del načrtovanja družbenega in gospodarskega razvoja. 
Težave nastanejo takrat, ko je treba določno napovedati potrebe. Načrtovanje 
kadrov je dolgoročna naloga in jih ne smemo načrtovati samo za nekaj let, 
ampak za več šolskih generacij; na področju srednjega šolstva najmanj za 12 
let in na področju visokega šolstva najmanj za 16 let. Zaradi odsotnosti ustrez- 
nih dolgoročnih načrtov razvoja našega gospodarstva je zato mogoče planirati 
kadre samo okvirno oziroma orientacijsko. Ni pa seveda povsem nemogoče. 
Čeprav se gospodarski in družbeni razvoj gibljeta zelo dinamično, se struktura 
kadrovskih potreb ne spreminja skokovito. Vse bistvene potrebe se počasi spre- 
minjajo in počasi oblikujejo in jih lahko zato tem bolj zanesljivo predvidimo. 
Ce pa predvidevanja niso točna, jih seveda lahko še vedno sproti korigiramo. 
Vse to pa seveda pomeni, da tudi proučevanje mreže našega šolstva ni enkratna 
akcija, ampak stalen proces in v bistvu trajna naloga. 

Izhodiščna ocena kadrovskih potreb in razmeroma zanesljivo merilo za 
planiranje kadrov je nedvomno kvalifikacijska struktura prebivalstva, zlasti 
zaposlenega. Ta podoba v Sloveniji ni preveč razveseljiva. Ce pogledamo kvali- 
fikacijsko strukturo vsega prebivalstva, potem je naša republika v primerjavi 
z drugimi republikami še kar v ugodnem položaju. Povsem drugačna pa je 
struktura zaposlenega prebivalstva. Podatki zveznega statističnega zavoda, ki 
jih je obdelal naš sekretariat, nam kažejo zaskrbljujočo sliko. 

Najvišji odstotek zaposlenih z visoko izobrazbo ima Crna gora in sicer 
5,1%. Na drugem mestu je Srbija s 4,9 %, na tretjem Hrvatska s 4,2%, na 
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četrtem Makedonija s 4,1 °/o, na petem Bosna in Hercegovina s 3,5% in na zad- 
njem Slovenija s 3,4 %>. 

Podobno je stanje pri višji izobrazbi: Crna gora spet vodi s 3,6%, Srbija 
2,8%, Hrvatska 2,5 %>, Makedonija 2,4%, Bosna in Hercegovina 2,3% in 
Slovenija 2%. 

Celo pri srednji izobrazbi ni podoba nič bolj vedra. Najboljša je znova 
Crna gora s 14%, potem Srbija 12,8%, Makedonija 12,7%, Hrvatska 11,4%, 
Slovenija 11,1 °/o in Bosna in Hercegovina 10,9 %. 

Celo pri visoko kvalificiranih delavcih Slovenije zaostaja. Pri teh vodi Ma- 
kedonija s 16,6 %, sledijo Srbija 6,4%, Crna gora 5,8%, Bosna in Hercegovina 
5,6%, Hrvatska 5,3% in Slovenija le s 5%. 

Enaka je podoba celo pri kvalificiranih delavcih. Slovenija vodi le pri nižji 
izobrazbi in pri polkvalificiranih delavcih, hkrati pa ima najmanj nekvalifici- 
ranih delavcev v strukturi zaposlenih. Tudi odnosi med posameznimi izobraz- 
benimi kategorijami niso ugodni. Na enega delavca z visoko izobrazbo prideta 
v Sloveniji dva delavca s srednjo izobrazbo; se pravi, da je odnos med delavci 
z visoko izobrazbo in delavci s srednjo izobrazbo 1 : 2. V razvitih deželah znaša 
ta količnik 1 : 4, ponekod celo do 1 : 6. Ta podatek dokazuje, da nam kljub 
zelo razširjenemu mnenju o ekstenzivnosti srednjega šolstva srednjih kadrov 
primanjkuje. Za uresničevanje ciljev gospodarske reforme pa je lahko deficit 
strokovnjakov s srednjo izobrazbo usoden, saj je splošno znano, da so prav ti 
strokovnjaki nosilci produktivnosti. Pri povečanih naporih in v novih naložbah 
bi naj po predvidevanjih srednjeročnega načrta do leta 1970 količnik izboljšali 
na 1 : 2,5, vendar doslej še nismo zaznamovali bistvenih premikov, ki bi to omo- 
gočili, čeprav smo že v tretjem planskem letu. 

Podatki zavoda za zaposlovanje pa pričajo, da imamo v posameznih po- 
klicih tudi več kot polovico, na nekaterih področjih celo dve tretjini, delovnih 
mest, ki niso ustrezno zasedena z delavci s srednjo izobrazbo. Celo od 12 000 
delovnih mest, ki terjajo izobrazbo ekonomskega tehnika, imamo 8000 ali 2/3 
neustrezno zasedenih. Pri tem pa leti največ pripomb na ekonomske šole. 

Iz številnih študij in analiz, ki smo jih v Sloveniji v zadnjem času pri- 
pravili, izhaja kritična ugotovitev, da raven izobrazbe zlasti delavcev na vodilnih 
in strokovnih delovnih mestih ne ustreza, da so strokovne službe pomanjkljivo 
zasedene in da celo obstoječih strokovnih kadrov nismo racionalno razporedili, 
kar vse povzroča neracionalno in predrago zaposlovanje. Zato tudi nismo dovolj 
pripravljeni in sposobni spoprijeti se z vsemi odgovornimi nalogami, ki jih po- 
stavljajo pred nas reforma, dinamični razvoj gospodarstva in tudi zaostreni 
pogoji gospodarjenja ob neogibnem vključevanju v mednarodno delitev dela. 

Ob tako nezadovoljivi izobrazbeni strukturi je tudi dosti teže dosledno 
uveljavljati sistem samoupravljanja in načela delitve po delu. 

Iz vsega povedanega nedvomno izhaja, da bo potrebno v obdobju inten- 
zivnega izvajanja reforme posvetiti vso pozornost izobraževanju. Zato tudi 
racionalizacije šolstva nikakor ne gre jemati kot kampanjo za ukinjanje šol, 
ampak le kot proces prizadevanj za večjo kakovost in učinkovitost vzgojnega 
in izobraževalnega dela. Res je sicer, da pregled dosedanjega razvoja šolstva 
kaže na določene značilnosti neuravnoteženega, neenakomernega in ekstenziv- 
nega razvoja. Drznem pa si trditi, da družba doslej ni dajala preveč za področje 
vzgoje in izobraževanja, pač pa je vprašanje, če smo vsak dinar v šolstvu smo- 
trno in koristno porabili. Doslej so se sredstva, ki smo jih v Sloveniji v zadnjih 
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letih dajali za šolstvo, gibala med 4 in 5°/» narodnega dohodka. Lani in pred- 
lanskim so znašala 4,3'% narodnega dohodka. Po podatkih UNESCA, ki sem 
jih povsem po naključju zasledil prav včeraj, nekatere razvite dežele dajejo za 
izobraževanje naslednje odstotke družbenega proizvoda, poudarim naj, ne na- 
rodnega dohodka, ampak celotnega družbenega proizvoda, kar»je po obsegu 
dosti več kot narodni dohodek. Podatki: Švedska 5,3%, ZSSR 5,38%, oba 
podatka sta iz leta 1963, Velika Britanija 5,03%, podatek je iz leta 1964, Fran- 
cija 5,7%, Holandija 5,7%, in ZDA 6,3% družbenega proizvoda, slednji po- 
datki so iz leta 1965. 

Problemi šolstva, tako po gmotni kot po vsebinski plati, so lastni skoraj 
sleherni deželi. Tako smo na eni strani priče doslej neslutenemu razvoju izo- 
braževanja, pravi eksploziji izobraževanja, na drugi strani pa priče svetovne 
krize izobraževanja. Skoraj v vsaki državi primanjkujejo šolski prostori, učila, 
učbeniki, učitelji, le ukaželjnih učencev je preveč. Ta problem je tako pereč, 
da se je lani oktobra z njim posebej ukvarjala mednarodna konferenca, ki jo je 
v Ameriki sklicala UNESCO in to prav z naslovom »Svetovna kriza v izobraže- 
vanju«. 

Ne bi hotel s tem kogar koli tolažiti, vendar moramo ugotoviti, da so 
povsod določene težave, na katere naletimo pri razreševanju problemov v siste- 
mu vzgoje in izobraževanja. To je odsev zakonitosti razvoja, ki se pojavlja po 
vsem svetu, v sleherni deželi, tako v bolj kot v manj razvitih deželah. Ena 
temeljnih zakonitosti, ki se zrcali vsepovsod po svetu, je tudi skokovit porast 
sredstev za izobraževanje. V zadnjih desetih letih so sredstva za izobraževanje 
podvojili v Avstriji, Italiji, Švedski, Sovjetski zvezi. Dvainpolkrat več dajejo 
danes kot pred desetimi leti v Britaniji in v ZDA, triinpolkrat več v Holan- 
diji, štirikrat več pa v Franciji. Posebej je zaznaven ta porast v deželah v raz- 
voju. Bolivija je v štirih letih povečala sredstva za skoraj dvainpolkrat, Indija 
v desetih letih za več kot trikrat, Libija v treh in Mehika v štirih letih za sko- 
raj dvainpolkrat, Pakistan za skoraj triinpolkrat, Tunizija za, skoraj trikrat 
itd. V istem času pa je gospodarska rast bila skromnejša v primerjavi s tako 
naglim povečanjem sredstev za izobraževanje. V Boliviji je znašala poprečna 
letna stopnja rasti gospodarstva 5%, v Indiji 2,7, v Avstriji 4,15, v Franciji 5,1, 
v Italiji 5,15, v ZDA 4,7, v Britaniji 3,25 in v Sovjetski zvezi 6,5%. 

Eksplozija izobraževanja, ki povzroča svetovno krizo te dejavnosti, se zrcali 
tudi v naglem porastu učencev in študentov. Nekaj teh podatkov je že navedel 
dr. Bračič, jaz jih bom pa osvetlil z drugega izhodišča oziroma po drugačni 
metodologiji. 

Od leta 1950 do leta 1963, to je v 13 letih, se je na svetu povečalo število 
otrok v osnovnih šolah za 57 %, v Evropi iz razumljivih vzrokov dosti manj — 
19%, medtem ko je v Sloveniji zadnja leta odstotek celo padel. Število sred- 
nješolcev se je v Evropi povečalo za 86%, v svetu pa kar za 110%. Število 
študentov se je v Evropi povečalo za 111%, v svetu pa celo za 130%. V pri- 
merjavi z letom 1959 se je vpis na visoke šole v ZDA povečal za 70%, na 
Švedskem za nad 100 %, v Franciji za 180%, v Avstriji pa za 200%. V istem 
obdobju se je v drugih naših republikah zvišalo število študentov za 66%, v 
Sloveniji pa za 46 %, na fakultetah v drugih republikah le za 21 %, na ljubljan- 
ski univerzi pa celo samo za 16%, ostalo povečanje gre na rovaš višjih šol, 
predvsem novoustanovljenih. Gradivo o racionalizaciji navaja tudi drugi po- 
datek, ki priča, da smo glede števila učencev pod evropsko ravnijo. Vse to 
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govori in jasno priča o tem, kako je potrebno pojmovati racionalizacijo šol- 
stva. Nikakor ne smemo dovoliti zmanjševanja ali omejevanja možnosti za šola- 
nje mladine, saj bi s tem žagali vejo, na kateri sloni družbena in gospodarska 
reforma. Tudi nekateri kratkoročni vidiki kadrovskih potreb gospodarstva ali 
družbenih služb ne morejo biti orientacija za dolgoročno snovanje in programi- 
ranje kadrov. Zato bo tudi pri proučevanju posameznih nalog, ki jih nalagata 
gradivo in akcijski program za izvajanje racionalizacije, potrebno z izredno 
pozornostjo upoštevati vse vidike, razmere in pogoje, ki naj vplivajo na končne 
odločitve o racionalizaciji. Suhi matematični izračuni, poenostavljene sheme, 
zgolj tehnokratski vidiki lahko sicer omogočijo določen prihranek v denarju, 
so pa lahko zelo pogosto navzkriž z življenjsko stvarnostjo. Nemara je takšen 
preveč poenostavljen pristop prisoten celo tudi v našem gradivu. Formula — 
manj šol, toda večje šole in s tem tudi večji učinek in kakovost — nedvomno 
v načelu velja, vendar kaj hitro trči ob resničnost in potrebe, ki jih je obliko- 
valo samo življenje. 

Samo primer: ekonomska srednja šola v Ptuju je najmanjša v Sloveniji, 
šteje le 176 učencev v šestih oddelkih. Leži na območju, kjer je več kot 60 Vo 
prebivalstva zaposlenega v kmetijstvu; zategadelj je možnost za zaposlovanje 
absolventov te šole majhna. V bližini je šola v Mariboru in tudi v Murski Soboti. 
Razlogi za ukinitev te šole in za prešolanje otrok na srednjo ekonomsko šolo 
v Mariboru so pravzaprav na dlani. Pa vendar ni moč mimo argumentov ki 
govore v prid te šole. Ptujčani ugotavljajo, da je v njihovi regiji skorajda naj- 
manjši odstotek mladine, ki po končani osemletki nadaljuje šolanje na srednjih 
šolah — manj kot 10 %. Ce ukinemo to šolo — tako pravijo - bo ta odstotek še 
manjši, kajti po anketi, ki so jo izvedli med učenci te šole, bi le 20°/o učencev 
nadaljevalo šolanje v Mariboru in drugod. Nastane vprašanje, kam z mladino 
po končani osnovni šoli. Hkrati pa zatrjujejo v obeh občinah, v Ptuju in Ormo- 
žu, da na njunem območju nima ustrezne izobrazbe niti polovica zaposlenih na 
delovnem mestu ekonomskega tehnika. Tako bi bilo po njihovih izračunih 
možno v prihodnje zaposliti še 250 ekonomskih tehnikov. 

Ne navajam tega primera, ker bi hotel braniti obsto.i te šole, ali pa se 
zavzemati za njeno ukinitev. To naj bo stvar strokovne komisije, ki bo pro- 
učevala mrežo strokovnih šol v Sloveniji. Hotel sem samo opozoriti na kom- 
pleksnost problematike, s katero se bomoi srečevali pri izvajanju akcijskega 
programa ter na pomembnost odločitev, ki jih bomo sprejemali v okviru zastav-, 
ljenega načrta racionalizacije. Tudi pri racionalizaciji sami bomo morali biti 
pač racionalni. 

Nepremišljeni, nedognani in nepreverjeni posegi lahko povzroče tudi več 
škode kot koristi, lahko dajo prav nasprotni učinek od zaželenega. Tako 
zahtevana odgovornost pri razreševanju zastavljenih racionalizacijskih nalog 
pa nas ne sme bremeniti pri odločnem ukrepanju, zlasti v tistih primerih, ki 
so jasni in pa nedvoumni. Niti to ne pomeni, da bomo morali o slehernem 
ukrepu razpravljati na ne vem kako visoki znanstveni ravni, če nam bodo že 
preprosti izkustveni podatki jasno razgrnili položaj. Prevladati mora pre- 
pričanje, da je racionalizacija na področju vzgoje in izobraževanja neogibna 
zahteva reforme, da je to pot, ki lahko zagotovi boljšo izrabo sredstev in tudi 
višjo kakovost in učinkovitost šolstva, skratka, da je to proces, ki je v prid 
tudi samemu področju vzgoje in izobraževanja. Hvala lepa. 

19 



290 Prosvetno-kulturni zbor 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Predloženo gradivo, je 
obravnaval naš odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov ter o tem 
dal poročilo, ki ste ga prejeli. V zvezi z gradivom o racionalizaciji na področju 
vzgoje in izobraževanja in z akcijskim programom za izvajanje racionalizacije 
je več institucij in organizacij poslalo skupščini svoje pripombe in stališča; med 
njimi tudi republiški odbor sindikata delavcev družbenih dejavnosti. Njegova 
stališča ste dobili danes na klopeh. 

O pripombah in stališčih je na včerajšnji seji razpravljal odbor za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov, ki je hkrati pripravil tudi predlog sklepov, 
ki naj bi jih naš in republiški zbor sprejela po končani današnji razpravi. Tudi 
sklepe ste dobili danes na klopeh. Prosim poročevalca stalnega odbora, poslanko 
tovarišico Lojzko Gostenčnik-Zmavc, da poroča o včerajšnji seji. 

Lojzka Gostenčnik-Žmavc : Dovolite, da prečitam dodatno po- 
ročilo stalnega odbora k predlogu ukrepov za racionalizacijo na področju vzgoje 
in izobraževanja in k akcijskemu programu za izvajanje racionalizacije. Prvo 
poročilo ste dobili skupaj z drugimi gradivi za to sejo. 

Tovariš predsednik je že omenil, da je odbor na seji dne 26. marca pre- 
delal osnutek sklepov o ukrepih za racionalizacijo na področju vzgoje in izo- 
braževanja. Sklepe ste dobili danes na klopeh. Odbor je bil na tej seji seznanjen 
s pripombami k predlogu ukrepov za racionalizacijo, ki so jih Skupščini SR 
Slovenije oziroma prosvetno-kulturnemu zboru posredovali: filozofska fakulteta 
v Ljubljani, Vida Roje, poslanka prosvetno-kulturnega zbora, aktiv družbeno- 
političnih organizacij občin Ptuj in Ormož in skupščina občine Trbovlje. Vse 
pripombe omenjenih se nanašajo na predloge konkretnih ukrepov za raciona- 
lizacijo. Ker so vse dosedanje razprave o racionalizaciji šolstva šele v začetni 
fazi in so še načelne, je odbor že na svoji prejšnji seji dne 15. marca 1968 
sklenil, da posameznih predlogov za konkretne ukrepe kot tudi pripombe nanje 
ne bo obravnaval, dokler ne bo v celoti seznanjen z vsemi stališči vseh pri- 
zadetih. Tudi republiški odbor sindikata delavcev družbenih dejavnosti Slo- 
venije je skupščini posredoval stališča k predlogu ukrepov za racionalizacijo 
na področju vzgoje in izobraževanja, ki so vam bila danes razdeljena. Odbor 
je včeraj obravnaval tudi ta stališča in se je z njimi strinjal. Hkrati je odbor 
pripravil predlog sklepov, ki naj bi jih naš republiški zbor sprejel po končani 
razpravi. Osnutek sklepov ste dobili danes in ste se lahko z njim seznanili. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Začejam razpravo. Uvodoma naj 
povem, da se je poslanka našega zbora, tovarišica Majda Slajmer-Japelj opra- 
vičila pismeno, ker je še vedno bolna. Poslala je pismeno svoj prispevek k 
razpravi o racionalizaciji šolstva. Mislim, da je prav, če nam sekretar zbora 
prebere ta prispevek. 

(Sekretar zbora Gojmir Komar prebere prispevek tovarišice poslanke 
Majde Šlajmer-Japljeve:) 

Majda Slajmer-Japelj: Ob razpravi o racionalizaciji šolstva bi 
v zvezi s strokovnimi šolami rada omenila le-to. Tendenca, naj ne bi šolali v 
srednjih strokovnih šolah preozkih profilov strokovnjakov, je prav gotovo 
pravilna. Tako bi najprimerneje razbremenili dijake teh šol in jim dali 
možnost, da se odločijo za ožjo specializacijo takrat, ko jim je bolj jasno, 
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kakšni so njihovi pravi poklicni interesi. Ko se bo pričela verifikacija srednjih 
strokovnih šol, bo potrebno preveriti tudi kakovost praktičnega dela kot pouka 
in ne kot dela pod minimalnim nadzorstvom. Strokovne šole morajo usposab- 
ljati učence za določeno delo in ne smejo svojega pouka koncentrirati le na 
frontalni pouk in na delo v šolskih kabinetih. Ob verifikaciji teh šol se bo kot 
pereč problem pokazala usposobljenost učiteljev, ki so bili za to delo izbrani 
sicer kot dobri strokovni delavci, nimajo pa primerne pedagoške izobrazbe, ki 
bi jih vsebinsko pa tudi formalno docela kvalificirala za učno in vzgojno delo. 
Ker je število takšnih učiteljev na šolah veliko, bomo morali ob filozofski 
fakulteti prav gotovo v bližnji bodočnosti organizirati take dopolnilne oblike 
študija, ki niso več neznane v drugih deželah. 

Morda še to. Razširitev splošnega izobraževalnega programa na strokovnih 
šolah je prav gotovo zelo koristna. Sem pa mnenja, da moramo tudi tu pomisliti, 
kaj je ekonomično in v perspektivi res koristno. Računati moramo namreč s 
tem, da je naloga srednjih strokovnih šol dajati diplomante, ki so sposobni 
delati v določeni stroki in takšnih potrebujemo v velikem številu. Praksa v 
preteklih letih, da so absolventi teh šol takoj po diplomi odhajali na višje in 
visoke šole, ki so jih oddaljile od osnovnega poklica, prav gotovo ni koristila 
naši kadrovski politiki. Pravilno je, da imajo sposobni absolventi srednjih stro- 
kovnih šol možnost, da študij nadaljujejo, sem pa tudi mnenja, da je za 
akademski študij zelo potrebna čim širša splošna izobrazba, ki jo daje gimnazija, 
predvsem kadar usposabljamo bodoče akademike za ustvarjalno delo. Poleg 
navedenega so strokovne šole dražje od gimnazij in tako pogosto dobivamo lja 
fakultete po dražji poti slabše pripravljene novince. 2eleti bi torej bilo, da bi 
sestavi j alci učnih programov za strokovne šole upoštevali primarno nalogo teh 
šol in z njimi zagotovili učencem tisto znanje, s katerim bodo v svojem stro- 
kovnem področju sprejeti kot dobrodošli. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Nadalje se je prijavil k razpravi 
tovariš Janko Belec. Prosim. 

Janko Belec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. K 
predlogu ukrepov za racionalizacijo na področju vzgoje in izobraževanja je 
govora tudi o reorganizaciji pedagoške službe, ki naj bi opravljala nadzor nad 
osnovnimi in srednjimi šolami, predšolskimi zavodi in zavodi za usposabljanje 
otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. V predlogu je stališče, naj 
bi bila ta služba enotna za vso republiko in naj bi se prenesla v pristojnost 
republiškega sekretariata za prosveto in kulturo. Še nadalje bi zlasti zaradi 
potreb osnovnih šol obstajale dislocirane skupine pedagoških nadzornikov. Te 
bi bile v večjih regionalnih centrih — navedenih je osem. Navedeno je tudi, naj 
bi se ta služba financirala iz republiškega proračuna. Ukrepi predlagajo spre- 
membi zakonov a prosvetno-pedagoški službi in o pedagoškem inštitutu ter 
zakona o odpravi zavoda za šolstvo SR Slovenije in pedagoškega sveta SR 
Slovenije. O vsem tem naj povem tole: 

1. Ne vidimo možnosti, da bi se mogla dejavnost pedagoške službe bolje 
razvijati v sklopu sekretariata za prosveto in kulturo, pa čeprav bi postala 
enotna v upravno-organizacijskem smislu. Važnejša je vsebinska enotnost in 
to prav na področju usmerjanja učno-vzgojnega dela. Doslej je vsak zavod 
delal po svoje, po svojih konceptih, čeprav je zavod za šolstvo SR Slovenije 
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skušal usklajevati delo posameznih zavodov. To vlogo lahko rešuje enotni zavod 
za šolstvo SR Slovenije z dislociranimi enotami. 

2. Pravilno je, da bi bil večji poudarek na pedagoškem nadzoru. Tega pa 
ne pojmujemo tako, da bi ta služba postala nekdanja nadzorna služba. Ona 
mora obdržati svoje svetovalne naloge, ki pa morajo temeljiti le na ugotovljenih 
dejstvih pedagoškega nadzora. Če bodo naše prosvetne delavce strokovno in 
ustrezno usposobili na pedagoških akademijah in na filozofski fakulteti in če 
bo zanje obvezno občasno usposabljanje in izpopolnjevanje, skratka, če bodo 
učitelji za svoj poklic usposobljeni, potem je vsekakor važnejši nadzor nad 
učiteljevim delom. Ta nadzor naj opravlja prosvetno-pedagoška služba. Te 
naloge pa bo lahko opravljala le, če bo tako organizirana, da bo pokrivala 
enakomerno vse območje Slovenije. Možna bo sestava različnih ekip za vse vrste 
Šol, ne glede na katero vrsto šole gre in na katerem območju se nahaja. 

3. Prosvetno-pedagoška služba bo učinkovito ukrepala če bo postala 
neodvisna predvsem v materialnem pogledu. Ce bo postala organizacijska 
enota republiškega sekretariata, je bojazen, da bi kdo smatral, da 
prehaja s tem v sestav občinske uprave. Da je ta služba bila doslej neučin- 
kovita, dokazujejo naslednja dejstva: Na šolah so sicer bili vsako leto obiski, 
sestanki šolskih aktivov, seminarji, tečaji, vpisi v knjige obiskov, konference, 
nasveti in tako dalje itd. Vendar je ob vsem tem prosvetno-pedagoška služba 
samo ugotavljala ni pa mogla ukrepati. Priporočila šolam in ustanoviteljem 
niso mnogo zalegla. Zaradi tega je bila služba neracionalna in tudi draga, saj 
so tečaji in seminarji stali precej denarja. 

4. V teh razmerah nista mogla priti do izraza vsebina učiteljevega dela 
in njegov uspeh. Z novim načinom bi to lahko precej spremenili. 

5. Seveda ostaja v predlogih še vrsta odprtih vprašanj; na primer odnos 
dislociranih pedagoških služb do republiške enote. Za dislocirane službe bo 
potrebno izdelati normative, kako naj poslujejo. Tudi o njihovi administraciji 
bi se morali pogovoriti. 

6. Zavzemam se za enotno prosvetno-pedagoško službo, ki bo teemljila na 
samostojnosti zavoda za šolstvo SR Slovenije in dislociranih zavodov, ki naj 
imajo tako velika področja dela, da bodo imeli zasedena vsa predmetna pod- 
ročja s stalnimi in z zunanjimi sodelavci, ker bi tako zagotovili tudi kvaliteto 
njihovega dela. Smatram, da bi nakazane rešitve in tem prilagojen zakon o 
pedagoški službi bile dobre in bi pomenile korak naprej pri izboljšanju dela 
naših šol. Prinesla bi tudi več odgovornosti v delu posameznega učitelja in s 
tem tudi šole kot celote. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima tovariš Viktor Malovrh. 

Viktor Malovrh: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Oprostite, če bom kljub uvodnemu pojasnilu tovariša dr. Bračiča vendarle 
konkretno govoril O' problemu racionalizacije v Zasavju; dvakrat ukrepa, kdor 
takoj ukrepa. Predlog ukrepov za racionalizacijo na področju vzgoje in izo- 
braževanja, ki ga je skupno z akcijskim programom za izvajanje racionalizacije 
predložil Skupščini SR Slovenije izvršni svet, predvideva v mreži srednjih šol 
tudi ukinitev oddelka za strojno stroko tehniške srednje šole v Trbovljah in 
preusmeritev te šole v elektrostroko ter ukinitev ekonomske srednje šole v 
Trbovljah. Na sestanku 20. marca t. 1. so o predvideni ukinitvi razpravljali 
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zastopniki družbeno-političnih organizacij, občinskih skupščin, temeljnih izo- 
braževalnih skupnosti ter nekaterj. republiški poslanci iz Hrastnika, Trbovelj 
in Zagorja. Na tem sestanku smo proučili predloge sekretariata za prosveto 
in kulturo in mi je bilo naloženo, da vam posredujem tele ugotovitve: 

Ekonomska srednja šola v Trbovljah je začela z delom leta 1956, tehniška 
srednja šola pa leta 1961. V obe šoli se vpisujejo predvsem otroci rudarjev — 
delavcev, ki želijo otroke izobraziti za določen poklic ali pa jim omogočiti 
nadaljnji študij na višjih in visokih šolah. S predvideno ukinitvijo šol bi 
prisilili znaten del mladine iz Zasavja, da ostane doma le s končano osnovno 
šolo. Potreba po ukinitvi, kakor jo navaja gradivo, prihaja do izraza predvsem 
zaradi bližine Celja. Ta bližina pa ni realna, saj so Trbovlje oddaljene od 
Celja po železnici 43 km, po cesti prek Podmeje pa 38 km. Na žalost pa po 
tej cesti ni avtobusnega prometa. Ta predlog je tudi v popolnem nasprotju 
z ugotovitvijo republiškega sekretariata za prosveto in kulturo v gradivu o 
racionalizaciji iz leta 1967, v katerem ugotavlja, da je 15 %> zajemanje mladine 
v srednje šole odločno prenizko in da je ta odstotek treba povečati. Z ukinitvijo 
ekonomske srednje šole in strojnega oddelka tehnične srednje -šole:, ki imata 
vpis prek kapacitet in izobražujeta za zelo širok profil, pa teh namenov 
sestavljalca predloga vsekakor ne bomo dosegli. Nedoslednost takšne racionali- 
zacije, kaže tudi dejstvo, da ima po analizah le 37 l0/o zaposlenih zahtevano 
srednješolsko izobrazbo. Če temu prištejemo še to, da predstavlja Zasavje močno 
gospodarsko regijo, ki je izrazito industrijskega značaja, bi vsaka takšna poteza 
pomenila samo povečanje odvečne nekvalificirane delovne sile, ki že tako ne 
najde zaposlitve. 

V ožjem šolskem okolišu, ki zajema industrijski bazen Hrastnik, Trbovlje 
in Zagorje, pa znaša odstotek v srednje šole vključene mladine kar 24,6%. 
Struktura našega prebivalstva namreč zahteva šolanje, saj mladina skoraj nima 
možnosti za zaposlitev. Odvzeti otrokom možnost za šolanje bi bilo vsekakor 
prenagljeno, če ne že celo neodgovorno dejanje. Predlog za racionalizacijo tudi 
ne upošteva dejstva, da so prometne zveze med Zasavjem in Celjem zelo slabe 
in da Trbovlje, Zagorje, Litija in tudi Hrastnik niso nikoli gravitirali na šole 
v Celju. Vzroki za to so po mojem mnenju: razgiban teren med zasavsko in 
celjsko kotlino, slabe ceste in slabe železniške zveze. Po železnici je Trbovlje 
oddaljeno od Celja 43 km, od Ljubljane pa 55 km. Glede vozačev moram ome- 
niti, da je vožnja v Celje zelo neprikladna tudi zaradi železniškega vozlišča 
v Zidanem mostu, ki čas potovanja precej podaljša. 

Ce bi prišlo do ukinitve obeh šol, bi se dnevno vozilo v Celje iz ekonomske 
srednje šole 240 dijakov, iz strojnega oddelka tehnične srednje šole pa 98 di- 
jakov, to je skupno 338 učencev. Ena mesečna vozovnica stane 49 N dinarjev 
oziroma prevoz vseh učencev na mesec pa bi stal skupaj 16 542 N din. Pri tem 
pa ni upoštevana cena lokalnih prevozov do železniških postaj niti prehrane. 
Dijaki, ki bi imeli dopoldanski pouk, bi morali odpotovati iz Trbovelj ob pol 
šestih zjutraj in bi se vrnili v Trbovlje popoldan ob pol treh ali pa še pozneje. 
V tem času pa bi prebili le šest šolskih ur v šoli v Celju, ves ostali čas pa v 
čakalnicah ali pa na poti. Za dijake iz Zagorja se seveda ta čas še podaljša. 

Glede prešolanja dijakov ekonomske šole v Celju — posredujem tudi izjavo 
vodstva ekonomske srednje šole v Celju, citiram: »Glede možnosti vključitve 
dijakov iz šolskega okoliša v naše šole vam posredujemo naslednje informacije. 
Adaptirano poslopje srednje ekonomske šole v Celju ima poleg predpisanih 
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specializiranih učilnic in kabinetov na razpolago v enem turnusu 13 učilnic. 
Ker zahtevajo verifikacij ski pogoji tudi laboratorij za tuje jezike, bomo imeli 
v šolskem letu 1967/68 na razpolago le 12 učilnic. Ekonomska srednja šola v 
Celju pokriva celotno zaledje bivšega celjskega okraja, kar ima močan odraz 
v strukturi dijakov. Večina naših dijakov je iz zaledja in se odstotek vozačev 
giblje od 59 do 64%, letos pa 63%. V dopoldanski pouk vključujemo zato 
dijake — vozače, ki pri sedanjem prilivu zasedajo vse dopoldanske kapacitete. 
V popoldanskem turnušu imamo dijake iz Celja in iz njegove bližnje okolice. 
Dijaki iz Celja zasedajo tri učilnice, slušatelji oddelkov za odrasle tri učilnics, 
drugo proste učilnice, to je 3-4 pa damo na razpolago delavski univerzi iz 
Celja za izobraževanje tehnikov in za osnovnošolsko izobraževanje odraslih. 
Tako je šola v obeh turnusih zasedena. Če ostane priliv dijakov iz zaledja 
nespremenjen, petem ni mogoče vključiti v dopoldansko izmeno še dijakov iz 
vašega območja, to je trboveljskega. Na razpolago bi bile le 3—4 učilnice v 
popoldanski izmeni, in sicer tiste, ki jih sedaj odstopamo delavski univerzi, 
To pa verjetno ne bi ustrezalo pogojem vaših dijakov, od katerih bi se najbrž 
večina vozila na relaciji Trbovlje—Celje. Podatke vam posredujemo na osnovi 
dosedanjega priliva dijakov iz našega šolskega okoliša. Prognoze za vnaprej 
vam ne moremo dati, ker še ne vemo kakšen bo letošnji vpis, še manj pa kakšen 
bo priliv dijakov v naslednjih šolskih letih. Ob koncu teh informacij vam 
želimo povedati tudi to, da doslej še nobena za to pristojna republiška insti- 
tucija ni iskala pri nas kakršnihkoli podatkov o možnosti zlitja vašega in na- 
šega šolskega okoliša.« 

Položaj dijakov — vozačev, če bi imeli popoldanski pouk, bi se še bistveno 
poslabšal, ker bi v šolo odhajali že v dopoldanskih urah, vračali pa bi se 
domov v poznih večernih urah. Kapacitete dijaških domov v Celju ne zadoščajo 
niti za sedanje število dijakov celjskega območja. Opozorim naj tudi, da bi 
bivanje naših učencev v dijaških domovih znatno podražilo šolanje. Upoštevati 
moramo socialno strukturo učencev po poklicu staršev, ki je naslednja: od 
delavcev so v tehniški srednji šoli 104 otroci, v ekonomski srednji šoli 117, od 
upokojencev 47 in 53, od uslužbencev 50 in 58, od obrtnikov 3 in 6, od kmetov 
6 in 6. Skupaj je 210 učencev v tehniški srednji šoli in 240 v ekonomski srednji 
šoli. 

Iz teh podatkov je razvidno, da je na obeh šolah največ otrok delavcev in 
upokojencev, približno 70%. Z ukinitvijo obeh šol bi bilo torej onemogočeno 
predvsem šolanje otrokom iz delavskih družin, Predvidevamo, da se ne bi 
prešolala v Celje Vs sedaj v Trbovljah vpisanih dijakov zaradi povečanja 
stroškov šolanja, nekateri pa sploh ne bi imeli možnosti nadaljevanja šolanja, 
Izpolnitev pogojev, ki bi omogočili mladini iz Zasavja šolanje v Celju, bi že 
po površni oceni zahtevala velike investicijske stroške in tudi velike dodatne 
stroške šolanja samega, da ne upoštevamo pri tem še negativne posledice po- 
tovanja otrok. Te stroške bi morale prevzeti občinske skupščine v Zasavju ali 
pa starši sami. Vprašanje je, če bi takšna združitev šolskih okolišev in šol še 
pomenila racionalizacijo. 

Vse analize o izobrazbeni strukturi zaposlenih pri nas kažejo na pomanj- 
kljivost in anomalije, ki so zelo zaskrbljujoče. Dvig produktivnosti je odvisen 
predvsem od več strokovnjakov. Gospodarske organizacije, ki imajo ustrezno 
izobražene delavce, se mnogo hitreje prilagajajo novim poslovnim odnosom in 
hitreje osvajajo tržišče. Pri tem moramo upoštevati dejstvo, da je revirsko 
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gbspodarsko območje vezano predvsem na dotok iz ožjega območja. Na razpise 
deldvnih mest se redko prijavijo interesenti iz drugih območij Slovenije. 
Predvidena ukinitev šol bi torej revirsko gospodarstvo kadrovsko zelo prizadela. 
To velja tako za tehnične kot za ekonomske kadre. 

Na območju revirjev je zaposleno danes 14 diplomiranih ekonomistov, od 
tega jih je osem končalo srednjo ekonomsko šolo v Trbovljah. Ker na priliv 
diplomiranih ekonomistov iz drugih šol ne moremo računati, ostaja torej 
Srednja šola glavni vir bodočega višjega in visokega kadra. 

Podobna je situacija glede tehničnih kadrov. Tehnična srednja šola pred- 
stavlja vir višjih in visokih kadrov tehnične smeri. Obe šoli imata tudi zelo 
velik vpliv na izobraževanje odraslih, saj imata večerne oddelke, v katerih 
Si je pridobilo strokovno izobrazbo že tudi več članov zveze borcev. Zaradi 
velikega števila prebivalstva na tem območju — nad 45 000 — bi ukinitev šol 
temu območju bolj škodovala kot koristila. Trenutno je pereče zaposlovanje 
v Vsej Sloveniji tudi v večjih mestih. Sedanji vpis osnovnošolskih otrok v 
srednje šole širšega območja Zasavja, ki vključuje Litijo in Radeče, kaže, 
da je šolska regija v Zasavju dovolj velika in zagotavlja stalni vpis na ob- 
stoječe srednje šole. Opozorim naj, da se vpisuje z ožjega območja regije 
v srednje šole 24,8 °/o otrok, s širšega pa 16,8 '%>. 

Dovolite mi, da ob zaključku svojih izvajanj prečitam izjavo skupnosti 
ekonomskih srednjih šol Slovenije: 

Skupnost ekonomskih šol Slovenije odločno odklanja in obsoja predlagano 
ukinitev ekonomske srednje šole v Trbovljah in v Ptuju. Predlogi za ukinitev 
teh šol so v popolnem nasprotju z analizo omrežij strokovnih šol, ki jo je 
izdelal republiški sekretariat za prosveto in kulturo. Razen tega že površen 
račun pokaže neracionalnost in škodljivost predlaganih ukinitev. 

Na sestanku vseh zainteresiranih dejavnikov, ki sem ga uvodoma omenil, 
se je izoblikovalo mnenje, da ciljev racionalizacije ne bi dosegli s predvidenim 
ukinjanjem strokovnih šol v Trbovljah, pač pa je bila predlagana združitev 
poklicnih šol v Zagorju in srednjih šol v Trbovljah. Vedno izobražujemo za 
bodočnost in ne za sedanjost. Zato morajo biti vse spremembe v mreži šolstva 
dobro premišljene in izpeljane tako, da lahko kakovostno rastejo tudi manjša 
območja, predvsem pa moramo gledati na območja, na katerih prevladuje 
delavski razred, da bi tudi ona organsko napredovala s celotno družbeno 
skupnostjo. 

' Predsednik Miloš Poljanšek: Dovolite, ponovno sem dolžan pri- 
pomniti v smislu uvodne besede predstavnika izvršnega sveta, da današnja 
razprava nima namena začenjati niti končati razprave o vseh konkretnih pred- 
logih, ki jih v gradivu omenja sekretariat za prosveto in kulturo. Mislim, da 
naš: zbor tudi ni pristojen odločati o teh predlogih. Dolžni smo razpravljati 
predvsem o družbeni vrednosti predlogov, da bi jih bolj sistematično in bolj 
organizirano izvajali pristojni dejavniki. S tem, da opredelimo cilje racionali- 
zacije, pa prevzemamo tudi sami del odgovornosti za izvajanje racionalizacije. 
Sodim, da bi bilo prav, da razpravljamo v tem okviru, ne pa konkretno, ker 
tudi sicer ne bomo mogli dati odgovora na veliko število konkretnih vprašanj, 
ki še pojavljajo v zvezi z gradivom na samem terenu. Naj opozorim, da 
republika neposredno ni odgovorna za delovanje srednjih, šol, temveč njihovi 
neposredni interesenti, kar je tudi smoter naših prizadevanj. Pri tem so seveda 
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mišljenje gospodarske organizacije, gospodarska zbornica, družbeno-politične 
in druge družbene dejavnosti, ki so zainteresirane za strokovne, srednje in tudi 
visokošolske zavode in za kadre, ki jih ti zavodi izobražujejo. 

Napačno bi bilo to njihovo odgovornost prenašati na republiko in še bolj 
na sam prosvetno-kulturni zbor. Takšne težnje se v zadnjem času pojavljajo 
na različnih mestih. 

Mislim, da je prav, da so vsi družbeni dejavniki v Zasavju takoj reagirali 
na predlog in povedali svoje stališče. Seveda pa ima njihovo stališče tudi 
določene materialne konsekvence. 

Kdo želi prosim besedo? Besedo ima tovariš Feldin. 

Boris Feldin: Tovariš predsednik in poslanci! Po nasvetu tovariša 
Bračiča in tovariša predsednika ne mislim razpravljati o konkretnih pred- 
logih. Vendar, če je namen vsega gradiva, naj naš zbor oblikuje le kriterije 
družbenega vrednotenja racionalizacije v šolstvu, menim, da potem ni bilo 
potrebno navajati konkretnih rešitev, ki so morda po nepotrebnem razburile 
prizadete. Predvsem p^a tudi zaradi tega ne, ker konkretni predlogi ne bi smeli 
biti samo rezultat dela enega sekretariata, ampak vseh strokovnih in drugih 
služb. Zategadelj nisem smatral predlog za racionalizacijo kot neposreden poseg 
v šolstvo, temveč samo kot predlog za razmišljanja. Menim, da bi morali tudi 
naši sklepi takšno stališče vsebovati. Dalje, nekoliko me moti, da se moram 
o osnutku sklepov izjasniti že danes, ko pa sem še pred petimi minutami prejel 
več mnenj k predlogu ukrepov. Morda bi bilo dobro, da bi o takšnih zadevah 
zbor zavzemal stališča potem, ko bi slišal mnenja prav vseh. Ko sem bil sam 
na seji odbora, je predstavnik univerze povedal, da ona že vrsto teh predlogov 
izvaja, da pa nekaterih sploh ne bo mogla izvajati. Vidite, o izvajanju racio- 
nalizacije na univerzi bi bil lahko napačno informiran, in sicer, da univerza 
do danes še čisto nič ni naredila, dejansko pa je še na pol poti. 

Sodim, da v tej pripravljalni fazi nosilcem posameznih nalog še ne bi bilo 
treba predpisovati rokov, pa čeprav je sekretariat nosilec večine nalog. O 
rokih naj se izjasnijo izobraževalna skupnost, univerza in druge institucije, 
ki bodo opravljale naloge. Univerza je menda že povedala, da določenih nalog 
ne bo mogla opraviti v akcijskem programu predvidenem roku. Glede na to bi 
se bilo dobro zmeniti, če je takšen predlog akcijskega programa sploh potreben 
in v takšni obliki sprejemljiv. 

Predlog govori tudi o poslovanju šol, zlasti o materialnem knijgovodstvu 
in računovodstvu. Ne da; bi pretiraval zadeve, menim, da bi morali hitreje 
prilagajati predpise o poslovanju šol njihovim stvarnim potrebam. Ne tako 
počasi, da bomo najprej začeli ugotavljati, kateri so ti predpisi. Poznamo jih 
in vemo kako obremenjujejo šole. Včasih tudi napačno valimo krivdo neučin- 
kovitega poslovanja na šole ali pa na druge institucije, da si same izmišljajo 
administracijo, čeprav je vendarle vse poslovanje predpisano z zakonom. 

Predaleč bi prišli, če bi vsak konkreten predlog obravnavali z gledišča 
obračanja denarja in ugotavljali, ali se nam to bolj ali manj splača. Mislim, 
da bomo morali pri tem upoštevati predvsem to, ali bomo zadovoljili tudi 
potrebe podeželja za šolanje otrok in ne samo mest. 

Potrebe podeželja in mest so različne. Ce je šola v mestu, so tako starši 
kot občina razbremenjeni precejšnjih izdatkov za dijaške domove, za prehrano, 
za prevoze, za štipendije in podobno, medtem ko mora podeželje te izdatke 
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kriti, če hoče šolati otroke. Ob tem naj opozorim, da večji del prav teh izšolanih 
otrok ostane v mestih. Potemtakem je največja krivda podeželskih občin v 
tem, da se na njihovem območju rodijo otroci. Dolžne so jih izšolati, prave 
koristi pa potem od tega nimajo, saj jih večina odide na delo drugam. Mislim, 
da je treba tudi te okoliščine upoštevati pri racionalizaciji in s takšnega gledišča 
ocenjevati odločitev mariboske skupščine, ko je odklonila kakršnokoli podpi- 
ranje učencev, ki prihajajo v njene šole iz območij drugih občin. To bi bila 
poštena odločitev le v primeru, če bi občina odklonila še tisti materialni delež, 
ki ga otroci s podeželja, potem ko doštudirajo, ustvarijo in prispevajo k razvoju 
Maribora. Tako pa odkloni samo stroške ne pa tudi koristi. Rad bi zvedel, ali 
je bilo upoštevano mnenje zbora s prejšnje seje, ki je bilo podano ob obravnavi 
ocene razvoja v letu 1968, in sicer, da ni mogoče zagotoviti bistvenega izbolj- 
šanja materialnega položaja šolstva le z racionalizacijo njegove mreže. To 
vprašujem, da se ne bi kdo kdaj kasneje pri racionalizaciji šolstva skliceval 
na oceno gospodarskega razvoja, ki jo je naš zbor zavrnil, kar zadeva možnosti 
racionalizacije v šolstvu. Občutim, da je v ukrepih težišče na tem, kako bi 
prihranili denar, ne pa na izboljšanju šolskega dela. Za racionalizacijo smo 
slabo pripravljeni, saj nam ni znana niti zasedenost spornih šol, kakšni učenci 
jih obiskujejo, in, ali je res, da je na območju Ptuja najnižji procent otrok 
vključen v srednje šole. Ko bi nam bilo vse to znano, bi mogli povedati, kakšna 
naj bi bila mreža, verjetno bi jo bilo treba včasih celo malo razširiti na pode- 
želje za določene stroške, ki bi s tem nastali. Vemo, da imajo učenci, ki se ne 
morejo šolati v domačem kraju, veliko več stroškov, kot drugi, ki so doma iz 
Ljubljane ali Maribora. Starši v mestih lažje šolajo štiri otroke, kot pa enega 
starši, ki ne prebivajo v mestih. S te plati racionalizacija ni osvetljena, pa bi 
bilo zelo koristno, če bi bila. Pred nedavnim smo v dnevnem časopisju zasledili 
informacijo o neustrezni socialni strukturi študentov. Delež študentov s Ko- 
roške in Dolenjske je daleč pod republiškim povprečjem; podobno je stanje 
pri štipendijah. Takšni podatki nam vendarle služijo za neko orientacijo, kaj 
bi bilo treba storiti. 

V zvezi z racionalizacijo šolstva naj opozorim, da je že čas, da nehamo 
govoriti, da je šolstvo splošna potrošnja. To izrazoslovje se v gradivu še vedno 
uporablja. Ce ne drugega, se bi lahko dogovorili vsaj za enotno izrazoslovje. 

O prosvetno pedagoški službi sem mnenja, da ne more biti povsem samo- 
stojen dejavnik, ki ni nikomur odgovoren, niti občini, niti izobraževalnim skup- 
nostim niti republiki. Ne znam si predstavljati, kako naj bi bila ta služba po- 
vezana z občino, če občina nima niti možnosti vplivati nanjo. Kako naj se pa 
ta služba reorganizira, sodim, da vedo o tem najbolj tisti, ki na tem področju 
delajo in naj zato tudi oni pripravijo ustrezne predloge. Sami bomo težko našli 
najbolj pametno rešitev za organizacijo službe. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima Leopold Kejžar. 

Leopold Kejžar: Tovarišice in tovariši poslanci! Želim se omejiti 
na načelno opredelitev predloga, tako kot je bilo uvodoma pojasnjeno. 

Prvič, mislim, da predlog sklepov zavzema jasno stališče, kakršnega je 
prosvetna in tudi ostala javnost večkrat potrdila, namreč, da ni cilj racionaliza- 
ciji, da bi ta družbena služba trošila manj sredstev kot doslej. Mislim, da je 
to stališče v predlogu sklepov dovolj poudarjeno. 
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Druga ugotovitev predloga sklepov, ki jo lahko tudi vsi brez pridržkov 
podpremo, je ta, da je nujno treba denar za šolstvo trošiti bolj smotrno. 
Mislim, da ta ugotovitev ni sporna, ker pa je načelne narave, pa vendarle sodim, 
da lahko povzroča različna tolmačenja. Namreč formulacija sklepa nehote, ali 
pa bolje rečeno, molče, sprejema tezo, da je probleme šolstva možno rešiti 
z bolj smotrnim izkoriščanjem obstoječih sredstev. Ne bi s tem v zvezi ponavljal 
današnjih prepričljivih razprav, predlagam pa, da se skupščina jasno izrazi 
o tem vprašanju in zavzame stališče. Več sklepov, na primer 2., 3., 7., 8., so 
takšni, da jih ni mogoče uresničevati s sedanjimi sredstvi, pa čeprav bi bil 
realiziran tisti del programa za racionalizacijo, ki govori o racionalnejši izrabi 
sredstev. 

Zato predlagam, da skupščina zavzame do tega problema jasno stališče 
in zato predlagam, da se 9. sklep v zadnjem stavku dopolni takole: 

Pristojni organi naj Skupščino SR Slovenije sproti obveščajo o izvajanju 
programa za vsestransko izboljšanje dela na področju vzgoje in izobraževanja 
in ji predlagajo tiste potrebne ukrepe iz njene pristojnosti, ki bodo materialno 
in vsebinsko omogočili izvajanje tega programa. 

Tako formulacijo utemeljujem z naslednjim: 
Kljub temu, da skupščina republike ni edini samoupravni organ, ki odloča 

o materialnih in drugih vprašanjih šolstva, so pa vendarle v njeni pristojnosti 
nekateri ključni vzvodi, s katerimi lahko gibanja na tem področju ureja. 
Mislim predvsem na dvoje: skupščina ima v skladu z zakonom o financiranju 
vzgoje in izobraževanja pravico določati minimalne stopnje prispevkov, ki naj 
jih občinske skupščine iz svojih sredstev namenijo za izobraževanje, in drugič, 

Skupščina SR Slovenije izloča iz republiškega proračuna sredstva za 
izobraževanje. Po mojem mnenju sta to vendarle dva ključna vzvoda, katerih 
uporaba limitira delovanje samouprave na tem področju. Zato mislim, da bi 
se morala skupščina jasno opredeliti do tega vprašanja. Program in sklepe, 
kakršni se danes tukaj predlagajo, ni možno uresničiti v okviru sedanjega 
obsega sredstev. Zato predlagam takšno formulacijo sklepov. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima tovariš poslanec Cokl. 

Dušan Čoki: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Mi- 
slim, da racionalizacija ni ozek pojem, ampak da je precej širok in globok, ki 
bi ga morali osvetliti z več vidikov. To bom poskušal, da bi namreč ne bilo 
prepozno za nekatere šole, ker so namreč mnenja pri nas silno, silno hitro 
spreminjajo in ker o vseh problemih šolstva odloča veliko število dejavnikov, 
končno pa le nekdo dokončno odloči, vendar večkrat tudi v škodo drugega. 

Pozdravljamo napredna prizadevanja naše oblasti in njenih doktorjev 
pedagoških znanosti in pedagoških svetnikov pri iskanju novih poti in načinov 
vzgoje in izobraževanja. Pri vsem tem eksperimentiranju pa moramo žal ugo- 
tavljati, da so ta prizadevanja osredotočena predvsem tam, kjer so življenjski 
pogoji šol že itak precej dobri. Pozabljamo žal, da so naši preljubi Slovenci 
raztreseni po vsej naši sončni domovini, ki je vsa sončna res samo naravno, 
ne moremo pa vsej nuditi še več sonca, ker ni denarja. Mislim, tovarišice in 
tovariši, da eksperimenti o malih šolah ne bi uspeli v Slovenskih goricah, 
na notranjskih gričkih in drugod, morda celo ne v neposredni bližini Maribora 
ali Ljubljane ali Celja. Vem, da je nemogoče vse naenkrat urediti tako, da bi 
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bilo vsem prav, vem pa, da bi morala naša skupščina in tudi izvršni svet le 
enkrat narediti red in smotrnost. Tovarišice in tovariši, delovno ljudstvo fi- 
zičnih delavcev, kmetov in izobražencev nas ni izvolilo za poslance, da smo 
zaradi nekoga zbrani in da smo za to, da pač smo.. Nekateri smo pa še vedno 
zapostavljeni in odrinjeni ter nekomu morda s svojimi razpravami celo že 
nadležni. Mene to večkrat moti. Govorim namreč v imenu tistih naših malih 
ljudi, ki za svojo oddaljenost od naprednejših centrov in za svojo revščino 
niso nič krivi. Ce se vpisujejo v prvi razred otroci, ki ne znajo držati svinčnika, 
nobene pesmice na pamet, ki ne vedo, kako se pišejo in kje so doma, ki še 
nikdar niso videli avtobusa ali vlaka, potem nekaj ni v redu. Ali ni bilo 
23 .let; po vojni dovolj časa in tudi možnosti, da bi tudi temu problemu posve- 
tili več časa in tudi več sredstev. Ne bi rad, tovarišice in tovariši, da bi me 
kdo napačno razumel. Nisem lokalni patriot, ne šovinist, ne nehvaležnež, ne 
zaostal in tudi ne reakcionaren, kot me že nekateri imenujejo. Nikomur nisem 
nevoščljiv, ne more me pa nihče in zagotovo vem, da še marsikoga drugega 
ne, prepričati, da je smotrno, pravično, pravilno, da imamo na eni strani pre- 
visok življenjski standard z limuzinami, vikendi, marmornatimi palačami, kot 
so te tudi v Ljubljani, ki naj bi služile članom sindikatov in kmetom za pospe- 
ševanje kmetijstva, ko pa na drugi strani srečujemo še vedno iste probleme, 
da ljudje še vedno stanujejo v lesenih, blatnih kočah, z nabitimi tlemi, z 
minimalnim ali pa celo brez rednega mesečnega dohodka, daleč od sonca in 
svetlobe, daleč od življenja, za katerega so mogoče ravno ti mali ljudje med 
narodnoosvobodilno vojno precej žrtvovali. No, in kaj dajemo njihovim otro- 
kom danes, ko jih pošljemo v osnovno šolo? 

Še vedno ne dovolj telesno in duševno pripravljeni hodijo uro, dve in več 
v še vedno staro šolo. Premalo smo resnično revolucionarni, premalo smeli, da 
bi presekali ta gordijski vozel. Glejte, zgodi se celo, da predlaga nek svet pri 
neki skupščini neke občine nekomu osebni dohodek v višini recimo 230 000 
starih din, pa se le-ta pritožuje, da je premalo, da bi moral imeti najmanj 
300 000 din itd., itd. 

Tovarišice in tovariši, saj se morate naveličati tega mojega jedikovanja. 
Mogoče bo še celo kdo dejal, da sem precej blizu kritikarstva in natolcevanja? 
Ne, tovarišice in tovariši, zagotovo ne? Ali ne bi bilo bolj upravičeno kritizirati 
tistega, ki je prijavil toliko in toliko milijonov osebnega dohodka. To je seveda 
drugo vprašanje, ker takšnega je treba spoštovati, ker je nenadomestljiv in 
izredno sposoben, zaslužen in tako dalje. 

Naj bo tega dovolj. Človek postaja ob vsem tem utrujen in naveličan in 
se sprašuje, kdaj bomo vključili v sistematično vzgojo 30 % predšolskih otrok, 
kot to predvideva plan do leta 1970, in kdaj ostale otroke, če ne bomo začeli 
našega skupnega narodnega dohodka smotrneje, pa tudi — oprostite — pra- 
vičneje razdeljevati. Žal, ugotavljamo, da je denarja skoraj povsod premalo, 
mislim pa, da ga ravno pri vzgoji in izobraževanju ne bi smelo biti. Kako bo 
gledal današnji mladi rod, ko bo enkrat odrasel, na našo politiko, ker mu 
nismo nudili minimalnih pogojev, da bi se hitreje in laže usposobil za živ- 
ljenjski boj? 

Zavedamo se težav v našem gospodarstvu, ne smeli pa bi pozabljati; da 
bomo naletevali iz dneva v dan na še hujše, če bosta vzgoja in izobraževanje 
oziroma prosvetno življenje stagnirala ali pa celo nazadovala. 
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Mislim, da bi morali posvečati več pozornosti in seveda tudi denarja dvigu 
splošnega družbenega standarda, če smo ga že toliko posvetili osebnemu in ga 
še posvečamo. 

Ne rad, pa moram povedati nekaj besed, ki sem jih slišal v nedeljo 
na zboru volivcev na Zavrču v Halozah, ko smo sprejemali krajevni samo- 
prispevek. Ko smo začeli izgrajevati socializem, smo dajali vsi za enega, sedaj, 
ko smo ga že dokaj izgradili, da jemljejo nekateri od skupnosti že toliko, ko- 
likor rabijo, pa naj gradimo vsak sam zase. Ne vem, tovarišice in tovariši, 
ali smo res že čisto na kraju svojih moči, ali pa so to tisti revolucionarni posegi, 
po katerih nekateri sanjamo in upamo, da bo po njih naše šolstvo bolje uspe- 
valo. Spet srečujemo enake težave, ki jih imenujemo gospodarske in bi naj 
bile vedno in povsod samo objektivne, čeprav so žal v premnogih primerih 
vzroki zanje, subjektivni. Po mnogih, žal večkrat neuspešnih bojih, ki jih 
bijemo nekateri, smo res že izmučeni in skorajda vsega naveličani. Vedno pač 
naletimo na preveč uporabljeno frazo, da namreč tega in onega ne razumemo, 
da je drugače prav, kot mislimo in da je tako, kar nam škodi edino smotrno. 
Tovariš predsednik nas je opozoril, da ne bi razpravljali' o konkretnih pro- 
blemih, vendar se mi zdi, da je naš zbor le tak forum, da bi se moral dotakniti 
tudi takšnih zadev. Ptujsko in ormoško območje sta bili v vsej svoji zgo- 
dovini bojišče, kjer je prevečkrat tekla narodnoobrambna kri — spomnimo se 
samo na navale Madžarov, Turkov in nemških osvajalcev — in pa rezervat 
nekvalificirane delovne sile težakov, dninarjev, viničarjev, ofarjev, hlapcev 
in dekel. Vedno je bilo to področje nekam odrinjeno, zapostavljeno, pozabljeno. 
Res je ta regija, če k njej prištejemo še ostale predele Slovenskih goric, Prle- 
kije okrog Ljutomera, zemljepisno in gospodarsko nekoliko odmaknjena od 
poglavitne prometne slovenske žile; leži na drugi strani meje, ki sta jo ostro 
začrtala cesta in železnica Dunaj—Trst. To območje je vedno bilo okupirano od 
Madžarov ali Nemcev, dandanes pa ga uvrščajo med ne ali manj razvita 
območja SR Slovenije. 

Ne bi rad govoril o tem, da smo Ptujčani in Ormožanci po drugi svetovni 
vojni izvajali samo smotrno gospodarske in prosvetno-kulturne reforme. Pri- 
speli pa smo v svojem navdušenju in razumevanju tako daleč, da imamo naj- 
bolj obremenjenega kmeta v Sloveniji, in smo mu zato, da bo lažje uspeval, 
vzeli še kmetijske zadruge in ga vse preveč pognali v Nemčijo ali Avstrijo. 
Sedaj predlagamo, da bi temu predelu vzeli še srednjo ekonomsko šolo in z njo 
vred tesno povezano še administrativno šolo in šolo za blagovni promet. Mo- 
goče bo kdaj v pogojih perspektivne smotrnosti upravičeno ukiniti še gimnazijo. 
Nihče ne ve, pri nas je namreč vse možno. Kaj ni nerazumljivo siromašenje 
najvzhodnejših predelov ljubljene Slovenije? Tudi likvidacija mariborske fil- 
harmonije ni na nič kaj bodrilni poti in tudi ne mariborska opera, menda ji 
bo sledila še celo drama. Če že siromašimo in poskušamo z uničevanjem kul- 
turno-prosvetnih ustanov reševati gospodarske težave, potem ne delajmo tega 
samo tu, ampak povsod. 

Izvršnemu svetu, skupščinskim organom in sploh republiškim forumom 
smo poslali o teh ukrepih stališča, ki smo jih podkrepili s številkami, ki so 
dovolj dobro poznane in jih tudi ne bi navajal. Lahko trdim, da pomenita 
za naše področje posebno ekonomska srednja šola in gimnazija isto kot uni- 
verza za Ljubljano ali višja šola za Maribor. Sestav prebivalstva ptujske in 
ormoške občine bi se gotovo občutno osiromašil in ga hitro ne bi mogli več 
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popraviti. Ce pa rabimo v Sloveniji še več nekvalificiranih delavcev in delavk 
s ptujsko-poljskega območja in če naj postane goriško in haloško območje 
spet vir hlapcev, viničarjev in ofarjev, potem ukinimo tu še višje razrede 
osnovne šole, ker se bodo za opravljanje najbolj grobih fizičnih del doma ali 
v tujini že v petih nižjih razredih osnovne šole dovolj naučili. 

Oprostite tovarišice in tovariši, ne morem govoriti drugače kot misli 
naše ljudstvo. Ne vem, kaj bi dejal kakšen milijonar, ki so mu otroci vsega 
presiti, če bi moral njegov miljenček po osnovni šoli ostati doma ali pa se 
voziti v srednjo ali tudi višjo šolo po dve, tri ali več ur na dan ter prenašati 
vse gorje, kakršnemu so izpostavljeni naši mladi ljudje. Lahko je tovarišice 
in tovariši nekomu vzeti zaupanje in ljubezen, mnogo težje mu je pa za to 
dati nadomestilo in ga prepričati, da je njegova telesna in duševna revščina 
smotrna. 

Imamo že toliko zakonov, predpisov, uredb, dopolnil, priporočil, členov, 
podčlenov, točk, tolmačenj, razmišljanj, razprav in mogoče bi se našel še kak 
strokovni izraz za to vrsto naše dejavnosti, da smo po vseh sestankih, sejah, 
konferencah, strokovnih razpravljanjih pred in za zaveso vin med vrsticami prišli 
žal že tako daleč, da bomo ob koncu leta morali ugotoviti, da smo le silno 
napredni, zavedni, predani in idealistični in morda še kakšni, ker smo namreč 
v enem letu prištedili kar V12 osebnih dohodkov. Po vsem tem, kar se dogaja 
sedaj pri nas, bomo namreč prejeli letos le 11 plač oziroma mesečnih osebnih 
dohodkov. Osebni dohodek za letošnji december in sredstva za materialne iz- 
datke na osnovnih šolah bomo prejeli komaj februarja leta 1969. Letos so 
namreč šole v ptujski občini in morda še v kateri drugi prejeli ves denar za lani 
šele februarja letos. Osebni dohodek za letošnje leto pa prejemamo z eno- 
mesečno zamudo. 

Mislim, da tudi to spada k racionalizaciji našega šolstva. Posojila za redno 
izplačevanje osebnih dohodkov ne moremo dobiti, ker ni rednega dotoka sred- 
stev v temeljno izobraževalno skupnost, s čimer bi bila kreditno sposobna ali 
kako bi imenoval ta finančni pojav. Okoli financiranja šolstva, vzgoje in 
izobraževanja od otroških vrtcev, malih osnovnih, srednjih in visokih šol, 
gledališč, filmske dejavnosti, muzejev, arhivov in sploh vseh kulturno-prosvet- 
mh dejavnosti je toliko nejasnosti, toliko nereda, nesmotrnosti, krivic, da mora 
človek ali obupati ali pa se predati toku, da ga nese, kamor ga pač hoče; nekam 
ga bo že prinesel, če ne drugam, vsaj do trgovine in mesarije, kjer bo živel 
na kredit, dokler ne bo dobil dvomesečnega zaostanka osebnega dohodka, ali 
pa računa z opominom, da te bodo po osmih dneh tožili. 

Ta moja izvajanja, tovarišice in tovariši, priznam, da so nekoliko pikra in 
čisto nič ideološko zgrajena, so pa resnična in do vseh sedmero žalosti, do 
potankosti dognana in iskrena. 

V našem vzgojno izobraževalnem vsakdanjem delu toliko eksperimenti- 
ramo, planiramo ali načrtujemo, izdajamo in sprejemamo zakone, ob spreje- 
manju občinskih proračunov pa žal ugotavljamo, da je med zakonodajalcem in 
potrošnikom tako velika razlika, da je že skoraj nemogoča in neverjetna. 
Vsa mogoča in nemogoča merila za razdeljevanje sredstev, bodisi za osebne 
dohodke, bodisi za materialne izdatke, vse od otroškega vrtca do univerze so 
žal taka, da uzakonjajo nesmotrnost, krivico, nejasnosti in zmedo. Mislim, da 
smo šli v decentralizaciji ravno v vzgoji in izobraževanju že predaleč in da se 
še dalje iti več ne da. 
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Ne bi rad ponavljal svojih dosedanjih razprav bodisi doma v občinski 
skupščini, bodisi tu v tej dvorani, ker sem razmeroma še mlad, ne morem pa 
mimo dejstev, ki človeku ne dajo miru in ne pokoja. Ni res, da se ne bi dalo 
nekaj zadev tudi pri nas smotrneje ali pa tudi pravičneje urediti tako, da bi 
ugled naše domovine tudi v tujini ne trpel, če že mora doma, na kar smo že kar 
precej navajeni. Slepi in gluhi nismo ne mi doma, ne oni v tujini, saj imamo 
v ta namen toliko avdiovizualnih sredstev za javno obveščanje, kot menda le 
malokateri bogatejši narod sveta. Ce nam je uspelo ustvariti toliko in toliko 
socialističnih milijonarjev, ki so zrasli ravno na plečih naše preširoke demokra- 
cije in splošne svobode na eni strani, na drugi strani pa mora nek vrtec zaradi 
pomanjkanja denarja iz dneva v dan odklanjati prošnje za sprejem otrok v 
celodnevno varstvo, ker je njegova mati po novem delovnem času ves dan 
v službi, potem tukaj nekaj ni v redu, nekaj ni smotrno, nekaj ni pravično. 
Ali je pri nas res že tolikšno pomanjkanje denarja, česar pa žal ni opaziti vse- 
povsod v naši ljubi domovini, ali pa smo nesposobni ali pa nepripravljeni 
revolucionarne je in smele je zarezati v živo in priznati, da bi bilo mogoče 
probleme reševati smotrneje, tudi pravičneje, bolj človeško, bolj načrtno in 
enotno z manj razdrobljenimi sredstvi. Koliko nas je takih, ki smo z revizijo 
denimo pravilnika o delitvi osebnega dohodka priznali nepravilnosti in posku- 
šali le-te odpraviti sicer v svojo škodo, pa zato v dobrobit kolektiva, kjer delamo 
in živimo. Koliko pa je žal lanskih milijonarjev, ki pozabljajo, da je nekje še 
nek naš mali človek, ki bi bil zelo zadovoljen, če bi bil samo malo deležen 
tudi tistega milijonarstva, ki ga je po svojih telesnih in duševnih močeh po- 
magal soustvarjati. Ne mislim pri tem samo na posameznike, temveč tudi na 
podjetja in ustanove, ki so tudi že pravi milijonarji v primerjavi s tistimi, ki 
jim je samo že sanjarjenje o milijonih greh. Ali ni smešno, to bajko poznamo 
že toliko let in je še vedno tako živa in vsakodnevno pričujoča, tako v Halozah, 
ob murskih širjavah, nekje med dolenjskimi grički in sončni Primorski in še 
kje, morda tudi v beli Ljubljani. Dozdeva se mi, ko razpravljamo o racionali- 
zaciji v šolstvu, da mora nastati res prava zmešnjava v vseh teh predlogih, 
pri vseh teh »gor in dol«, »več ali manj« pri ukinitvah oziroma pri predlogih 
za ukinitve, pri tolikih forumih, ki se s tem pečajo, ki zbirajo, razdeljuje do- 
polnjujejo vse te predloge in je res že nekoliko težko rešiti vse te probleme. 
Nujno mora namreč priti pri tolikih dejavnikih, ki so soudeležni pri vzgoji 
in izobraževanju do izgovarjanja- drug na drugega, pri čemer se kaj lahko 
zgodi, da dobi nekdo preveč ali pa vsaj dovolj, nekdo pa premalo ali celo nič. 
Sedaj imamo temeljno izobraževalno skupnost, temeljno skupnost otroškega 
varstva, občinsko skupščino, republiško izobraževalno skupnost, izvršni svet, 
gospodarske organizacije in morda še koga, ki bi naj financiral, pokrival, pre- 
krival in urejal naše vzgojno izobraževalno dejavnost. Ali ne bi bilo mogoče 
mnogo bolj enostavneje in manj boleče in bolj smotrno, če bi to delal en sam, 
ne da bi pri tem okrnil pravico samoupravljanja in bi ne postali etatisti? Mi- 
slim, da vsi od prvega do zadnjega vzgajamo in izobražujemo mladi slovenski 
rod z enim samim ciljem, obogatiti slovenski narod tako telesno kot duševno 
in tako enotnega usposabljati in pripraviti za nadaljnji boj mišljenj in mnenj 
v tem do vseh koncev in krajev ponorelem in zmešanem svetu. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Slišali smo daljši, skorajda dramatični 
prikaz situacije, kar se na našem zboru že nekoliko ponavlja. Mislim, da je pri 
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osvetljevanju problemov pomanjkljivo to, da ne slišimo, tudi dovolj podatkov. 
Sodim, da takšne težave na nerazvitih območjih obstoje. Samo hkrati je treba 
povedati, ali obstoje že dolgo časa in kakšni so konkretni predlogi, da bi se 
odpravile. Seveda, najbolj često je predložena rešitev, da naj vse šolstvo v csloti 
financiramo iz enega samega vira. Ta ni prvič predlagana in moram opozoriti, 
da smo takšno ureditev že imeli in razpolagamo s podatki o razultatih takšne 
prakse. Hočem reči, da smo že imeli administrativni sistem financiranja šolstva 
in vemo, kako je to financiranje potekalo. 

Vendarle moramo resnici na ljubo priznati, da je največji del slovenskega 
ozemlja doživel v zadnjih letih viden napredek, ki ga lahko ilustriramo s šte- 
vilnimi objektivnimi podatki. Zameglevanje resnice v zvezi s problemi, ki 
prav gotovo še obstajajo, bi prav gotovo povzročalo neke vrste nezaupanje in 
destimuliralo napore, da ob današnjih materialnih pogojih izboljšamo dejavnost 
šol in njihovo mrežo. Bojim se, da takšen način obravnavanja ne prispeva k 
izvajanju osnovnih teženj racionalizacije, nasprotno, vzbuja dvome vanjo in 
odpira vprašanje ali je racionalizacija sploh potrebna ali celo možna. 

Toliko o tej že nekoliko ponavljajoči se razpravi. Zavzemam se bolj za 
to, da poskušamo na naših sejah reševati skupne probleme, o katerih ne bo 
težko dobiti podatkov. Pri tem pa bomo morali upoštevati tudi stališča občin in 
drugih dejavnikov, ki so v našem družbeno-političnem sistemu probleme šol- 
stva prvenstveno dolžni razreševati. 

Besedo ima poslanec tovariš Zlatko Ogrinc. 

Zlatko Ogrinc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
2e na začetku bi rad povedal, da načelno ne soglašam s predlogom za raciona- 
lizacijo na področju šolstva predvsem zato, ker nam ni dovolj jasno, kaj po- 
trebujemo in kaj ne. Strinjam se namreč z ugotovitvijo, da sedanji, tako rekoč 
bolni položaj gospodarstva, ne more biti merilo planiranja kadrovskih potreb. 
Na drugi strani pa tudi ni dovolj prepričljivo upravičevanje obstoja določenih 
šol. Mislim, da bi se morali bolj pogovarjati o prilagajanju določenih vrst šol- 
stva perspektivnemu razvoju gospodarstva, pa tudi družbenih služb. Iz prakse 
in izkušenj vemo, da vsako okolje ne oblikuje enako mladega človeka. Res da 
ni vsakomur dostopno izobraževanje v kulturnih in gospodarsko razvitejših 
sredinah, vendar prav te v mnogočem dajejo mlademu človeku večje možnosti 
za njegov osebni razvoj. Prav ta faktor se mi zdi zelo pomemben pri šolanju 
kadrov. 

Da bi omogočili šolanje otrok iz podeželja, bi morali s predlogom za racio- 
nalizacijo enotneje rešiti vprašanje štipendiranja. Stipendiranje je sedaj zelo 
razdrobljeno in štipendije delijo zveze borcev, občinske skupščine, izobraževalne 
skupnosti, delovne organizacije. Ob tem pa ugotavljamo, da je štipendij vedno 
manj. Zagotoviti bi morali tudi več sredstev za subvencioniranje prevozov 
otrok na daljših relacijah, za bivanje v dijaških domovih, morebiti tudi prehrane 
in pa seveda za subvencioniranje nakupa učil. S tem bi verjetno precej raz- 
bremenili starše s podeželja in ustvarili pogoje za oblikovanje bolj smotrne 
mreže srednjega pa tudi ostalega šolstva. 

Ugotavljamo, da je precej nalog, tudi aktualnih, v akcijskem programu 
dolgoročnih. Dozdeva se mi nadvse pomembno, da bi čimprej obravnavali 
prenatrpanost učnih programov in predmetnikov. Če je prenatrpanost ugotov- 
ljena, potem ne bi smeli čakati in po nepotrebnem trošiti sile učencev in učnega 
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kadra ter materialnih sredstev. To seveda velja od osnovnega šolstva pa do 
visokega šolstva, kjer je morda historizma še največ. Ce je ugotovljena pre- 
tirana specializacija, potem jo je treba čimprej odstraniti. Tudi to pomeni racio- 
nalizacijo. Mislim, da takšni ukrepi ne bi bili dragi. 

Gradivo govori tudi o tem, da z normativnimi akti lahko v marsičem bolj 
enotno uredimo področje strokovnega šolstva. Zakaj ne bi ustrezne predpise 
čimprej izdali? Potem so obravnavani dislocirani oddelki. Verjetno ti oddelki 
omogočajo šolanje precejšnjemu delu mladine. Ce je to res, je potrebnih teh 
oddelkov čim več vsaj za prvi dve leti šolanja, medtem ko naj se nadaljuje 
polovica šolanja na centralnih srednjih šolah. 

Glede dopolnilnega šolanja kmečke mladine sem mnenja, da bi morali že 
do jeseni izdelati ustrezne programe že za to, ker to izobraževanje ni novo. 
Verjetno bo treba pobrskati po starih arhivih in bomo našli že dokaj preiz- 
kušene oblike. Torej so določene naloge, ki jih ne bi bilo treba odlašati in bi 
jih lahko tudi bolj poceni in razmeroma v kratkem času razrešili. 

V predlogu za racionalizacijo se mi zdi neprimerna formulacija: »racio- 
nalizacija pa ne bi smela bistveno.vplivati na poslabšanje deleža števila učen- 
cev iz gospodarsko šibkejših občin. To pomeni, da le obstajajo možnosti, da se 
bo položaj še poslabšal. Mislim, da kaj takšnega ne bi smeli v nobenem primeru 
dovoliti, če hočemo na drugi strani uresničiti načela, ki so bila sprejeta v drugih 
dokumentih. V tem smislu je treba to formulacijo spremeniti. 

Na koncu še tole. Velikokrat slišimo o problemih zaposlovanja mladine. 
Znali smo predpisati, kakšna izobrazba je potrebna v prosvetni in zdravstveni 
službi, zavarovali pa smo se še z inšpekcijami. Nekaj podobnega pa nismo znali 
storiti v gospodarstvu in tudi ne na vseh področjih družbenih služb. Vem, da 
takšne rešitve gospodarstvo odklanja. Čeprav tu ni mogoče po enotni shemi 
zagotoviti ustrezne kadrovske strukture, kot je to mogoče denimo v šolstvu ali 
v zdravstvu, sem pa prepričan, da je možno v gospodarskih organizacijah vsaj 
za nekatera delovna mesta ali za nekatere službe takšne zahteve postaviti. 
Menim, da bi ne imeli potem problemov v zaposlovanju strokovnih kadrov, pa 
tudi ne gospodarstva na bolniški postelji. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima Ciril Plut. 

Ciril Plut: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! O racio- 
nalizaciji je težko govoriti zaradi tega, ker ne poznamo vse problematike šolstva. 
Današnja razprava, ki se izogiba konkretnim predlogom, nas na to opozarja. 
Menim, da bo moral naš zbor o teh predlogih razpravljati na eni izmed pri- 
hodnjih sej. Razpravljati bomo morali zlasti o predlogih za ukinitev šol, ker so 
nas občinske skupščine oziroma volilna telesa zadolžili, da povemo njihovo mne- 
nje. Sedaj ne bi razpravljal o tehnični srednji šoli v Krškem, ker ste mnenje 
o njej lahko prebrali v časopisu. Pri predlogih za racionalizacijo naj predlagatelj 
upošteva mnenja lokalnih dejavnikov. Preden bi kakšno šolo ukinili, je po- 
trebno napraviti mrežo srednjih strokovnih šol, podobno kot že imamo mrežo 
osnovnih. Pri oblikovanju mreže srednjih šol bi bilo potrebno upoštevati od- 
daljenost posameznih šol od centrov. Ce bomo ukinjali šole na podeželju, utrje- 
vali pa jih v večjih centrih, kar je izhodišče racionalizacije v teh predlogih, 
potem se moramo zavedati vseh negativnih posledic, ki lahko nastanejo, če ne 
bomo hkrati zagotovili ustreznih pogojev, na katere so opozarjali predgovorniki. 
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Če bomo zgolj ukinjali šole, se bo struktura učencev v Sloveniji še bolj poslab- 
šala na škodo kmečkega in delavskega prebivalstva. 2e sedaj je namreč ugo- 
tovljeno, da šole v Ljubljani in v Mariboru obiskujejo v glavnem otroci iz 
obeh mest in njene okolice. Vsi učenci iz Krškega, Bele krajine oziroma iz Po- 
savja ali Dolenjske ne bodo mogli obiskovati šol v Celju, Mariboru ali pa v 
Ljubljani, ker njihovi starši ne bodo zmogli kriti povečanih stroškov šolanja. 

Tudi štipendijska politika ni ustrezna, poleg tega se zmanjšuje tudi število 
štipendij. Zaradi tega bi bilo dobro, da bi komisija, ki proučuje ta vprašanja, 
izdelala analizo gibanja štipendij v zadnjih letih. Strinjam se s predlogom, da 
je potrebno šole verificirati. S tem bomo prisilili prav vse ustanovitelje in pa 
morda tudi delovne organizacije, da bodo za šolstvo več dale. Lep uspeh smo 
dosegli z verifikacijo gimnazij in bi lahko podobnega dosegli tudi z verifikacijo 
strokovnih šol. Z lepo besedo ne bomo uspeli izboljšati kakovost šol. Ne stri- 
njam pa se s stališčem, da je potrebno nekatere šole, ki nimajo ustreznih po- 
gojev, odpraviti. 

Če primerjamo srednjo tehnično šolo v Krškem z nekaterimi srednjimi šo- 
lami v Ljubljani ali v Mariboru, bi morali med temi že zdavnaj marsikatero 
odpraviti. S pogoji verifikacije bi bilo potrebno javnost čimprej seznaniti, da 
bi o njih razpravljali. V letošnjem letu nameravajo občinska skupščina in de- 
lovne organizacije prispevati 50 milijonov S din za izboljšanje materialnih 
pogojev srednje tehniške šole v Krškem. 

Na drugi strani naj bi upoštevali pri ukinjanju šol tudi zakon o srednjem 
šolstvu, katerega smo sprejeli lansko leto. Po skrbni proučitvi naj bi ukinjali 
takšne šole, ki ne izpolnjujejo z zakonom o srednjem šolstvu predpisanih po- 
gojev. Če pa ima neka šola 300, 400 in pa celo 500 učencev iz bližnjih krajev, 
potem jo je prav gotovo nesmiselno ukiniti. Verificirati je potrebno ne samo 
visoke šole, gimnazije in srednje šole, ampak tudi osnovne šole, pa morda celo 
občinske skupščine. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima Franc Arlič. 

Franc Arlič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Na- 
meraval sem svojo diskusijo umakniti, ker je precej konkretna. 

Dozdeva se mi, da ni pravilna zasnova racionalizacije na področju vzgoje 
in izobraževanja. Verjetno smo vsi prepričani, da je racionalizacija na področju 
vzgoje in izobraževanja glede na samoniklo in ekstenzivno rast našega šolstva 
v preteklosti nujna, da je treba naše šolstvo kot posebno obliko družbene nad- 
gradnje uskladiti z zmogljivostmi gospodarstva. Ukrepati pa je treba seveda 
tam, kjer so šole številčno predimenzionirane, pri tem pa ne zanemariti loka- 
cijskih problemov, sicer bodo mestna središča še bolj privilegirana. To po- 
udarjam zaradi tega, ker je omenjenemu materialu predvideno, da se ukinejo 
v Velenju gimnazija in srednja rudarska šola. Gimnazijo je ustanovila skupščina 
občine Velenje pred tremi leti na podlagi družbenih potreb po šolah druge 
stopnje na svojem območju in v soglasju z republiškim sekretariatom za pro- 
sveto in kulturo. Šola bo v doglednem času izpolnjevala vse zahteve zakona o 
srednjem šolstvu, ki govore o materialnih in drugih pogojih. Sola glede kadrov- 
ske zasedbe in zlasti glede števila učencev izpolnjuje pogoje že od začetka 
delovanja. Ko se bo prihodnje šolsko leto povsem razvila, bo imela okoli 240 
učencev. Šolski okoliš zajema predvsem teritorij velenjske in slovenjgraške 
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občine, posamezni učenci pa prihajajo tudi iz drugih občin. Na šolo se vpisujejo 
najboljši učenci, o čemer pričajo učni uspehi letošnjih novincev. Osnovno šolo 
je končalo z odličnim uspehom 40% in s prav dobrim uspehom 50 3/o novincev. 
Cena šolanja učencev na naši gimnaziji je približno tolikšna kot na drugih 
srednjih šolah, ki se financirajo iz istega vira. Kriteriji dodeljevanja sredstev 
so namreč za vse enaki. Trenutno je razlika le v dodatnih sredstvih, ki jih šola 
potrebuje in dokler se ne bo popolnoma razvila in opremila. V primeru prešo- 
lanja učencev na celjsko gimnazijo — to rešitev predlog namreč nakazuje — 
bodo znašali po zdaj veljavnem regresu letni stroški prevoza z vlakom iz Ve- 
lenja v Celje na učenca 50 000 S din, neregresivni stroški pa 134 000 S din. Ze 
sami polni stroški prevoza z vlakom se močno približajo ceni šolanja v domačem 
kraju. Prevoz z avtobusom bi znašal na učenca 109 200 S din. Vsi stroški pre- 
voza so preračunani na 210 šolskih dni. Poleg tega je treba še poudariti, da bi 
učenec izgubil na vožnji približno 2 do 3 ure, da ne upoštevamo izgube časa 
zaradi čakanja na prevoz in hudih telesnih naporov. Določeno število učencev 
bi moralo to šolanje opustiti, ker sploh ne bi imeli primerne zveze ali pa bi 
morali bivati v dijaškem domu, kar spet močno dviga ceno šolanja. Prevoz 
učencev bi torej v nobenem primeru ne pomenil racionalizacije, ampak bi hudo 
dvignil stroške šolanja, da ne upoštevamo drugih negativnih posledic za mla- 
dega človeka. Ce bi šola nehala delovati, bi bile prizadete tudi gospodarske 
organizacije, ker bi se mnogi strokovnjaki zaradi boljših pogojev šolanja svojih 
otrok v večjih centrih prej ali slej odselili. Ukinitev gimnazije bi pomenila 
veliko kulturno škodo za okolje, v katerem deluje. 

Iz podatkov zavoda za prosvetno-pedagoško službo Celje je razvidno, da je 
odstotek mladine, ki obiskuje srednje šole v gospodarsko razmeroma razviti 
celjski regiji, kamor spada naše območje, pod republiškim poprečjem. Pod 
republiškim poprečjem je tudi odstotek srednješolske mladine v naši občini. 
Zato ne bi bilo v skladu z našimi skupnimi cilji zmanjševati kapacitet srednjih 
šol tam, kjer so že sorazmerno manj razvite. Znano je, da se socialna struktura 
študentov poslabšuje čedalje bolj, kar ni v čast naši družbeni ureditvi. Iz večine 
perifernih slovenskih pokrajin vedno manj mladine lahko nadaljuje študij. Pri 
racionalizaciji šolske mreže bi morali nujno upoševati tudi ta moment in 
stremeti za tem, da opisano stanje izboljšamo ne pa poslabšamo. Ce je že nujno, 
da se iz kadrovskih vidikov ukine ta ali ona šola, potem naj s tem ne bo pri- 
zadet samo okraj Celje, ampak enako tudi drugi centri, sicer bo ustavno načelo 
o enakih pravicah vseh državljanov, da se izobražujejo, ostalo le na papirju. 
Privilegirana bodo mestna središča, diskriminacija podeželja glede na možnosti 
šolanja pa bo še občutnejša kot je sedaj. Predlogi sicer nakazujejo rešitve s 
prevozi in z internati. Vprašanje je, če bi s tem šolanje pocenili, najbrž ne, 
ampak še podražili. Občutno bi bilo treba povečati kapacitete internatov v 
mestih, na podeželju, konkretno v Velenju pa bi ostal prazen internat rudar- 
ske šole. 

Kdo bo kril visoke stroške bivanja učencev v internatu v mestu, saj vemo 
kakšne so danes možnosti dobiti štipendijo. Ce že gremo v predlagano raciona- 
lizacijo šolstva, potem je najprej treba zagotoviti materialne pogoje. Urediti je 
treba tudi štipendijsko politiko, sicer bodo nove kapacitete internatov v mestih 
ostale prazne, kmečkim in delavskim otrokom iz podeželja pa bo zopet onemo- 
gočen dostop v srednje šole. 
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Sploh se mi zdi, da je marsikatera rešitev v našem šolstvu teoretično lepo 
zamišljena. Ideje se v praksi ne izvajajo, vse škriplje in vse dobi prizvok ne- 
resnega improviziranega dela, ker hkrati ne upoštevamo zlasti naših finančnih 
zmogljivosti. Naj navedem konkretni primer; Pri nas smo lani, ponekod že 
prej, začeli uvajati malo šolo. Vsi pravimo in se zavedamo, da je zelo koristna 
za šolske novince. Trenutno traja mala šola tri mesece, dvakrat tedensko po 
tri ure; po novem predlogu naj bi trajala celo leto. Lansko leto je velenjska 
občina plačala vsaj delo pedagoškega osebja, letos pa ji je denarja še za to 
zmanjkalo. Vse stroške smo prevalili na starše. Prav sedaj se je k tem stroškom 
pridružil v naši občini še izredni prispevek za zdravstveno zavarovanje. V rud- 
niku pa istočasno zaradi slabe prodaje premoga pada osebni dohodek. Težko 
smo prepričevali starše rudarje, da je mala šola otrokom potrebna in koristna, 
če pa je družinski oče rudar, ki mora preživljati 5-člansko družino, prinesel 
domov le 66 000 S dinarjev kot svoj mesečni zaslužek. Isto velja za otroško var- 
stvo, bodisi za predšolsko, bodisi za podaljšano bivanje otrok v šoli. Imamo 
zakon o otroškem varstvu, nimamo pa kapacitet in ne denarja za kritje naj- 
nujnejših stroškov varstva v dosedanjem obsegu, saj ta zakon omogoča v naši 
občini zbrati le 1/3 potrebnih sredstev. Vse lepo in prav, da razvijamo nove 
nujno potrebne dejavnosti, vendar se mi zdi, da bi morali najprej zagotoviti 
denar za z zakonom predpisane obveznosti, to je za naše osnovno šolstvo. Go- 
vorimo sicer o enotni osnovni šoli, o enakih pravicah šolanja, vendar je v večini 
primerov to še vedno le na papirju. Še zdaleč nimajo učenci širom Slovenije 
enakih pogojev šolanja, niti v obvezni šoli, kaj šele v srednjih šolah ali na višjih 
in visokih šolah. 

Kot že rečeno, predvideva omenjeni material tudi ukinitev srednje rudarske 
šole v Velenju in naj bi se rudarski tehniki šolali v eni šoli, to je v Ljubljani. 
Znano je, da živimo v socialistični družbi, v kateri je treba razkorak med 
umskim in fizičnim delom, ki je lasten razredni družbi, odpraviti. Na tej zahtevi 
temelji delo te šole in je v tesnem stiku s proizvodnjo. To je nujno potrebno, 
če hočemo dobiti dobre tehnike — rudarje, dobre operativce. Z ukinitvijo nad- 
zorniške šole bo nastala vrzel med kvalificiranimi rudarji in višjim tehničnim 
operativnim kadrom, katero pa bi lahko zapolnili absolventi tehnične srednje 
šole rudarske stroke, ki bi naj bila čimbolj povezana s prakso. Ker je velenjski 
rudnik le rudnik lignita in bi si verjetno absolventi srednje tehnične šole pri- 
dobili premalo izkušenj, če bi prakticirali le v tem rudniku, je dosežen sporazum 
med rudarskim centrom Velenje in rudniki v Trbovljah, Mežici in Idriji. 
Učenci 4. razreda tehnične šole so v teku šolskega leta po en mesec na praksi 
v vsakem od teh rudnikov. 

Nujno bi bilo, da se uskladijo predmetniki vseh poklicnih šol rudarske 
stroke v Sloveniji in sicer tako, da bi lahko njihovi absolventi nadaljevali šola- 
nje v tehnični šoli rudarske stroke. Nesmotrno je, da učenci končajo poklicno 
šolo rudarske stroke, nadaljujejo šolanje še štiri leta na tehnični šoli. Učenci 
tehnične šole so glede trajanja šolanja v neenakopravnem položaju z učenci, 
ki se po končani osemletki direktno vpišejo v tehnično šolo. Nesporno pa je, 
da je rudarski tehnik, ki je končal najprej poklicno šolo in še nato tehnično 
šolo, mnogo bolj razgledan. Predlagam, da se sestanejo vsi zainteresirani pred- 
stavniki podjetij iz rudarske stroke in naj ugotovijo najboljšo obliko šolanja 
rudarskih tehnikov, in sami predlagajo, katera lokacija šole bi bila najboljša. 
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Pri racionalizaciji šolstva ne smemo upoštevati samo trenutnih potreb 
uporabnikov kadrov, ampak tudi perspektivne. Perspektivnih kadrovskih po- 
treb po raznih strokah doslej še nihče ni napovedal. Ce bi takšne podatke imeli, 
potem bi se lažje otresli vseh lokalnih tendenc, tudi mestnih središč, in šole 
razvijali tam, kjer morajo biti čimbolj povezane s proizvodnjo. Pustili bi torej 
šole tudi na podeželju, ki imajo zadosten obseg dejavnosti — ustrezne materialne 
pogoje, bližino delovnih mest itd. V gradivu je omenjeno, da bi bilo treba 
poenostaviti tudi poslovanje šol. V šolah ni mogoče poslovanje po zgledu gospo- 
darskih organizacij. Učitelji imajo ogromno dela z raznimi samoupravnimi akti, 
pa nikdar niso prepričani, če je njihovo delo v skladu z zakonom in predpisi. 
V podjetjih in drugih službah opravljajo to delo specializirane službe, v šoli 
pa bi moral biti učitelj oziroma ravnatelj in pomočnik tudi pravnik, ekonomist 
in ne vem kaj še vse. Zagotovo zaradi preobširne in nepotrebne administracije 
tudi s šolskimi kuhinjami trpi vzgojno-izobraževalno delo. 

Ukrepom v zvezi z racionalizacijo vzgoje in izobraževanja ne bi smeli pri- 
stopati formalno, ampak študijsko, analitično in induktivno; vsak ukrep bi bilo 
treba temeljito in vsestransko proučiti in uskladiti z našimi družbenimi potre- 
bami in možnostmi. Vendar v nobenem primeru ne bi smeli zanemariti ali 
prizadeti mladine, ki ne živi v velikih slovenskih centrih. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima Jože Bogovič. 

Jože Bogovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Ne- 
kateri predgovorniki so že opozorili, da je danes predloženo gradivo vzbudilo 
na terenu dokaj različne utemeljene in tudi neutemeljene pomisleke in stališča. 
Ob vsem tem se ne smemo čuditi, da se pojavlja odpor v manjših krajih, 
gospodarsko šibkejših občinah in tudi v nekaterih industrijskih centrih, ki že 
imajo tradicijo v izobraževanju. Priznati je treba, da je očitna neskladnost med 
že predstavljeno bodočo mrežo in med današnjimi pojasnili in pa razpravo. 
Danes namreč šele usklajujemo načela, dogovarjamo se o politiki, teren pa že 
ukinja šole itd. Zaradi tega predlagam: 

1. Vsi predlogi ali že izdelana mreža naj ne bodo v bodoče več kabinetsko 
delo ozkega kroga ljudi, ki jih utemeljuje izključno s številkami, ne vidijo 
pa človeka in občana. 

2. Zavzeti bi morale stališče o tem ali so res rešitve samo v združevanju 
posameznih šol, denimo lesne stroke, v večijh krajih; ali ni koristno obdržati 
in podpirati dislocirane oddelke in pa posamezne šole, ki so bližje učencem in 
tudi proizvodnji. 

3. V primeru ukinjanja šol v manjših krajih je treba zagotoviti sredstva 
za socialno šibke in nadarjene učence za bivanje, prehrano in prevoz. To je bilo 
danes že večkrat poudarjeno. Kolikor tega predpogoja ne izpolnimo, se bo 
položaj podeželskih otrok še bolj poslabšal in se bo nerazpoloženje še večalo. 

4. Za racionalizacijo bi bilo koristno zainteresirati tudi tiste, ki kadre 
zaposlujejo in ne le one, ki jih usposabljajo. Zdi se mi, da je ta problematika 
še vedno preveč v rokah šolskih zavodov in skupščin, premalo pa ostalih 
dejavnikov. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima Bojan Kardelj. 
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Bojan Kardelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Soglašam s predlaganimi ukrepi za racionalizacijo, predvsem zato, ker menim, 
da je že skrajni čas, da področje vzgoje in izobraževanja tako glede njegove 
mreže kot učnih programov uskladimo z našimi potrebami in možnostmi. Iz- 
hodišče za racionalizacijo bi moralo sloneti na uvodnih ugotovitvah in podatkih, 
kjer je jasno povedano, kam naj bodo usmerjeni naši napori. Predšolska vzgoja, 
srednje šolstvo in deloma visoko šolstvo potrebujejo v naslednjih letih največjo 
družbeno skrb. Menim, da bi marali na teh izhodiščih usklajevati ukrepe za 
racionalizacijo. V preteklosti smo zanemarjali navedena področja tako v mate- 
rialnem kot tudi v vsebinskem pogledu. Na področju predšolske vzgoje imamo 
premajhne zmogljivosti zavodov, v strokovnem šolstvu je neurejeno financiranje 
osnovne dejavnosti, še predkratkim pa se tudi ni nihče brigal za njegovo vse- 
binsko problematiko. V takšni situaciji smo se pač radi obračali na gospodarstvo, 
naj pove, kakšne profile rabi. Ker pa tudi gospodarstvo samo te naloge ni 
zadovoljivo opravilo, se je izobraževanje v vrsti strokovnih šol in tudi na 
univerzi usmerilo v ozko specializacijo. Usposabljalo je strokovnjake za potrebe 
konkretnih delovnih mest in obstoječe tehnologije, ne s širšim strokovnim in 
teoretičnim znanjem, da bi se mogli uspešneje uveljavljati na kateremkoli delov- 
nem mestu iste stroke. 

Menim, da so v predlogu za racionalizacijo najmanj pomembni predlogi 
za ukinjanje in združevanje šol. Pridružujem se mnenju tovariša Feldina, da 
takšni napotki v tej fazi niso potrebni, zlasti če hočemo zagotoviti kvalitetno 
javno razpravo. Zato bi jih lahko izpustili. Današnja razprava je pokazala, da 
je bil odziv občin tudi na predloge, ki zadevajo vsebinsko delo šol, usmerjen 
pravzaprav za vprašanji mreže šol in šolanja otrok. Kolikor bi znali delo 
posameznih šol uskladiti s potrebami šolskega okoliša, upoštevajoč pri tem 
ne samo današnje potrebe gospodarstva in družbenih služb, ampak tudi per- 
spektivne, najbrž ne bilo takšnih strašnih pomislekov zoper predloge. S tega 
gledišča naj bi npr. ocenjevali vprašanje ekonomske srednje šole v Ptuju. 
Vsekakor pa bi lahko o teh kriterijih razpravljali samo takrat, če bi mogle 
druge šole sprejeti učence ukinjenih šol in če bi te zagotavljale večjo kvaliteto. 
Menim, da so ti konkretni predlogi, kolikor so sploh konkretni, prešibko stro- 
kovno utemeljeni tako v pogledu kvalitete pouka, kot tudi v pogledu perspek- 
tivnih kadrovskih potreb. Tudi ni preverjeno, ali ne bi mogli te šole preusmeriti 
v drugo izobraževalno dejavnost. 

Predlagatelj se glede izvajanja racionalizacije preveč zanaša na samo- 
upravne skupnosti oziroma pričakuje rešitve z nekimi sporazumnimi dogovori, 
pri tem pa sam prevzema premalo strokovne odgovornosti za posamezne 
predloge. Mislim, da ta slabost pravzaprav ni nova in se ne pojavlja samo v 
tem, temveč tudi v drugih gradivih, ki smo jih dobili s področja vzgoje in 
izobraževanja. 

Ne bi s tem hotel očitati sekretariatu, ki je najbrž sestavljalec predloga 
za racionalizacijo na področju vzgoje in izobraževanja. Boječ se, ali pa da se 
ne bi nikomur zameril, zadeve raje prepušča demokratičnim odločitvam, za 
katere pa vemo, da doslej niso vedno pripeljale do doseženih rezultatov. Ža 
takšno stanje je morda kriva tudi organizacija naše strokovne službe. Zato 
v načelu pozdravljam predloge o organizaciji strokovnih služb, zlasti v tistem 
delu, ki stremijo za njihovo večjo in bolj smotrno funkcionalno povezanost. 
Potem bo tudi skupščina dobila strokovno bolj utemeljene in izdelane predloge 
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in ne bo več razpravljala in odločala po občutkih, kar se je doslej dostikrat 
primerilo. 

Povem naj še tole. Sele potem, ko bomo dobili gradivo oziroma temeljite 
študije o učnih načrtih, predmetnikih, o kakovosti pouka, o kadrovskih po- 
trebah itd., bi se morali začeti pogovarjati o šolski mreži. Sodim, da bi bilo 
umestno to diskusijo povezati tudi z vprašanjem financiranja šolstva, predvsem 
strokovnega šolstva. 

Na zadnji seji našega zbora, ko smo razpravljali o prispevku za strokovno 
šolstvo, so predstavniki izvršnega sveta rekli, da je ta stvar sistemsko urejena 
in financiranje zagotovljeno. 

Nekateri smo temu ugovarjali in že takrat opozarjali na to, da se bodo 
občinske skupščine, ki so sicer po zakonu dolžne financirati strokovno šolstvo, 
tem obveznostim izogibale, ker so prej večji del ali vsa sredstva za strokovno 
šolstvo dobivale od gospodarstva. V praksi se danes to v resnici pojavlja. Zato 
mislim, da bi bilo dobro povezati razpravo o bodoči mreži strokovnega šolstva 
z razpravami o financiranju, da bi videli, ali so občinske skupščine pripravljene 
financirati šole, katerih obstoj tako zagovarjajo. Vem, da nekatere občine, 
zlasti tiste v gospodarsko manj razvitih krajih, ne bodo zmogle bremena finan- 
ciranja in bo morala republiška izobraževalna skupnost nositi levji delež, vendar 
bomo morali vseeno dosledneje ugotavljati objektivne možnosti za sofinancira- 
nje, da ne bomo še naprej kot danes dobivali enostaven izgovor, češ, gospo- 
darstvo ne daje več, naj se plača iz prispevka. 

K sklepom, ki so predlagani za zaključek današnje razprave, imam pri- 
pombo. Sklepi so bolj deklaracija kot napotek za javno razpravo in tudi za 
tiste, ki naj bi predloge za racionalizacijo podrobneje obdelali in jih potem 
predložili v javno razpravo. Naloge na področju osnovnega šolstva so npr. lepo 
povedane: »Treba je posvetiti skrb predvsem intenzifikaciji in posodabljanju 
pouka, izboljšanju strokovne in idejne ravni učiteljev, čimprej je treba izbolj- 
šati odstotek učencev, ki v rednem roku končajo osemletno šolo. Odpraviti 
je treba tudi večizmenski pouk in razširiti dnevno varstvo.« Sodim, da teh 
nalog s temi sredstvi še več let ne bomo uresničili. 

Opozoril bi rad še na en problem, na katerega so me opozorili na občini, 
na kateri sem poslanec, to je v Mostah. Racionalizacija pouka je potrebna tudi 
v obveznem šolanju, na kar nas opozarjajo ogromni osipi učencev v osnovnih 
šolah, nezadovoljivi učni uspehi dijakov v srednjih šolah in morda še kasneje 
študentov na visokošolskih zavodih. Po mnenju učiteljev je izboljšanje uspehov 
odvisno v precejšnji meri od 39. člena zakona o osnovni šoli, ki bi ga bilo treba 
vendarle že spremeniti. Racionalizacija pouka v osemletkah ne zadeva samo 
kvantitete, ampak tudi določeno kvaliteto. Izvajanje 39, člena ne zagotavlja 
kakovosti, povzroča pa nesmotrno porabo sredstev ne samo na osemletkah, 
temveč še bolj na srednijh šolah, kjer se učenci z nezadovoljivim znanjem 
šolajo naprej. 

Zato postavljam sekretariatu za prosveto in kulturo poslansko vprašanje, 
ali se pripravlja analiza, ki je bila obljubljena v zvezi z 39. členom; doslej 
smo slišali že mnogo argumentov zoper ta člen, še nobenega pa zanj. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Obveščam vas, da bo skupna seja vseh 
zborov ob 15. uri. Ker vse kaže, da je še nekaj diskutantov, in ker imamo 
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še nekaj točk na dnevnem redu, bi bilo primerno prekiniti sejo in jo po skupni 
seji vseh zborov nadaljevati. 

Najprej dovolimo poslancu Ludviku Činču, da razpravlja, potem bi se pa 
dokončno domenili, ali je potreben krajši odmor, ker je že čas kosila. 

Ludvik Činč: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Bom 
kratek in se bom dotaknil samo sklepov. Sodim, da je današnja diskusija pod 
vtisom finančnih težav našega šolstva in ni dovolj v duhu predloženega gradiva. 

Predlagatelj s temi predlogi prav gotovo ni imel namena prizadeti ali 
osiromašiti šolstva. Zategadelj danes ni bilo treba tako prizadeto razpravljati 
o problemih zagorskih in ptujskih šol, temveč o zasnovi racionalizacije. Dobro 
se spominjam, ko je pri dopolnjevanju zakona o osnovni šoli dr. Hočevar dejal, 
da je treba v našem šolstvu iskati notranje rezerve v predmetniku in učnem 
načrtu in v izboljšavi kvalitete dela učiteljev, ne pa v neposrednih prihrankih 
finančnih sredstev. 

Naj se povrnem k sklepom. Kljub temu, da izražajo lepe želje, s katerimi 
se strinjam, pa sodim, da bodo zvodeneli, kakor je že marsikaj doslej, kar je 
bilo tu rečeno. Namreč zakaj? Ko smo v klubu poslancev — tovariš predsednik 
je bil prisoten — govorili o našem programu, smo sklenili, da bo naš zbor 
razpravljal tudi o vzrokih neuspehov osnovnošolskih otrok. Ne vem, kako daleč 
je ta zadeva v pripravi, ali to analizo kdo sploh pripravlja. Bojim se, da se bo 
nekaj podobnega zgodilo tudi z današnjimi sklepi. Sicer jih bomo sprejeli, 
pozneje pa o njih veliko ne bomo slišali. Temu zboru bo predložena nova 
resolucija ali sklepi, ki bodo morda še bolje formulirani, vendar zopet neučin- 
koviti. Zato predlagam, da vnesemo v sklepe posebno točko o rokih, v katerih 
morajo biti analize gradiva in predlogi predloženi zboru. Čeprav so določene 
naloge dolgoročne, je treba tudi za takšne postaviti rok, sicer niti približno ne 
vemo, koliko časa se bodo sklepi uresničevali. Problemi se bodo kopičili, ker 
starih ne bomo rešili, ali pa jih sploh ne bomo več obravnavali. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Prosim, če nam predstavnik izvršnega 
sveta pove, kdaj bodo ta gradiva pripravljena; o njih je bilo že dvakrat postav- 
ljeno vprašanje. Besedo ima tovariš Boris Lipužič. 

Boris Lipužič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Gradiva, o katerih sta govorila tovariša poslanca sedaj ob zadnjem delu raz- 
prave, so v pripravi. Tako kot je predvideno po delovnem programu prosvetno- 
kulturnega zbora bodo tudi predložena; to je v prvi polovici drugega trimesečja. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Prosim, da se sedaj odločimo, ali 
nadaljujemo razpravo do tretje ure ali pa jo prekinemo? (Poslanci predlagajo, 
da se seje ne prekine.) Besedo ima tovariš Vlado Uršič. 

"Vlado Uršič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Pravijo, če se zberejo štirje Hrvatje, je parlament, če se pa zberejo trije Sloven- 
ci, je »ravs in kavs«. Moj prispevek k današnji diskusiji o racionalizaciji šolstva 
je tale. Ce bi mi danes imeli na dnevnem redu ustanavljanje srednjih šol, 
bi verjetno bila razprava čisto drugačna. Sodim, da racionalizacija ne sme 
biti začasno, temveč trajno proučevanje vseh področij šolstva. Poglejte, na 
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področju osnovnega šolstva smo zelo napredovali, tudi z gledišča racionalizacije, 
zaradi tega, ker smo z vso vestnostjo in z vso tenkočutnostjo temu področju 
dalj časa posvečali skrb. Govorim o hribovitih območjih Primorske, na katerih 
smo v celoti prestrukturirali šolsko mrežo, ki so jo nam zapustili prejšnji 
oblastniki. Mreža je danes za naše pojme najbolj racionalna. Vemo pa, da ni 
takšna mreža srednjega šolstva, ki je bila že prej osiromašena. Kljub temu pa 
mreže nismo razširjali, ker je bilo izhodišče naše politike, da če hočemo imeti 
ljudi, ki bodo na svojih mestih odgovorni za svoje delo. Zato je bolje, da 
imamo eno šolo na primer na vsem koprsko-goriškem območju eno admini- 
strativno šolo namesto dveh. Ta naj bo kvalitetna, sicer pa sploh ni nobena 
potrebna. Predlog je celo, da se administrativna šola priključi k srednji eko- 
nomski šoli. Na našem območju imamo tudi dve medicinski šoli. Vemo, da 
rabimo vsako leto približno 35 zdravstvenih delavcev, sedaj jih pa obe na leto 
izšolata 180. Kam naj gredo iskat delo ti ljudje? Takšne šole je treba ukiniti, 
vendar naj se število sedežev na tem območju ne zmanjša. Naj se mladež usmeri 
v šole, ki ustrezajo današnjim, jutrišnjim in pojutrišnjim potrebam naše 
družbe. To nam naj bo vodilo racionalizacije, sicer nas bo zapeljalo, da se 
bomo potegovali za vsako šolo v vsaki občini ali kraju in še za eno univerzo 
v Zgornjem Kašlju. Kadar govorimo o racionalizaciji, govorimo trezno in 
delajmo akcijski program za jutri, ne pa za danes. Ce smo ga včeraj lomili, 
ne dopuščajmo, da bi ga tudi še jutri. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariš Cajnko želi besedo. 

Zvonko Cajnko": Tovarišice in tovariši. Imam samo eno pripombo 
oziroma predlog za spremembo osnutka sklepov. V uvodnem delu osnutka naj 
bi prosvetno-kulturni zbor ugotovil, da napori, da se preudarneje organizira 
šolsko delo, ne smejo povzročiti zmanjšanje obsega sredstev, namenjenih za 
področje vzgoje in izobraževanja, in da ni mogoče pristati na zmanjšanje mož- 
nosti za izobraževanje mladine. To so nam tovariši z izvršnega sveta in sekre- 
tariata! lepo povedali. V to vsi verjamemo in nas ni potrebno prepričevati, 
prej je treba koga drugega. Zato mislim, da bi bilo bolje, da se ta formulacija 
iz ugotovitev prenese v sklepe, seveda če se nam dozdeva, da je pomembna, 
ustrezna in če je potrebna. Prepričan sem, da je potrebna in zato predlagam, 
da jo prenesemo kar k prvemu sklepu. O mojem predlogu naj se izjasni zbor. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ali želi še kdo besedo? (Ne.) Će ne, 
zaključujem razpravo o tej točki dnevnega reda. Mislim, da je prav, če pod- 
premo osnovne težnje in cilje, ki so postavljeni v gradivu. Na podlagi razprave 
presojam, da zbor podpira osnovna izhodišča tega gradiva. Glede konkretnih 
predlogov za racionalizacijo šolske mreže pa je prav, da se od njih distanciramo 
in jih obravnavamo kot predloge za nadaljnjo razpravo, v kateri naj se teme- 
ljiteje obdelajo z vseh vidikov. Upoštevati je treba demografske in kadrovske 
potrebe, finančne možnosti in načelo, da naj se talentirani mladini omogoči 
nadaljnje izobraževanje. Mislim, da je to ključno vprašanje. 

Pri tem se bojim vseh skrajnosti, in tudi te, ki je bila tu že komentirana, 
da bi za vsako ceno opravičevali delovanje sleherne srednje šole. Mislim, da 
to ne bi bilo vzdržno. 
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Sodeč po razpravi, se naš zbor strinja s predlogom sklepov, ki jih seveda 
dopolnjuje. 

Ker sta tovariš Bogovič, še bolj pa tovariš Kardelj povedala velik del 
misli, ki sem jih prihranil zase kot prispevek k tej razpravi oziroma kot ključno 
besedo, mi dovolite, da se omejim samo na tisto, kar je morda bilo v razpravi 
samo mimogrede povedano ali brez poudarka. 

Mislim, da je akcijski program možno razdeliti na kvantitativni in kvali- 
tativni del. Kvantitativni del zadeva organizacijo šolske mreže, ugotavljanje 
potreb po kadrih, kar velja predvsem za srednje strokovne in visoke šole. 
Kvalitativen del pa zadeva vsebinske probleme šolstva, na katere je bilo 
posebej opozorjeno v zadnjih dveh razpravah. Bilo je povedano, da je gradivo 
vse preveč usmerjeno v tako imenovano organizacijsko plat, zanemarja pa 
vsebinsko. Razprava je omenila potrebo po načrtnejšem in sistematične j šem 
izobraževanju učiteljev. Dober in ustrezno nagrajevan učni kader je porok racio- 
nalizacije, saj on izvaja učne programe in ocenjuje. Zaradi tega je kadrovsko 
vprašanje po mojem mnenju izredno pomembno. Menim, da današnji način 
šolanja učiteljev ne ustreza več potrebam predšolske vzgoje, osnovnega šolstva 
in srednjega šolstva. Zelo bi bilo potrebno znova proučiti sistem šolanja pro- 
svetnega kadra in ga prilagoditi današnjim in jutrišnjim potrebam z gledišča 
nenehnega idejnega in vsebinskega izboljševanja pouka. 

Tudi sam delim akcijski program na naloge, ki jih lahko sproti spremljamo 
in na naloge, ki zahtevajo temeljite j še strokovno analitično delo in so zato 
dolgoročne. Upoštevajoč gradivo, ki se pripravlja v zavodu za šolstvo, menim, 
da bi lahko kmalu razpravljali o prosvetno-pedagoški službi z gledišča, ali ta 
s svojimi nalogami in odgovornostmi ustreza potrebam današnjega časa. Že 
v razpravi v odboru se je pokazala ta potreba. Ko bomo dobili gradivo, menim, 
da bi razpravljali predvsem o čvrstejši organizaciji, večji odgovornosti- in o 
večjem vplivu prosvetno-pedagoške službe na delo šol. Vse to pa se zopet 
povezuje z nalogo akcijskega programa o nenehnem izboljševanju kadrovskega 
sestava šol in o krepitvi odgovornosti vodstev šol. 

Glede predloga o reorganizaciji prosvetno-pedagoške službe se strinjam s 
povedanimi pomisleki. Nisem še prepričan, da je najbolj smotrno združiti 
upravno in idejno-strokovno spremljanje, svetovanje in nadzor nad delom 
šol v eni sami organizaciji. Menim, da je to še vedno odprto vprašanje. Stališče 
moramo zavzeti, ko bomo imeli dovolj tehtnih argumentov za eno oziroma 
drugo varianto. 

Menim, da so za vse racionalizacijske ukrepe odgovorni ustanovitelji šol 
in izobraževalne skupnosti, ki kot samoupravni in družbeni organ uveljavljajo 
interes na področju šolstva. Ko sem prej mimogrede posegel v razpravo, sem 
omenil, da smatram za izredno nujno in aktualno razpravljati o vlogi posebnih 
izobraževalnih skupnosti in o združevanju interesov družbenih in gospodarskih 
dejavnosti, česar brez posebnih izobraževalnih skupnosti kot sistemski rešitvi 
za financiranje strokovnega šolstva ni mogoče doseči. 

Ce mi dovolite, bi se nekoliko dotaknil naše kadrovske zasedbe, ki jo je 
omenil sekretar za prosveto in kulturo. Smatram, da to ni majhen problem, 
in ga ob razpravah o racionalizaciji šolstva ne smemo zanemarjati. Podatki 
kažejo na določeno nazadovanje, oziroma še bolje povedano na zaostajanje, 
ki si ga prav gotovo v prihodnje ne bomo smeli več dovoliti. Kadrovsko 
strukturo bomo morali zavestneje kot doslej krepiti v vseh tistih dejavnostih, 
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za katere smatramo, da imajo prednost v našem družbenem in še posebej v 
gospodarskem razvoju. Ce bomo odlašali, to ne bo vplivalo samo na učne 
rezultate, temveč tudi na rezultate v samih proizvodnih dejavnostih in seveda 
s tem tudi na ves napredek naše republike in naše nacionalne skupnosti. 

Ob koncu še nekaj besed o problematiki manj razvitih območij in o reakciji 
na konkretne predloge za ukinitev šol na teh območjih. Mislim, da ne smemo 
zanemarjati dejstva, da nam razvitejši industrijski centri ne predstavljajo 
samo proizvodnega potenciala, ampak nujno tudi določen šolski potencial. Za- 
nikati to dejstvo bi bilo nerazumno. Prav v teh centrih se povečujejo šolske 
kapacitete zaradi migracije prebivalstva. Hkrati pa je res, da ne bi smeli z 
racionalizacijskimi ukrepi dovoljevati večanja razlik in nesorazmerij med 
manj razvitimi območji in industrijskimi ter mestnimi centri. Nasprotno, vsi 
racionalizacijski ukrepi bi morali težiti za normalnejšim in skladnejšim razvo- 
jem šolstva na vsem območju republike. Takšen razvoj šolstva bi morala 
pospeševati republiška izobraževalna skupnost z intervencijskimi sredstvi. V 
proces racionalizacije se morajo vključiti tudi vse družbeno-politične organi- 
zacije, predvsem Socialistična zveza, ki bo morala biti močan pomočnik in 
zaveznik, da bomo lahko predvidene naloge uspešno opravili. 

To je moj prispevek k današnji živahni razpravi. Menim, da razprave ne 
zaključujemo, temveč, da jo šele začenjamo. Se letos bomo obravnavali pro- 
blematiko osnovnega šolstva, financiranje strokovnih šol in še več drugih 
vprašanj, ki so bila danes tu omenjena. 

Sedaj vas moram vprašati ali se s predlogom sklepov, z vsemi dopolnitvami 
in spremembami strinjate, ker moramo o njih glasovati? Ali ima še kdo kon- 
kretni predlog za spremembo oziroma dopolnitev predloga sklepov? (Ne javi 
se nihče.) Ce ne, dajem predlog sklepov na glasovanje. Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo sklepe o ukrepih za racionalizacijo na področju vzgoje 
in izobraževanja soglasno sprejeli. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na potrditev statuta 
izobraževalne skupnosti SR Slovenije. 

Naš zbor je o statutu izobraževalne skupnosti SR Slovenije že razpravljal 
na svoji seji dne 31. januarja 1968. Tedaj je sprejel sklep, s katerim je odložil 
potrditev statuta, mnenje in stališče k statutu, ki so bila izražena v razpravi 
in v poročilih pristojnih odborov in zakonodajno-pravne komisije pa je posre- 
doval izobraževalni skupnosti SR Slovenije. 

Skupščina izobraževalne skupnosti SR Slovenije je ta mnenja in stališča 
obravnavala na svoji seji 1. marca 1968 in sprejela k statutu ustrezne spre- 
membe in dopolnitve. Te je predložila skupščini v razpravo. Zeli besedo pred- 
stavnik izobraževalne skupnosti SR Slovenije? (Ne želi.) 

Predložene spremembe in dopolnitve statuta je obravnaval naš odbor za 
proučevanje zakonskih in drugih predlogov in ugotovil, da so v njih upoštevane 
vse pripombe oziroma mnenja in stališča, ki so bila posredovana izobraževalni 
skupnosti SR Slovenije. Zato odbor predlaga, da zbor sprejme odlok o potrditvi 
statuta izobraževalne skupnosti SR Slovenije. Predlog odloka je obravnavala 
zakonodajno-pravna komisija in o tem predložila dodatno poročilo, ki ste ga 
dobili danes na klopeh. V njem predlaga spremembo 2. točke. Odlok naj ne 
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velja takoj, ampak naslednji dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije. 
Začenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem 
razpravo in dajem predlog odloka o potrditvi statuta o izobraževalni skupnosti 
SR Slovenije s spremembo 2. točke, kot je predlagala zakonodajno-pravna 
komisija, na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o potrditvi statuta izobraževalne skupnosti SR Slovenije. O tem bom obvestil 
republiški zbor, ki o potrditvi statuta izobraževalne skupnosti še ni sklepal. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na razpravo in 
sklepanje o predlogu odloka o ustanovitvi skupne komisije vseh zborov Skup- 
ščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. 

Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli obrazložitev podpred- 
sednika Skupščine SR Slovenije tovariša Janka Rudolfa, ki jo je dal k predlogu 
odloka na skupni seji republiškega, gospodarskega in organizacijsko-političnega 
zbora dne 12. februarja letošnjega leta, ter predlog odloka o ustanovitvi skupne 
komisije vseh zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. Predlog 
odloka je obravnavala zakonodajno-pravna komisija, ki je o tem predložila 
svoie poročilo. 

Zeli morda besedo Bojan Kardelj, član komisije? (Ne.) 
Odpiram razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce nihče, 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 zbor soglasno sprejel predlog odloka o ustanovitvi skupne 
komisije vseh zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na razpravo in 
sklepanje o predlogu odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov 
skupne komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. 

Predlog odloka je predložila komisija za volitve in imenovanja. Ali želi 
besedo tovariš Bojan Kardelj? (Ne.) 

Začenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) če ne, zaključujem razpravo 
in dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za predloženi odlok, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor tudi ta odlok soglasno sprejel. 
Ker je s tem dnevni red izčrpan, zaključujem 42. sejo prosvetno-kulturnega 

zbora in vas hkrati naprošam, da se udeležite skupne seje vseh zborov Skup- 
ščine SR Slovenije, ki bo v veliki dvorani z začetkom ob 15. uri. 

(Seja je bila zaključena ob 14.30.) 
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37. seja 

(27. marca 1968) 

Predsedoval: dr. Vinko Mozetič, 
predsednik socialno-zdravstvenega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Pričenjam 37. sejo socialno-zdrav- 
stvenega zbora Skupščine SRS. 

Svojo odsotnost sta opravičila poslanca dr. Dušan Mis in Albin1 Žumer. 
Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Seji zbora prisostvujejo predstavniki izvršnega sveta, republiškega sekre- 
tariata za zdravstvo in socialno varstvo ter republiškega sekretariata za delo. 

Na podlagi 312. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije obveščam zbor, 
da je republiški zbor na svoji seji dne 12. februarja 1968 v enakem besedilu 
kot socialno-zdravstveni zbor sprejel predlog zakona o postopku, rokih in 
obveznostih v zvezi s soglasjem k stopnjam prispevkov za zdravstveno zava- 
rovanje. Omenjeni predlog zakona je socialno-zdravstveni zbor sprejel na 
prejšnji seji dne 9. februarja 1968. 

Za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 36. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. predlog odloka o ustanovitvi skupne komisije vseh zborov Skupščine 

SR Slovenije za ustavna vprašanja; 
4. predlog odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov skupne 

komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja; 
5. aktualni problemi borcev NOV. 
Se strinjate s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) Ima 

morda kdo kakšen predlog za spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je dnevni red sprejet. 
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Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, na odobritev zapisnika 
36. seje socialno-zdravstvenega zbora. 

Osnutek zapisnika ste prejeli skupaj z vabilom za sejo. Ima morda kdo 
kakšne pripombe k zapisniku? (Ne.) Ce ni pripomb, ugotavljam, da je zapisnik 
odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, na poslanska vprašanja. 
Na vprašanji, ki sta ju na prejšnji seji zbora postavila poslanca dr. Borut 

Rus in dr. Tone Martinčič, bo odgovoril tovariš Jože Piano, pomočnik repu- 
bliškega sekretarja za zdravstvo in socialno varstvo. 

Jože Piano: Tovarišice in tovariši poslanci. Poslanca socialno-zdrav- 
stvenega zbora Skupščine SR Slovenije dr. Borut Rus in dr. Tone Martinčič 
sta zastavila — kot povzemamo — naslednji vprašanji izvršnemu svetu: 

»Ali so v SR Sloveniji bili podvzeti ustrezni koraki, da bi se specializacija 
iz splošne medicine lahko organizirano in kontinuirano izvajala? 

Ali je, oziroma ali namerava izvršni svet v tej smeri razpravljati in 
ukrepati?« 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v skladu s programom predložil 
Skupščini SR Slovenije v obravnavo problematiko kadrov v zdravstvu na 
območju SR Slovenije. Gradivo »Temelji za planiranje zdravstvenih kadrov in 
zmogljivosti zdravstvenih šol v SR Sloveniji« je že pripravljeno, pripravil ga 
je zavod za zdravstveno varstvo SRS in bo z morebitnimi dopolnitvami pred- 
loženo v razpravo v skladu s programom. Iz tega je mogoče povzeti kompleksno 
problematiko izobraževanja zdravstvenih kadrov, saj pri urejanju specializacije 
zdravnikov splošne prakse zadenemo ob problematiko specializacije nasploh, 
saj smo s 40,4% udeležbo specialistov v celotnem številu zdravnikov, in 14,5 °/o 
udeležbo specializantov v primerjavi z državami Avstrijo, Češko, Nemčijo, Mad- 
žarsko, Poljsko, Romunijo, Anglijo in Francijo na zadnjem mestu. 

Ce k temu še pristavimo, da starostna struktura specialistov kaže, da je 
kar nad polovico starih nad 46 let, medtem ko je med zdravniki splošne 
prakse le 25 !l/o takšnih, potem se nam razgrne problem specializacije in dolo- 
čenega starostnega izpada v vsej njegovi teži. V okviru tega odgovora ta 
vprašanja samo omenjamo, da bi nanje opozorili, razgrnili pa jih bomo v že 
omenjenem gradivu. 

Kar zadeva konkretna vprašanja tovarišev poslancev, pa je odgovor nasled- 
nji: Specializacija iz splošne medicine do sedaj v Sloveniji ni bila organizirano 
izvajana. Zavod SRS za zdravstveno varstvo je organiziral že tri postdiplomske 
tečaje o organizaciji zdravstvenega varstva, ki so trajali po 10 mesecev. Ta čas 
se priznava zdravnikom v dobo specializacije iz splošne medicine, ki traja tri 
leta. Ker pa specializacija iz splošne medicine še ni dokončno organizirana, so 
bili podvzeti ustrezni ukrepi, da se organizirano in kontinuirano izvaja. 

Po sklepu sveta republiškega zdravstvenega centra izdeluje posebna komi- 
sija pri zavodu SRS za zdravstveno varstvo program specializacije zdravnikov 
splošne prakse. Za osnovo ji služi program specializacije zagrebške medicinske 
fakultete, katerega komisija prilagaja našim slovenskim razmeram in poseb- 
nostim. Predlog komisije je že bil predložen medicinski fakulteti, ki je nanj 
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dala s precejšnjo zamudo svoje pripombe oziroma svoja stališča glede učnega 
programa in zavodov, ki bi bili učna baza za specializacijo iz splošne medicine. 
Pripombe medicinske fakultete so bile v predlogu upoštevane. Sedaj komisija 
dokončno proučuje ves material, ki bo še ta mesec predložen republiškemu 
zdravstvenemu centru. Svet centra ga bo obravnaval kot svojo programirano 
prvenstveno zadolžitev za marec letos, verjetno v aprilu. Ko bo svet repu- 
bliškega zdravstvenega centra sprejel program specializacije iz splošne medi- 
cine, ki ga namerava republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo 
predložiti izvršnemu svetu Skupščine SRS, da pokrene postopek na medicinski 
fakulteti za ustanovitev stolice oziroma inštituta za splošno medicino. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Želita poslanca dr. Rus in dr. Mar- 
tinčič postaviti še dopolnilna vprašanja? (Ne.) Na vprašanje poslanca Štefana 
Sreša bo odgovoril tovariš Rado Miklič, pomočnik republiškega sekretarja 
za delo. 

Rado Miklič: Tovarišice in tovariši poslanci. Poslanec tovariš Sreš 
je zastavil vprašanje, ali je v Sloveniji kdo že proučeval možnost uvedbe pro- 
stovoljnega pokojninskega zavarovanja kmetov, pod kakšnimi pogoji bi bilo 
mogoče to zavarovanje uresničiti, če ne, zakaj ne, in ali je v bližnji prihodnosti 
mogoče pričakovati uvedbo tega zavarovanja? 

Temeljni zakon o pokojninskem zavarovanju sicer res predvideva možnost, 
da republiška skupnost socialnega zavarovanja vpelje prostovoljno pokojninsko 
zavarovanje, v katerega je mogoče vključiti občane, ki doslej niso zajeti v 
obvezno pokojninsko zavarovanje. V tem primeru je v to zavarovanje mogoče 
vključiti tudi zasebne kmete. Toda uvedba prostovoljnega zavarovanja zasebnih 
kmetov nujno predpostavlja dovolj močno in trdno finančno-ekonomsko rizično 
skupnost kmetov, prostovoljnih zavarovancev, kajti bremen za to zavarovanje 
ne bi bilo mogoče prenesti na sklad obveznega pokojninskega zavarovanja 
delavcev in s tem na delavce same. Pokazalo pa se je, da prav ustvaritev 
tega pogoja zadeva zaenkrat na izredno velike težave. Prostovoljno pokojninsko 
zavarovanje namreč ne bi moglo zajeti vseh kmetov kot nosilcev teh bremen. 
Če bi bilo njihovo število premajhno, bi rizična skupnost ne bila finančno spo- 
sobna kriti obveznosti do teh zavarovancev ali pa bi bile obveznosti tako 
velike, da bi jih ne zmogli niti ekonomsko močni kmetje. To je verjetno eden 
od poglavitnih razlogov, da od devetih komunalnih skupnosti zdravstvenega 
zavarovanja kmetov in od zavodov za socialno zavarovanje doslej ni bilo še 
nobenega konkretnega predloga republiški skupnosti socialnega zavarovanja za 
uvedbo prostovoljnega pokojninskega zavarovanja kmetov. 

Znano pa je, da so v teku priprave za nov sistem pokojninskega zavaro- 
vanja. Ob tem delu pa se že obravnava tudi vprašanje pokojninskega zavaro- 
vanja kmetov. Prevladuje stališče, naj bi federacija sprejela le neka splošna 
načela o tem zavarovanju, v okviru teh načel pa bi potem skupnosti same 
določale tako pravice kot tudi obveznosti, to je tudi višino prispevkov. Glede 
na vse to delo pri izdelavi novega sistema pokojninskega zavarovanja bo repu- 
bliški sekretariat za delo priporočil, da bi samoupravni organi skupnosti zdrav- 
stvenega zavarovanja kmetov in strokovne službe tega zavarovanja že začeli 
proučevati pogoje za uvedbo prostovoljnega pokojninskega zavarovanja kmetov, 
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koliko kmetov je pripravljenih in zlasti zmožnih vključiti se v to zavarovanje, 
kako naj bi se to zavarovanje organiziralo, kakšne pravice naj bi imeli pro- 
stovoljni zavarovanci iz tega zavarovanja in kako naj bi se zagotovila finančna 
sredstva za kritje pravic, to je za plačilo priznanih pokojnin. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Želi poslanec postaviti še dopolnilno 
vprašanje? 

Štefan Sreš: Z drugim delom odgovora se strinjam, da bo sekretariat 
za delo dejansko začel to vprašanje proučevati. Ne bi si pa upal trditi po 
prostem preudarku, da za to zavarovanje pri nas ni dovolj interesentov. Stri- 
njam se, da to zavarovanje kot prostovoljno ni mogoče uvesti, glede na eko- 
nomski položaj kmetov. Vpeljati bi morali obvezno zavarovanje, ki bi v mar- 
sičem reševalo tudi nekatere socialne probleme. Ta sistem bi morali temeljito 
proučiti in določiti tudi obveznosti nosilcev zavarovanja. To zavarovanje ne 
bi bremenilo delavskega zavarovanja, ker so že po zakonu ločeni skladi. 

Upam, da bo sekretariat za delo to obljubo izpolnil in da bomo v kratkem 
že lahko tudi na terenu dobili izračune, pod kakšnimi pogoji bi bilo mogoče 
uvesti to zavarovanje. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo postaviti poslansko vpra- 
šanje? Besedo ima poslanka Ljudmila Rošker-Kranjc. 

Dr. Ljudmila Rošker-Kranjc: Sekretariatu za zdravstvo in 
socialno varstvo postavljam naslednje vprašanje: 

»Ali bodo morale pri pokrivanju izgube kliničnih bolnišnic poleg ljub- 
ljanske skupnosti socialnega zavarovanja sodelovati tudi druge skupnosti social- 
nega zavarovanja v Sloveniji?« 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Ali predstavnik sekretariata lahko 
že danes odgovori na vprašanja? Besedo ima tovariš Jože Piano, pomočnik 
republiškega sekretarja za zdravstvo in socialno varstvo. 

Jože Piano: Danes še ne morem odgovoriti. Analiza o sanaciji izgube 
kliničnih bolnišnic je predložena izvršnemu svetu. Izvršni svet še ni obravnaval 
na svoji seji predlogov v tej analizi, tako da bom lahko odgovor dal šele po 
seji izvršnega sveta, ko bodo znane odločitve. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima poslanec Miroslav Kosi. 

Miroslav Kosi: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Skupščina SR Slovenije je na seji republiškega zbora in socialnega zdravstve- 
nega zbora dne 3. decembra 1967 razpravljala o nekaterih aktualnih problemih 
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Upoštevajoč stališča in 
predloge izvršnega sveta sta zbora med drugim ugotovila, da potrošnja sredstev 
skladov zdravstvenega zavarovanja za zdravila nagla raste. Ta porast je po- 
sledica objektivnih in subjektivnih faktorjev. Med objektivnimi faktorji se 
omenja porast cen zdravil. Zato bi morali pristojni organi proučiti formiranje 
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cen zdravilom od proizvajalca do potrošnika in v okviru svoje pristojnosti 
sprejeti ustrezne ukrepe oziroma se zanje zavzeti pri zveznih organih. V zvezi 
s tem prosim izvršni svet za odgovor na naslednje poslansko vprašanje: 

»Ali so pristojni organi glede tega kaj ukrenili in če so, kakšni so rezultati?« 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Prosim predstavnika sekretariata, da 
odgovori na vprašanje. 

Jože Piano: Odgovor bo dan na prihodnji seji. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo besedo? Besedo ima po- 
slanec dr. Vojteh Pertot. 

Dr. Vojteh Pertot: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Moje poslansko vprašanje' zadeva obstoja srednje medicinske šole v Piranu. 
Šola deluje že 10 let, najprej kot enoletna bolničarska, nato pa kot 4-letna 
srednja šola. V tem času se je v njej izšolalo 98 bolničarjev in 50 medicinskih 
sester v redni šoli, 34 pa v izredni. Sedaj je v 4 razredih 86 rednih in 34 izrednih 
učencev. 

Vsi absolventi so do sedaj dobili takoj zaposlitev. V oddelku za odrasle, 
pa se šolajo učenci, ki so že zaposleni. 

V letošnjem koledarskem letu je obstoj šole resno ogrožen zaradi neure- 
jenega načina financiranja. Šola je namreč letos le enkrat prejela denar, ki 
je del potrebnih finančnih sredstev. Težave s tem v zvezi so toliko večje, ker 
sloni izobraževanje na mnogih honorarnih učnih močeh, ki jih brez denarja 
ni mogoče angažirati. 

Obstoj šole me zanima iz dveh razlogov. 
1. Za zdravstvene ustanove na našem območju je to važen oblikovalec 

kvalitetnih strokovnih kadrov, ki se jim tudi v bodoče ne moremo odreči. 
2. V skrb družbe ne sodi samo skrb za mladino v obliki zadovoljevanja 

fizičnih potreb, ampak enako tudi usposobitev za samostojno življenje v ustrez- 
nem poklicu. 

Zato menim, da spada vprašanje šole tudi v obravnavo v socialno-zdrav- 
stvenem zboru. Opažamo namreč, da ostaja strokovno šolstvo te vrste brez 
svojega pravega zaščitnika in ga zato tako prosvetni kot zdravstveni dejavniki 
vsak na pol in le ob robu obravnavajo. Menim, da ne moremo biti ravnodušni 
do 120 učencev, med katerimi je 86 rednih, ki izhajajo pretežno iz delavskih 
družin (58 '°/o delavskih, 6 % kmečkih, 4 a/o obrtniških in 32 % uslužbenskih) 
in jim moramo dati možnost šolanja v šoli, ki je ni ravno v vsakem večjem 
centru, kjer je šolanje tako drago, da za večino ni dosegljivo. 

Zavedati se tudi moramo, da drugod po svetu favorizirajo strokovno šol- 
stvo, ki kmalu izoblikuje mladega človeka in mu da možnost zaposlitve v 
poklicu, za katerega danes v našem primeru še ni zadrege z zaposlovanjem. 

S tem v zvezi prosim predstavnika izvršnega sveta, da mi odgovori na 
naslednje vprašanje: »Ali je v pripravi kak učinkovit ukrep, ki bo omogočil 
reden dotok finančnih sredstev tudi za omenjeno srednjo medicinsko šolo?« 
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Predsednik dr. Vinko Mozetič: Na vašo željo vam bo izvršni svet 
dal pismen odgovor. Zeli še kdo postaviti vprašanje? (Ne.) 

Ker ni novih vprašanj, zaključujem 2. točko dnevnega reda. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, t. j. na predlog odloka 
o ustanovitvi skupne komisije vseh zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna 
vprašanja. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog odloka in ustno 
obrazložitev k omenjenemu odloku, ki jo je dal podpredsednik Skupščine SR 
Slovenije Janko Rudolf na skupni seji republiškega, gospodarskega in orga- 
nizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije dne 12. februarja 1968. 
Prejeli ste tudi poročilo zakonodajno-pravne komisije. 

Preden preidemo na razpravo, mi dovolite, da v kratkem opozorim na 
nujnost ustanovitve skupščinske komisije za ustavna vprašanja. Dosedanji razvoj 
družbenoekonomskih in družbeno-političnih odnosov, zlasti pa družbeni prccssi, 
ki jih je sprožila gospodarska reforma, nujno terjajo, da se proučijo vsa 
vprašanja, ki so pomembna za uresničevanje ustave SR Slovenije ter pripravi 
potrebno gradivo ter predloge za nadaljnji razvoj ustavnega sistema. Predlagana 
skupščinska komisija bo morala predvsem analizirati dosedanje izkušnje pri 
uresničevanju ustave, ugotoviti, v kakšnem obsegu so ustavna načela uresničena 
v praksi, presoditi zakaj na nekaterih, področjih sprejeta načela niso bila 
dosledno uresničena, ugotoviti eventualna protislovja oziroma neusklajenosti 
v sami ustavi ter dati konkretne predloge za spremembo ustave oziroma do- 
ločiti prioriteto za reševanje posameznih odprtih vprašanj. Naloge komisije so 
torej- zelo obsežne in zahtevne. Zato bo morala komisija spodbuditi čim širšo 
razpravo o ustavnih vprašanjih. Med vprašanji, ki jim bo komisija morala 
posvetiti posebno pozornost, bodo v ospredju predvsem naslednja: proučitev 
mesta in vloge republike v razvijajočem se samoupravnem sistemu v federaciji 
narodov Jugoslavije; nadaljnji razvoj samoupravnih občin; razrešitev protislovij 
med delovnimi skupnostmi na področju družbenih služb ter družbenim vplivom 
nad opravljanjem funkcij teh skupnosti; nadaljnja graditev družbenoekonom- 
skih odnosov, zlasti v pogledu razširjene reprodukcije in minulega dela, za- 
gotovitev materialnih in drugih pogojev za nadaljnji razvoj samoupravljanja; 
večja uveljavitev delovnega človeka v volilnem sistemu itd. 

To so bila nekatera vprašanja, ki jih bo proučevala omenjena komisija 
in dala skupščini svoje predloge. 

V imenu predsedstva Skupščine SR Slovenije predlagam, da zbor sprejme 
predlog odloka o ustanovitvi skupne komisije vseh zborov Skupščine SR Slo- 
venije za ustavna vprašanja. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Prosim. Besedo ima poslanec 
dr. Stjepan Bunta. 

Dr. Stjepan Bunta: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. 

Najbrž se vam bo zdelo čudno, da sem se oglasil k razpravi oziroma da bi 
dal nekaj pripomb ravno pri tej točki, ko gre za odlok, ki je mogoče bolj 
formalne narave, kot pa za vsebinsko točko dnevnega reda. Gre pa le za 
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pripombe oziroma za neko obliko negodovanja nad postopkom, ki ga izvajamo. 
Menim, da ni potrebna razprava o tem, ali je tak odlok potreben ali ne. Strinjam 
se, da je ustanovitev take komisije nujno potrebna, da bo pred njo ogromno 
dela in da je življenje v poslednjih letih, od leta 1963, ko je bila sprejeta 
sedanja ustava, izoblikovalo drugačen odnos in da je to tudi nujno potrebno 
uveljaviti v najvišjih aktih. Torej sem za ustanovitev komisije. 

Tudi se ne bi hotel spodtikati ob sestav komisije, o čemer bo razprava pri 
2. točki dnevnega reda, čeprav menim, da bi moral v tej komisiji biti tudi 
nekdo, ki se' specialno ukvarja s človeškimi pravicami, ki zadevajo socialno 
varstvo, zdravstveno varstvo itd. Zal pa vidim, da ni nobenega tovrstnega pred- 
stavnika, saj kolikor poznam seznam, čeprav bo tudi s tega področja verjetno 
komisija imela obilico dela. 

Torej pustimo to ob strani. Gre pa za nekaj drugega. Odlok, z ozirom na 
to, da danes o njem razpravljamo, še ni veljaven. Mi pa vemo iz informacij in 
iz dnevnega tiska, da je komisija v tej sestavi zasedala 8. marca in razprav- 
ljala o svojem bodočem delu in o programu, ter je ustanovila posebne delovne 
skupine in si začrtala pot za prihodnje, tako kot da bi bila od vseh zborov 
že sprejeta. Po vsem tem je to, kar mi tu danes počenjamo, samo gola formal- 
nost, ko govorimo o potrebi ustanovitve itd., komisija pa že mesec dni dela. Gre 
torej za nekaj povsem drugega, kljub temu pa se da to opravičiti s številnimi 
razlogi. Gre za uveljavitev mnenja tega zbora, o čemer smo že tolikokrat govo- 
rili, katerega odločitve se vse prepogosto smatrajo samo za formalne in nepo- 
membne in jih ne izvajajo ne oni, na katere se nanašajo, oziroma še hujše, 
veljave nimajo niti v lastni hiši. 

Ker se bom glasovanja vzdržal samo zaradi te oblike protesta, sem hotel 
na to opozoriti. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Menim, da sem dolžan v zvezi 
z razpravo tovariša Bunte opozoriti, da se je komisija že sestala, vendarle spričo 
nujnosti, da komisija začne delati, ni bil to formalen sestanek, ampak delovni 
sestanek, ki naj bi začrtal pot dela komisije. Imenovanje komisije pa se je 
zavleklo, ker se naš zbor prej ni sestal. Zato menim — saj nisem imel občutka, 
da bi bil zbor zaradi tega v svojih odločitvah zapostavljen — da je vsaka od- 
ločitev današnjega zbora še vedno formalno veljavna, recimo v primeru, da bi 
se zbor bodisi z odlokom, bodisi s sestavom same komisije ne strinjal. Ta mož- 
nost je zboru, menim tudi s formalne plati, zagotovljena in današnje spreje- 
manje teh odlokov ni gola formalnost. 

Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče več ne javlja k besedi, 
zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za pred- 
log odloka, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva poslanca.) 

Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor z večino glasov sprejel predlog 
odloka o ustanovitvi skupne komisije vseh zborov Skupščine SR Slovenije za 
ustavna vprašanja. 

Prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka o 
izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov skupne komisije vseh zborov 
Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. 
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Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog odloka, ki ga 
je predložila komisija Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja. Ali 
želi predstavnik komisije za volitve in imenovanja predlog odloka še ustno 
obrazložiti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.) Če se nihče ne javlja k besedi, 
zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za 
predlog odloka, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor z večino glasov sprejel predlog 
odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov skupne komisije vseh 
zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. 

Preden preidemo na zadnjo točko dnevnega reda, predlagam zboru, da to 
točko, to je aktualne probleme borcev NOV, obravnavamo na skupni seji z 
republiškim zborom. Dan bo namreč skupen ekspoze in tudi razprava o pred- 
loženem gradivu in sklepih bi bila na skupni seji z republiškim zborom. Ali 
se strinjate s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) 

Ugotavljam, da je predlog sprejet. Prosim vse poslance, da odidejo v ve- 
liko dvorano v I. nadstropju, na skupno sejo z republiškim zborom. 

(Seja je bila zaključena ob 9.40.) 

21» 



ORGANIZACIJSKO-POLITIČKI ZBOR 

48. seja 

(12. marca 1968) 

Predsedovala: Vera Kolarič, 
predsednik organizacijsko-političnega zbora 

Začetek seje ob 9.15. 

Predsednik Vera Kolarič: Tovarišice in tovariši poslanci. Pričenjam 
48. sejo organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci inž. Jože Valentinčič, dr. Vanek Šiftar, 
Franc Leveč, Jože Praček, Marjan Jenko in Tone Kropušek. Ker je večina 
poslancev prisotnih, ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

V smislu 210. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije obveščam zbor, da 
je Skupščini SR Slovenije ustavno sodišče SR Slovenije dostavilo sklep, s ka- 
terim je ustavilo postopek za oceno ustavnosti zakona o prenosu obveznosti 
okrajev. Skupščina SR Slovenije je 13/12-1967 sprejela zakon o spremerr.bah 
zakona o prenosu obveznosti okrajev, kjer je spremenila določbo 4. člena, tako 
da je za sporne zneske obremenjena sedaj republika. Zakon je bil tako usklajen 
z ustavo in je z ustavitvijo tega postopka zadeva končana. Sklep o tem pa vam 
je bil dostavljen z gradivom za današnjo sejo. 

Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red: ' 
1. odobritev zapisnika 47. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (repu- 

bliškem proračunu) za leto 1968; 
4. predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe SR Slovenije v letu 1968; 
5. predlog odloka za financiranje nadaljevanja graditve reaktorskega 

centra v Nuklearnem inštitutu Jožef Štefan; 
6. predlog odloka za financiranje nadaljevanja adaptacije poslopij Slo- 

venske akademije znanosti in umetnosti; 
7. predlog odloka za financiranje nadaljevanja graditve fakultete za 

strojništvo v Ljubljani; 
8. predlog odloka za finenciranje nadaljevanja graditve objekta agro- 

nomskega odddelka biotehniške fakultete v Ljubljani; 
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9. predlog odloka za financiranje nadaljevanja graditve fakultete za 
arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani; 

10. predlog odloka za financiranje nadaljevanja graditve višje tehniške 
šole v Mariboru; 

11. predlog odloka za financiranje nadaljevanja graditve Drame Sloven- 
skega narodnega gledališča v Ljubljani; 

12. predlog odloka o spremembi odloka o finančnem programu za fi- 
nanciranje nadaljevanja graditve Drame Slovenskega narodnega gledališča v 
Ljubljani; 

13. predlog odloka za financiranje obnovitve fasad poslopja Narodnega 
muzeja v Ljubljani; 

14. predlog odloka za financiranje namestitve ogrevalnih in prezračevalnih 
naprav v poslopju Narodne galerije v Ljubljani; 

15. predlog odloka za financiranje obnovitve fasad poslopja akademije za 
likovno umetnost v Ljubljani; 

16. predlog odloka za nakup stanovanj za vzgojitelje vzgojnega zavoda 
Logatec; 

17. predlog odloka o finančnem programu za financiranje razširitve stro- 
kovne šole za notranje zadeve Ljubljana-Tacen; 

18. predlog odloka o finančnem programu za financiranje geodetskih del 
na območju SR Slovenije za obdobje od 1968 do 1970; 

19. a) informacija o obveznostih republike v zvezi z likvidacijo poslovnega 
združenja za izgradnjo energokemičnega kombinata Velenje s predlogom skle- 
pa o ukrepih; 

b) predlog odlcka o najetju kreditov za financiranje likvidacije poslov- 
nega združenja energokemičnega kombinata Velenje v likvidaciji; 

20. predlog za izdajo zakona o geodetski službi; 
21. osnutek zakona o katastru komunalnih naprav; 
22. predlog za izdajo zakona o organizaciji službe in zavodov za izvrševanje 

prostostnih kazni; 
23. poročilo mandatno-imunitetne komisije; 
Vprašam poslance, če ima kdo še kakšen dodatni, spreminjevalni ali do- 

polnilni predlog? (Ne javi se nihče.) Ce ne, menim, da se s predlaganim dnevnim 
redom strinjate in da je s tem tudi sprejet. 

Prosila bi poslance, da bi se k razpravi prijavili, tako kot običajno, z 
listki, ki jih imate, upam, vsi na mizi, seveda pa to ne izključuje, da bi se 
nekdo ne mogel prijaviti tudi brez prijavnice. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 47. seje zbora. Zeli morda kdo predlagati kakšne spremembe ali do- 
polnitve k zapisniku? (Ne.) Ce ni pripomb, potem ugotavljam, da je zapisnik 
47. seje zbora sprejet. 

Jrrehajam na 2. točko dnevnega reda, na poslanska vprašanja. 
Poslanec Stane Nunčič je zastavil vprašanje v zvezi s sredstvi za pospeševanje 
kulturne dejavnosti v SR Sloveniji in bi prosila predstavnika izvršnega sveta 
tovariša Borisa Lipužiča, namestnika republiškega sekretarja za prosveto in 
kulturo, za odgovor. 
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Boris Lipužič: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Tovariš poslanec Nunčič je zastavil vprašanje, kako oziroma kdaj bodo zago- 
tovljena sredstva za dokončanje obnove kostanjeviškega gradu in cerkve. Od- 
govor na to vprašanje je takle: 

V prvem načrtu republiškega proračuna za leto 1968 in v okviru republiških 
investicij na področju kulture so bila predvidena tudi sredstva za zaključna 
konservatorskega dela na spomeniškem kompleksu gradu v Kostanjevici na 
Krki v znesku 1 438 426 N din. Doslej je bilo namreč v obnovitvena dela na 
tem kulturnem spomeniku vloženo med leti 1963 do 1967 že 822 100 N din, 
in sicer iz republiškega sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti 476 100 
N din, iz zveznega sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti 111000 
N din' in iz krajevnih virov 235 000 N din. Zaradi poznejšega zoženja razpo- 
ložljivih sredstev republiškega proračuna je ta investicija za letos odpadla. Pri 
republiškem skladu za pospeševanje kulturnih dejavnosti je prošnja sklada za 
restavriranje in ureditev gradu v Kostanjevici za 50 000 N din in za restavriranje 
cerkve, za kar zagotavlja 50 °/o lastno udeležbo sklad občine Krško. O vlogi bo 
razpravljal upravni odbor sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti SR 
Slovenije v okviru letošnjih sredstev, namenjenih spomeniško-varstvenim 
akcijam. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Vprašam tovariša poslanca 
Nunčiča, ali ima kakšno dodatno vprašanje? 

Stane Nunčič: Z odgovorom se sicer strinjam, glede na situacijo, 
v kateri smo, kar zadeva sredstva. Kljub temu pa opozarjam, da je nevarnost, 
če ne bomo v letošnjem letu zavarovali obstoječe dosedanje investicije, pred- 
vsem cerkve, da se bodo zidovi cerkve in pa ostrešje, ki je bilo v preteklem 
letu zgrajeno, zrušilo. S tem pa bi nastala ogromna materialna škoda in bi 
vse dosedanje investicije bile zaman. Ravno tako pa je skrb lokalnih organov, 
da se grad kot spomeniški objekt čimprej obnovi, ker predstavlja turistično 
atrakcijo na tem področju. Grad sam predstavlja precejšnjo zgodovinsko vred- 
nost, zato bi pač predlagal, da bi upravni odbor zagotovil toliko sredstev, da 
bi se, ob sodelovanju lokalnih sredstev, delo nadaljevalo. V prihodnjem letu 
pa verjetno ne bi smela ta investicija izpasti iz programa, ker je čas, da se 
objekt do konca obnovi, kajti pomembnost gradu nedvomno presega občinski 
okvir. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Vprašanje želi postaviti po- 
slanec tovariš Janko Sabec. Prosim. 

Janko Sabec: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. S 
temeljnim zakonom o graditvi železnic in o prometu in varnosti na železnicah 
nastajajo za občinske skupščine, na katerih območjih so železniške proge, nove 
finančne obveznosti. 

Zakon daje pravico železniškim organizacijam, da delijo stroške za vzdrže- 
vanje železniških prehodov, ki so izvedena v cestnem nivoju, s koristniki cest. 
Zlasti prihaja do takšnih stroškov za vzdrževanje varnosti prometa na cestah 
IV. reda, ki spadajo v pristojnost občinskih skupščin na poljskih poteh, ki so, 
kot javno dobro v splošni rabi, prav tako v pristojnosti občinskih skupščin. 
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Železniška transportna podjetja so že v preteklem letu vlagala zahtevke na 
občinske skupščine za plačilo stroškov. Ti stroški so dosegli več deset milijonov 
starih din. Spričo konstrukcije formiranja denarnih sredstev za financiranje 
Splošnih potreb družbeno-političnih skupnosti, skupščine teh obveznosti niso 
mogle sprejeti. Nekatere občinske skupščine so sprožile to vprašanje tudi pri 
republiških upravnih organih, vendar ni nihče zavzel stališča, kako to vprašanje 
rešiti. Nihče tudi ni dal odgovora na vprašanje, od kje naj skupščine dobijo 
denarna sredstva za na novo narasle obveznosti. Spričo nejasnosti glede upravi- 
čenosti zahtevka kot tudi, kako naj občinske skupščine plačajo obveznosti, so 
se železniška transportna podjetja na podlagi zakonskega pooblastila zatekla 
k sodni intervenciji. Sedaj je več občin toženih pred republiškim gospodarskim 
sodiščem, ki naj bi o stvari odločilo. Znano je, da so nekatere občine kot 
pravne osebe pravdo že izgubile in bile obsojene na plačilo zahtevka. 

Pri tem ne gre samo za to, da v občinskih proračunih ni denarja za take 
obveznosti, temveč gre za vprašanje širšega pomena. Promet in varnost pro- 
meta na javnih komunikacijah prav gotovo ni in ne more biti izključno stvar 
občine, temveč je to dejavnost širšega pomena. Znano je, da so te ceste in poti, 
ki so predmet spora, zlasti v občini Ilirska Bistrica, obstojale prej kot železnica 
in če je železnica nasledila tako stanje in ga tudi priznala, saj je do lanskega 
leta skrbela in financirala varnost prometa na železniških prehodih sama, se 
pojavlja vprašanje, zakaj odpirati problem in ga prenašati na občine, kjer jih 
je že tako dosti. Če velja to načelo, da poslujejo gospodarske organizacije po 
ekonomskem računu, je umestno vprašanje, zakaj se potem uvajajo1 prikrita 
administrativna subvencioniranja. Ce pa je tako subvencioniranje spričo širših 
interesov, naj pač zadene širše družbeno-politične skupnosti in ne občine. 
Temeljni zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti jasno pove, da je 
treba ob prenašanju posamezne zadeve ali naloge iz ene na drugo družbeno- 
politično skupnost, le-tej tudi trajno zagotoviti sredstva, s katerimi bo naloge 
izvrševala. V danem primeru so bile prenesene samo naloge brez sredstev. 
Glede na znano situacijo občinskih proračunov, ko je že itak ogrožena marsi- 
katera javna zadeva, ki je odvisna od proračunskih dohodkov, bi navedeni 
stroški prizadeli vse dejavnosti, ki se financirajo iz proračuna (šolstvo, socialno 
varstvo itd.). 

Poslansko vprašanje postavljam zaradi tega, da bi se zadeva nujno rešila 
in da ne bi zašli občinski proračuni še v večje težave, v kakršnih so. Spričo 
teže problema naj predstavnik izvršnega sveta odgovori na prihodnji seji 
organizacijsko-političnega zbora, pri čemer pa prosim, naj se odgovor ne omeji 
na pojasnjevanje stanja, temveč na to, kako rešiti nastali problem. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Mislim, daje tovariš poslanec 
že sam predlagal, da dobi odgovor na prihodnji seji. Zato se verjetno pred- 
stavnik izvršnega sveta s tem strinja (Da.) 

Vprašam, ali ima še kdo kakšno poslansko vprašanje? (Ne.) 

S tem prehajam na 3. točko dnevnega reda, t. j. na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (re- 
publiškem proračunu) za leto 1968. 

S predlogom zakona o republiškem proračunu za leto 1968 smo, kot vam 
je znano, že razpravljali na prejšnji seji zbora in tedaj tudi sklenili, da o za- 
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konu podrobneje razpravljamo in sklepamo na današnji seji, ko nam bo začasni 
odbor za proračunski sistem in finance predložil še dodatno poročilo. Razprava 
na prejšnji seji zbora je v tem smislu tudi zadolžila odbor, da se pogovori 
s posameznimi koristniki proračunskih sredstev, da z njimi tudi podrobneje 
ugotovi namen uporabe sredstev in da se ob tej obravnavi tudi zavzame za 
racionalizacijo. 

Zbor tudi obveščam, da je predlagatelj, t. j. izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije predložil k svojemu predlogu amandmaje, ki so vam bili predloženi. 
Amandmaji se nanašajo na 1. člen, na 8. člen in na 13. člen, ter k predlogu 
bilance dohodkov. Izvršni svet je predložil tudi spremembe obrazložitve k 
predlogu zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1968 
z dne 23/1-1968. 

Želi morda besedo- predstavnik predlagatelja, tovariš Viktor Repič? 
Prosim. 

Viktor Repič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci. 
Izvršni svet predlaga skupščini SR Slovenije v razpravo in sprejem zakona 

o proračunu SR Slovenije za leto 1968. Ekspoze, ki ga je dal tovariš predsednik 
izvršnega sveta na seji skupščine dne 12. februarja, je med drugim obravnaval 
tudi proračun, zato bom k zakonu o proračunu pojasnil le nekaj konkretnih 
stališč, ki so vodila izvršni svet pri obravnavi tega zakona ter pri razporeditvi 
sredstev. 

Zakon sam določa proračunske dohodke za leto 1968, te dohodke razporeja 
ter določa proračunsko rezervo. Nekatere izdatke določa v odstotkih zato, 
da ne bi bili fiksni, marveč, da bi se gibali v skladu z gibanjem proračunskih 
dohodkov. Zakon nadalje sprejema določilo, da izvršni svet zato, da bi ohranil 
proračunsko ravnovesje, lahko začasno zmanjša zneske sredstev, če je pritekanje 
sredstev slabše kot je predvideno v zakonu O takem ukrepu izvršni svet poroča 
skupščini. Nadalje je bilo sprejeto stališče, da so dohodki proračunskih potroš- 
nikov dohodki proračuna, razen nekaterih izjem, ki jih zakon izrecno navaja 
in ki so bile storjene zato, da ne bi destimulirali delovanje nekaterih organov 
oziroma njihovega vestnega opravljanja dolžnosti v skladu z načeli dobrega 
gospodarjenja. Zakon tudi določa nekatere omejitve s strani posameznih orga- 
nov do prevzema obveznosti, ki so višje od dohodkov itd. 

Zakonu so priložene priloge z obrazložitvijo. Iz njih je razvidno, kakšna sta- 
lišča je izvršni svet sprejel pri delitvi dohodkov do posameznih potrošnikov v 
mejah gospodarnosti, potreb in možnosti v naši republiki. Izvršni svet se je pri 
delitvi dohodkov odločil za nekatera stališča, za katera je menil, da so v skladu 
z gospodarsko reformo ter s težnjami in stališči, ki so bila izrečena tudi na 
sejah zborov in posameznih odborov te skupščine. Od vsega začetka smo že- 
leli spremeniti dosedanje odnose v delitvi in porabi družbenega proizvoda. 
Želeli smo ohraniti akumulacijo za razširjeno reprodukcijo v najvišji možni meri 
ter prispevati k manjši porabi v odnosu na ustvarjeni družbeni produkt. Zato 
smo želeli imeti realno oceno možnosti formiranja sredstev za splošno potrošnjo, 
kakor tudi za proračunsko porabo. Teh odnosov zaenkrat nismo mogli opirati 
na temeljite j še proučitve, zaradi česar je bila sprejeta odločitev, da naj bi bilo 
gospodarstvo obremenjeno po stopnji 27,5% kot orientacija, s tem, da pre- 
pustimo občinam dokončno odločitev o tem vprašanju. Ce je v letu 1967 znašal 
družbeni proizvod 16 mlrd 150 mio din in če so točna naša predvidevanja, 
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da bo znašal družbeni proizvod v tem letu 17 mlrd 442 mio din, in naj bi porast 
torej znašal po indeksu 107,9. Vsa sredstva splošne porabe v SR Sloveniji, se 
pravi sredstva iz prispevne stopnje za socialno zavarovanje, za zdravstveno 
zavarovanje, otroško varstvo, za izobraževanje ter za proračunsko porabo, bi 
znašala 2 mlrd 810 mio, t. j. 17,4 '%> od družbenega proizvoda v letu 1967, v letu 
1968 pa naj bi ta sredstva znašala 3 mlrd 292 mio ali 18,9 %> od družbenega 
proizvoda. 

Predloženi proračun za leto 1968 določa dohodke v znesku 491 mio din. 
To kaže nasproti letu 1967, z dopolnilnimi sredstvi občinam, povečanje za 28%. 
To je bilančna primerjava sredstev, ki pa ne kaže dejanskih osnov za primer- 
javo realnega povečanja proračunske porabe. Za dejansko primerjavo sred- 
stev, ki naj bi bila potrošena v letošnjem letu, bi morali upoštevati nekatera 
dejstva in sicer, da so v tem znesku vračunana sredstva, ki nam jih je odstopila 
federacija za splošni invalidski dodatek v znesku 32 mio, dalje razlika v po- 
kojninah, kot dodatek zaposlenim borcem ter zdravstveno zavarovanje kmetov- 
borcev, povečan za 2 632 000 din, nadalje sredstva za delno pokritje potreb 
sklada Borisa Kidriča v znesku 12 500 000 din, prav tako pa tudi sredstva za 
p!ačilo anuitet in drugih obveznosti in negospodarskih investicij, kar znaša 
20 913 000 din. Proračunske obveznosti iz preteklih let so povečane z zneskom 
9 575 000 din, krediti na področju turizma znašajo 1 300 000, plačilo uslug SDK 
4 500 000, všteti pa je treba tudi še nekatera sredsta za izdelavo geodetske 
karte tako, da znaša razlika 83 760 000 din. Razpoložljiva sredstva republiškega 
proračuna za leto 1968, ki so primerljiva z istimi izdatki za leto 1967, znašajo 
tedaj le 407 518 000 din, ali za 6,5 '%> več, kot so znašala sredstva za enake na- 
mene v republiškem proračunu za leto 1967. 

Kot torej vidimo, je predlagani republiški proračun zvest načelu, da naj 
bo porast sredstev v skladu s porastem družbenega proizvoda celotnega gospo- 
darstva, ki je predviden v letu 1968, po tekočih cenah, z indeksom 107 do 109. 

V teh okvirih je tudi predviden porast osebnih dohodkov in prometnega 
davka v višini 8'°/o, kar je prav tako v skladu s porastom družbenega proizvoda 
celotnega gospodarstva. S temi proračunskimi dohodki bomo plačali tudi vse 
nastale obveznosti v lanskem in letošnjem letu, z izjemo nerentabilnih prog. 
5 tem, da so ti izdatki v celoti predvideni v proračunu, smo se odrekli vsa- 
kršnemu posojilu, bodisi pri benkah ali pri skladih, s čimer je v celoti usvojen 
sklep, da se republika Slovenija ne zadolžuje in s tem tudi ne odteguje kvali- 
tetnih sredstev gospodarstvu. 

Opustitev financiranja proračunske porabe iz občasnih kreditov nam daje 
jasnejšo sliko o tem delu splošne potrošnje t. j. proračunske potrošnje. Ker je 
bil tak način financiranja proračunskih potrošnikov v preteklosti v navadi, 
je bila tedaj dejanska poraba večja, kot pa jo je izkazoval proračun. Bančno 
kreditiranje proračunskih potreb je možno samo z najemanjem predvsem 
investicijskih sredstev. Znano je, da teh sredstev primanjkuje, zaradi česar 
bi ne bilo, kot že rečeno, smotrno najemati takšnih kreditov. 

Zaradi tega predlagamo v letu 1968 financiranje v breme rednih prora- 
čunskih sredstev tudi takih izdatkov, ki so bili v preteklih letih financirani iz 
bančnih kreditov, pri čemer gre predvsem za sklad Borisa Kidriča. Zato se 
v proračunu pokaže izredno povečanje sredstev za znanost v indeksu 185,8 %>. 
Podoben položaj je tudi glede plačila anuitet od pogodbenih obveznosti in 
sredstev za negospodarske investicije. Do sedaj so del obveznosti republike 
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pokrivali krediti, del teh obveznosti pa je bil preložen v plačilno obveznost 
za letošnje leto. Zato se tudi sredstva za te namene povečujejo, in sicer po 
indeksu 181,5 °/o. Teh zapadlih obveznosti dejansko ni moč več odlagati. Delno 
izhaja to tudi iz prevzetih jamstev, ker niti ni več smotrno zavzemati se za 
odlaganje plačila. 

Nadaljnje načelo, ki nas je vodilo pri sestavi proračuna in delitve prora- 
čunskih sredstev med občinami in republiko, je bilo, da ne bi poslabšali seda- 
njega razmerja glede dohodkov. Ce so znašala sredstva republike v letu 1967, 
proračun in izobraževanje, 468 milijonov 700 tisoč, sredstva občin vključno z do- 
polnilnimi sredstvi pa 78 700 000, je bilo to razmerje 35 : 65 v korist občin. 
V letošnjem letu pa ta sredstva znašajo za republiko 548 milijonov dinarjev, 
sredstva občin, vključno dopolnilna sredstva pa 959 400 000 in je tako razmerje 
36.4 : 63,6 v korist občin. 

Kot že omenjeno, so dohodki republiškega proračuna za leto 1968 pred- 
videni v višini 491 281 000 dinarjev. V primerjavi z letom 1967 se zniža v letu 
1968 republiška stopnja iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja od 1,8 na 
1,52 in delež republiškega davka od prometnega blaga na drobno od 57,5 na 
32'%. Poleg tega pa se za dosego potrebnih sredstev uvajata, razen sredstev, 
ki jih odstopa zveza v višini 7,6 udeležba na prispevkih iz osebnih dohodkov 
iz delovnega razmerja, še dva nova vira dohodkov republiškega proračuna za 
leto 1968, in sicer prispevek iz osebnih dohodkov in drugih dejavnosti, pO 
stopnji 5 %, ter posebna stopnja republiškega prispevka iz osebnega dohodka 
iz delovnega razmerja po 42.a členu zakona o prispevkih in davkih občanov. 

Dohodki so predvideni realno na podlagi gibanja proizvodnje in osebnih 
dohodkov ter prometa blaga v trgovini. Ker so izdatki proračuna pogosto 
obravnavani napačno, kot izključni izdatki republiških organov, navajamo 
nekatere strukturne odstotke, s katerimi so v republiškem proračunu v letu 
1967 in 1968 udeležene posamezne dejavnosti. Če so vsa proračunska sredstva 
označena s 100%, potem so v razporeditvi ta sredstva razdeljena takole: 

Po strukturi v letu 1967, v kategoriji tistih, kjer se sredstva povečujejo; 
znanstvena dejavnost, 1967 — 4,3%, 1968 — 6,2%, socialno skrbstvo, 1967 — 
10.5 %, 1968 — 15,6%, redna dejavnost republiških organov 1967 — 43%, 
1968 — 34,1 %, znižana za približno 9 %. 

Iz pokazane strukture je razvidno, da se v primerjavi z letom 1967 v letu 
1968 predvsem povečujejo sredstva za znanstveno dejavnost, to je za sklad 
Borisa Kidriča, pa tudi za socialno skrbstvo, predvsem na račun invalidnin 
in višjih izdatkov za borce, za posebne namene republiških organov na račun 
stroškov SDK, sredstev narodne obrambe, izdelave geodetske karte in za 
anuitete ter obveznosti. 

Vsa povečanja v strukturi celotnih sredstev spadajo med fiksne obveznosti, 
ki so bile že uvodoma omenjene. 

Ne glede na navedeno strukturo pa bi z namenom, da bi dobili jasnejšo 
sliko, kakšna so stališča do financiranja nekaterih dejavnosti, navedel, da je 
bilo v letu 1967 namenjenih za kulturno-prosvetno dejavnost 22 336 000 di- 
narjev, v letošnjem letu pa 26 715 000 dinarjev, brez investicij. Sredstva za 
redno dejavnost republiških organov, ki v strukturi celotnih izdatkov pred- 
stavljajo 34,1 %, so razporejena med posamezne skupine organov takole: pred- 
stavniški organi 7,8%, republiški sekretariat za notranje zadeve 70,4% drugi 
republiški sekretariati 6,9 %, drugi upravni organi 5,7% in pravosodni organi 



48. seja 331 

9,2 "/o. Glede na izkušnje iz zaključnega računa lahko ocenjujemo, da odpade 
približno 85 %> teh sredstev na osebne izdatke ter samo 15% na materialne 
izdatke. 

Na podlagi programov dela in izkazanih potreb po številu in strukturi 
zaposlenih so republiški organi predlagali, da se jim v letu 1968 povečajo 
sredstva za redno dejavnost v poprečju za 12,4 '%>, pri tem na primer zavod SR 
Slovenije za planiranje po indeksu 106, republiški sekretariat za zdravstvo 
in socialno varstvo po indeksu 134, republiški sekretariat za delo po indeksu 
147, zavod SR Slovenije za statistiko po indeksu 162, dejansko povečanje po 
predloženem proračunu pa znaša 2,2 %. 

Iz predloženega gradiva in amandmaja izvršnega sveta k zakonu o pro- 
računu ter poročila skupščinskih odborov izhaja, da je bilo v posebnem raz- 
delku republiškega proračuna predloženo, da se rezervirajo sredstva v višini, 
7 478 000 din za nove namestitve in za reorganizacijo republiške uprave. Del 
teh sredstev v znesku 2 413 000 naj bi se po amandmaju uporabil za kritje 
navedenih potreb, ostala sredstva pa naj bi razdeljevali ali dodeljevali med 
letom, po predhodni proučitvi organizacije in delovnih nalog celotne repu- 
bliške uprave in drugih proračunskih potrošnikov. 

Ob analizi njihovih poročil o delu v letu 1968 bi se lahko opredelili, 
tako glede nalog, kakor tudi glede ustreznosti sedanje zasedbe delovnih mest. 
Ob tem bi lahko nakazali smer proračunske potrošnje za leto 1969. 

Ob taki razpravi bi lahko tudi izvršili selekcijo in bi na ta način lahko 
bolje materialno oskrbeli tiste potrošnike, ki so za razvoj Slovenije, oziroma 
za izvajanje programa skupščine, neobhodno potrebni. 

Kar zadeva štvilo zaposlenih na dan 1/11-1967, oziroma po predlogu repu- 
bliških organov za leto 1968 je položaj takšen: 

Predstavniški organi, republiški sekretariat (brez republiškega sekre- 
tariata za notranje zadeve), drugi upravni organi in pravosodni organi imajo 
po stanju 1. 11. 1967 zaposlenih 1666 delavcev in po predlogu organov za 
povečanje v letu 1968 1758 delavcev; gre torej za povečanje 92 delavcev. 

Republiški organi (brez republiškega sekretariata za notranje zadeve) 
predlagajo torej skupno povečanje števila zaposlenih za 92, od tega največ 
republiški sekretariati, nato pravosodni organi, predstavniški organi in drugi 
organi. 

Osnovna ugotovitev pri tem je, da je od predlaganih 92 novih namestitev 
82 takih, za katere se zahteva visoka strokovna izobrazba. Kljub temu, da 
se republiški organi pri predlaganju niso ravnali po enakih kriterijih glede 
utemeljitve povečanja, pa iz tega vendarle lahko zaključimo, da republiški 
organi niso zadostno zasedeni s strokovnim kadrom, s katerim bi lahko uspeš- 
neje izvajali naloge, ki jim jih nalaga republiška skupščina ali izvršni svet, 
kot tudi druge naloge, ki so tem organom naložene s predpisi. 

Analiza kadrov v teh ustanovah nam med drugim kaže, da je od 1/5-1965 
do 31/10-1967 zapustilo delovna mesta z utemeljitvijo, da odhajajo zaradi 
slabih osebnih dohodkov, 106 zaposlenih z visokošolsko izobrazbo, zaradi upo- 
kojitve pa jih je v tem času odšlo le 19, skupaj torej 125 zaposlenih. Dne 
31. 10. 1967 pa smo imeli kljub objavljenim razpisom 65 nezasedenih delovnih 
mest z visokošolsko izobrazbo. Očitno je torej, da je izobrazbena struktura 
v teh organih neprimerno slabša, kot je bila in da je to prišlo še posebej do 
izraza v razpravah o proračunu v nekaterih skupščinskih odborih. 
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Naj še omenim, da je bilo v zadnjih dveh letih, predvsem pa ob sestavi 
republiškega proračuna za leto 1967, izločeno iz republiškega proračuna več 
takih koristnikov, ki svoje potrebe lahko pokrivajo iz drugih, neproračunskih 
virov. Tu gre predvsem za razne zavode, ki so pod naslovom pogodbene de- 
javnosti prejemali dotacijo iz republiškega proračuna, nadalje gre za razna 
strokovna društva, ki so bila prav tako v letu 1 £67 izločena, in sicer v tem 
smislu, da so se financirale le posamezne, pomembnejše akcije teh društev. 

Enaka načela so uveljavljena tudi v predlogu republiškega proračuna za 
leto 1968. 

Menim, da so dosedanji ukrepi začetek temeljitejšega izločevanja, oziroma 
zmanjševanja sredstev za te vrste dejavnosti, ki bi jih bilo treba financirati 
iz drugih virov in ne iz proračunske potrošnje. Zato bo treba temu vprašanju 
tudi v bodoče posvetiti potrebno pozornost. 

Kar zadeva vire proračunskih dohodkov, je bila večkrat izražena misel, 
tako v izvršnem svetu kot tudi v tej skupščini, da naj bi proračunska in splošna 
potrošnja v letu 1968 ne povzročala naraščanja dohodkov in naj bi ti ne po- 
menili nadaljnjo bremenitev gospodarstva. Zato tmo se odločili za relativno 
zmanjšanje prispevkov iz osebnih dohodkov iz delovnega razmerja v strukturi 
proračunskih dohodkov; da pa bi dosegli raven proračunskih dohodkov, ki so 
jih zagotavljali instrumenti v letu 1967, je bilo treba poiskati druge oblike 
dohodkov, s čimer bi tudi uresničili stališče, da naj bi proračunske dohodke 
ustvarjali v sferi potrošnje. 

To stališče ima tudi pozitivno lastnost pravičnejšega zajemanja sredstev 
za splošno potrošnjo. Tako je bil v letošnjem letu povečan davek iz osebnih 
dohodkov od obrtnih in drugih dejavnosti, nadalje davek na avtorske pravice, 
davek na orodje kmetijskih proizvajalnih naprav, davek na dohodek, dosežen 
z uporabo dopolnilnega dela, na novo uveden prispevek za sklad skupne upo- 
rabe, uvedena je bila posebna stopnja za zaposlitev upokojencev, za honorarne 
zaposlitve ter na novo uvedene komunalne takse za osebne avtomobile in 
tovornjake. 

V tem pogledu smo dosegli delno prestrukturiranje dohodkov. Če so znašali 
prispevki iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja v letu 1967 v proračun- 
skih dohodkih 46,5'%, naj bi po predvidevanjih ti dohodki dosegli v letu 
1968 le še stopnjo 43,7 %, vsi drugi dohodki pa se stekajo iz ostalih virov. 

Ce analiziramo vire proračunskih dohodkov, moramo ugotoviti predvsem 
dvoje pomanjkljivosti. 

Frvo, da je izbira instrumentov za uvajanje dohodkov izredno skopa, da 
izhaja iz zelo togih in skromnih možnosti, da bi republika v tem pogledu lahko 
krojila sama sebi usodo in da na vseh področjih prevladujejo zvezni predpisi, 
ki so temeljne narave in ki do podrobnosti urejajo vsa vprašanja tako, da nam 
preostane le malo možnosti samostojnega ukrepanja. Člen 125 ustave predpisuje, 
da se določajo viri iz vrste dohodkov družbeno-političnih skupnosti z zveznim 
zakonom. 

Drugič, ko obravnavamo kvantifikacijo po virih dohodkov, lahko tudi 
ugotovimo, da bi z bolj uspešnimi strokovnimi službami v upravi lahko do- 
segli znatno boljše uspehe pri zajemanju dohodkov. 

Sedaj se rešujejo ta vprašanja dokaj ugodno in občinske skupščine v tem 
pogledu uspešno delujejo. Tudi sklepi izvršnega sveta in nekaterih odborov 
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v skupščini so bili sprejeti zato, da bi se položaj na tem področju popravil. 
Pri obeh telesih so ustanovljene komisije, ki bodo v tem letu delovale, da bi 
se te pomanjkljivosti odpravile. 

Pri obravnavanju navedenih vprašanj so se seveda pojavili novi problemi 
in nova vprašanja; nekateri so predlagali, da bi bila pravilnejša obdavčitev 
skupnega dohodka, če bi upoštevali dohodek vseh članov v družini, drugi so 
nasprotovali nekaterim že uvedenim taksam, tako smo marsikdaj v razpravah 
čutili razlike, ki obstajajo v posameznih gledanjih na posamezna vprašanja. 

Letošnji proračun je predložen, ne da bi vseboval razdelke za dotacije 
družbeno-političnim skupnostim. Predvideli smo dotacijo nekaterim občinam, 
oziroma proračun predvideva znesek 3 milijone dinarjev za priznavalnine bor- 
cem tistih teritorialnih skupnosti, ki imajo zaradi velikega števila borcev iz- 
redno visoke proračunske izdatke. 

Sredstva, ki so bila v lanskem letu dodeljena občinam kot dotacija, pa 
letos v celoti sprejme republiška izobraževalna skupnost. V obeh primerih 
bodo sestavljeni kriteriji za dodeljevanje sredstev, pri čemer bosta sodelovala 
republiški odbor zveze borcev in republiški sekretariat za finance oziroma 
izobraževalna skupnost, ki te kriterije že pripravlja. 

Med razpravo o proračunu smo slišali raznovrstne predloge in pripombe, 
ki so bili v največji meri tudi upoštevani. Z gotovostjo lahko trdimo, da se 
v tem proračunu vendarle odražajo temeljna načela republiške politike zato, 
da bi nekatere dejavnosti, ki so pomembne za republiko, delovale uspešneje. 

Zal je v proračunu premalo sredstev za gospodarske intervencije in za 
nekatere dejavnosti, kot je npr. infrastruktura, ki nujno terja soudeležbo repu- 
blike pri realizaciji investicij s tega področja. Pri sestavljanju nadaljnjih pro- 
računov, predvsem pa, ko bomo v bodoče razpravljali o politiki in instrumentih 
dohodkov, bo moralo biti prisotno tudi to vprašanje, saj je znano, da tudi 
drugod po svetu zbirajo sredstva, bodisi v proračunu, bodisi v drugih skladih, 
z instrumenti zato, da zagotovijo sredstva tudi za takšno dejavnost. 

Na proračunsko potrošnjo prav gotovo vpliva tudi devizna potrošnja, saj 
mora zanjo proračun predvideti ustrezna dinarska sredstva. Tudi ta potrošnja 
se mora gibati v okvirih porasta sredstev splošne porabe. 

V predlogu izvršnega sveta za sprejem zakona o proračunu SR Slovenije 
je zaslediti težnjo k umirjenejši in racionalnejši potrošnji. Sedaj smo v času, 
ko so občinske skupščine že sprejele svoje proračune po drugačnih instrumentih 
kot prejšnja leta in brez omejitev. Nimamo še analize o njihovi politiki glede 
formiranja proračunov, vendar po prvih podatkih sodeč lahko ugotovimo, da so 
občinske skupščine zrelo in trezno presojale možnosti, ki so jim bile dane 
za formiranje proračunov. Presojale so jih ob upoštevanju objektivnih možnosti 
obremenjevanja gospodarstva in občanov. Tudi pri njih imamo občutek, da je 
prevladala umirjenost in racionalnost. 

Tu je bilo omenjenih le nekaj najpomembnejših postavk republiškega pro- 
računa. Podrobnejša obrazložitev, glede porazdelitve republiških proračun- 
skih sredstev pa je dana že v pismeni obrazložitvi k predlogu zakona o pro- 
računu SR Slovenije za leto 1968. 

Zato"v imenu izvršnega sveta predlagam, da organizacijsko-politični zbor 
sprejme predlagani zakon ter amandmaje k zakonu, ki jih je predložil izvršni 
svet. Hvala lepa. 
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Predsednik Vera Kolarič: Članu izvršnega sveta tovarišu Repiču 
se zahvaljujem za izčrpno obrazložitev k predlogu proračuna za leto 1968. 

Dodatno pismeno poročilo našega odbora za proračunski sistem in finance 
ste prejeli. Vprašam poročevalca odbora, če želi še morda ustno obrazložiti 
poročilo? Besedo ima poslanec tovariš Tone Brumen. 

Tone Brumen: Tovarišice in tovariši poslanci. Začasni odbor za pro- 
računski sistem in finance organizacijsko-političnega zbora in odbor za družbeni 
plan, finance in proračun republiškega zbora sta na seji, ki je bila dne 
19., 20. in 23. februarja 1968, nadaljevala obravnavo predloga zakona o pro- 
računu Socialistične republike Slovenije za leto 1968, ki ga je Skupščini SR 
Slovenije predložil izvršni svet s predlogom, da ga obravnava po skrajšanem 
postopku v smislu 294. in 296. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Odbora sta zakonski predlog že obravnavala na skupni seji 5. in 6. fe- 
bruarja 1968 in v načelni obravnavi ugotovila, da je predlagani predlog zakona 
o proračunu v soglasju z izhodišči, ki sta jih odbora postavila že na prejšnjih 
sejah. Odbora sta ugotovila, da v politiki proračunske potrošnje še vedno pre- 
malo prihajajo do izraza reformska prizadevanja. 

Proračun je še ve'dno sestavljen pretežno na podlagi startnih osnov iz 
preteklih let, kar ohranja staro strukturo proračuna, ki ni v skladu z mestom 
in vlogo posameznih proračunskih koristnikov. Skladno s sklepom sta odbora 
na sejah dne 19., 20. in 23. februarja 1968 obravnavala predlog proračuna v 
podrobnostih, tako da sta k obravnavi povabila vse koristnike posameznih pro- 
računskih postavk. 

Namen obravnave je bil, da se člani odbora podrobneje seznanijo s pro- 
računsko problematiko posameznih koristnikov proračunskih sredstev, pri 
čemer pa sta se odbora zavedala, da glede na dane možnosti in kratek čas 
obravnave ne bo mogoče globlje poseči v strukturo proračunske potrošnje in 
je zato tudi ni bilo mogoče spremeniti. 

Obravnava v odboru s koristniki proračunskih sredstev predstavlja dejan- 
sko šele začetek prizadevanj skupščine in izvršnega sveta, da skupno s koristniki 
proučujejo potrebe in možnosti za najsmotrnejšo proračunsko potrošnjo. Odbora, 
sta sklenila, da bo. nadaljevanje tega dela v bodoče ena od osnovnih nalog 
obeh odborov. 

Pri obravnavanju proračunskih postavk predstavniških organov sta odbora 
ugotovila, da se sredstva za materialne izdatke ne povečujejo, povečujejo pa se 
sredstva, potrebna za izvrševanje nalog, ki jih imata skupščina in izvršni svet 
po sprejetih ustavnih spremembah, po določbah novega poslovnika in nalog, 
ki so sprejete v programsko osnovo Skupščine SR Slovenije in konkretizirane 
v programih zborov. 

Ne glede na večjo aktivnost predstavniških organov pa sta odbora mnenja, 
da sredstva za materialne izdatke ni mogoče povečati in je zato potrebna čim 
večja štednja in racionalizacija dela. 

Nadaljevati je treba z napori, ki jih je v tej smeri izvršni svet že podvzel 
(ustanovitev začasne komisije za proučitev republiške uprave, ukinitev uprave 
zgradb ipd.). 

Pri razpravi je bilo ugotovljeno, da v proračunu niso upoštevana sredstva, 
ki bodo potrebna za povračila poslancem in funkcionarjem po odloku o po- 
vračilih poslancem Skupščine SR Slovenije in funkcionarjem, ki jih voli in 
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imenuje Skupščina SR Slovenije. Ker sta odbora mnenja, da bi morala ostati 
redna proračunska rezerva neokrnjena, je treba te potrebe kriti iz sredstev za 
nove namestitve in za reorganizacijo v republiški upravi. 

Odbora nista mogla ugotoviti točnega zneska za te potrebe, ker je po 
omenjenem odloku za določene kategorije funkcionarjev predviden razpon v 
količnikih. Zato sta ponovno opozorila na potrebo po kvantifikaciji, ki mora 
biti razvidna iz obrazložitve k posameznim zakonskim predlogom. 

Pri obravnavanju proračunskih postavk republiških sekretariatov sta od- 
bora ugotovila, da pri večini sekretariatov ostajajo sredstva na lanskoletni 
višini, čeprav so zahteve povsod višje. V zvezi z obravnavanjem republiških 
upravnih organov sta odbora menila, da je to vprašanje neločljivo povezano 
z mestom in vlogo uprave na današnji stopnji družbeno-političnega razvoja. 
Dejstvo je namreč, da uprava v sedanji obliki ne more uspešno opraviti svojih 
nalog, kajti omenjena finančna sredstva ne dopuščajo izobraževanja kadrovske 
strukture. Zaradi tega je prav za republiško upravo značilna velika fluktuacija 
predvsem strokovnih kadrov, pomanjkanje ustreznega kadra pa v nekaterih 
sekretariatih resno otežkoča delo. 

Odbora sta ugotovila, da se zaradi pomanjkanja kadra republiški sekre- 
tariat za finance v glavnem ukvarja s proračunsko situacijo v republiki, manj 
pa z analitsko in finančno-usmer je valno vlogo. Podoben je položaj tudi v repu- 
bliškem sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo, kjer so posebej obre- 
menjeni z reševanjem odločb v zvezi z varstvom vojaških vojnih invalidov 
in borcev narodnoosvobodilne vojske. Zaradi neustrezne kadrovske strukture, 
predvsem na področju socialnega varstva, čaka na rešitev nad 5500 vlog. 

Tudi republiški sekretariat za delo zaradi obsežnih nalog, ki se še večajo 
s prenašanjem pristojnosti iz zveze na republiko in zaradi premajhnega števila 
strokovnega kadra ne bo mogel uspešno in pravočasno opravljati rednih 
nalog, ki mu jih naročajo skupščina SR Slovenije, izvršni svet, njegovi odbori 
in komisije. 

Navedene ugotovitve veljajo v večji ali manjši meri tudi za druge repu- 
bliške upravne organe, ki jim bo pomanjkanje strokovnega kadra otežkočalo 
izpolnjevanje njihovih programov dela. Odbora sta zavzela stališče, da naj 
začasna komisija izvršnega sveta za proučitev republiške uprave pripravi do 
konca junija 1968 poročilo o racionalizaciji republiške uprave, ki bo služilo 
pristojnim zborom Skupščine SR Slovenije pri obravnavanju te problematike, 
kot izhodišče za nadaljnje ukrepanje. 

Sele na podlagi poročila, ko bodo določene naloge, vloga in mesto repu- 
bliške uprave, bosta lahko odbora skupaj z izvršnim svetom sprejela načela 
za njeno financiranje v prihodnjem letu. Glede na sedanje stanje republiške 
uprave pa po mnenju odborov ni mogoče pričakovati, da bi bilo z njeno dejan- 
sko racionalizacijo zmanjšati stroške za njeno poslovanje. Največji potrošnik 
na področju upravnih organov je republiški sekretariat za notranje zadeve, ki 
je edini, ki se mu sredstva povečujejo za 6% nasproti lanskemu letu in pred- 
stavlja 62,3 % deleža v strukturi vseh sredstev za republiške organe in upravo. 

Odbora sta bila mnenja, da republiški sekretariat za narodno obrambo 
z dodeljenimi sredstvi ne bo mogel realizirati programa in novih nalog, ki se 
mu postavljajo s konceptom vseljudske obrambe, zaradi česar so bili poslanci , 
mnenja, da je treba temu sekretariatu, v okviru danih možnosti, povečati sred- 
stva, predvsem pa zagotoviti ustrezna sredstva za bodoče. 
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Po predlogu proračuna velja tudi za republiške pravosodne organe isti 
kriterij kot za ostale koristnike proračuna, po katerem ostanejo na višini lan- 
skoletne potrošnje s tem, da se jim pozneje dodelijo nerazporejena sredstva 
za nove namestitve. Pri teh organih pa je izvršni svet s predlogom dopolnitev 
k zakonu o proračunu upošteval obveznosti, ki izhajajo iz odloka o povračilih 
poslancem Skupščine SR Slovenije in funkcionarjem, ki jih voli ali imenuje 
Skupščina SR Slovenije. Ker v letošnjem letu ni pričakovati reforme pravo- 
sodnega sistema v taki meri,. da bi to bistveno vplivalo na finančne potrebe 
pravosodnih organov, sta bila odbora mnenja, da jim je treba že v proračunu 
zagotoviti sredstva, ki so potrebna za nemoteno poslovanje. Odbora sta tudi 
opozorila na nesorazmerja, ki bodo nastala v osebnih dohodkih in nekaterih 
kategorijah delavcev v pravosodnih ustanovah. 

Pri obravnavanju skladov in zavodov s področja kulturno-prosvetne dejav- 
nosti sta odbora zavzela stališče, da morajo skladi financirati dejavnost posa- 
meznih institucij, s katerimi sodelujejo, ne pa reševati zgolj njihov obstoj. 
Odbora sta se zavzela za dosledno uveljavljanje načela sofinanciranja pri iz- 
vrševanju posameznih nalog. V nadaljnjih razpravah bosta odbora postavila 
posebno skrb nalogam in organizaciji posameznih institutov, da bi se prepre- 
čila večtirnost dela. 

Pri obravnavi sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti sta odbora 
ugotovila, da se skladom povečujejo sredstva predvsem za delno rešitev vpra- 
šanja financiranja kulturnih zavodov. V razpravi je bilo izraženo mnenje, da 
bi moral prosvetno-kulturni zbor v letošnjem letu proučiti način financiranja 
kulturnih zavodov, da bi se sredstva skladov uporabljala izključno za finan- 
ciranje kvalitetnih kulturnih dosežkov, ne pa posameznih zavodov. 

Pri zavodu SRS za planiranje bi bilo potrebno, po mnenju odborov, nujno 
izboljšati kadrovsko strukturo, ki izhaja še iz časov administrativnega plani- 
ranja in ne ustreza novim nalogam planiranja. Poslanci so poudarjali, da je 
vprašanje organizacije zavoda neločljivo povezano z opredelitvijo mesta in 
vloge planiranja v našem družbenoekonomskem sistemu. 

Ko sta odbora obravnavala proračunsko postavko zavoda SRS za statistiko, 
sta opozorila na nekoordinirano delo pri oblikovanju elektronskega računskega 
centra, za katerega je elektronski računalnik že uvožen, nabavni stroški pa so 
znašali 11 040 000 din, pa je že od oktobra preteklega leta uskladiščen zaradi 
nesoglasja glede lokacije. Odbora sta menila, da je treba čimprej doseči, da bo 
elektronski računski center začel delovati in mu omogočiti, da bodo njegove 
kapacitete v celoti izkoriščene. Prek zavoda SRS za statistiko financira repu- 
bliški proračun tri statistična raziskovanja, ki imajo pomen za zvezo. Načrt 
statističnih raziskovanj sprejema zvezna skupščina in ga zavod sam ne more 
spreminjati. Po mnenju odborov bi bilo potrebno proučiti način financiranja 
zavoda za statistiko in doseči, da zveza sofinancira raziskave, ki imajo zanjo 
poseben pomen. 

Pri obravnavi financiranja dejavnosti družbeno-političnih organizacij sta 
odbora ugotovila, da se je znižalo število organizacij, in društev, ki se financi- 
rajo iz republiškega proračuna nasproti prejšnjim letom. Pri tem sta odbora 
menila, da je treba obravnavati Socialistično zvezo delovnega ljudstva, Zvezo 
mladine in Zvezo združenj borcev NOV drugače, kakor druge organizacije in 
društva. Ker se vsem povečujejo sredstva za S^/o nasproti lanskemu letu, je 
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bilo izraženo mnenje, da bi bilo treba proučiti pomen organizacij in društev 
in financirati dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo, ne pa reševati njihov obstoj. 

Odbora sta sprejela amandmaje izvršnega sveta k predlogu zakona o pro- 
računu SR Slovenije za leto 1968 z obrazložitvijo, kot tudi spremembe obrazlo- 
žitve k predlogu istega zakona, ki so jih poslanci že sprejeli. 

Glede na razpravo o problematiki proračunske potrošnje v SR Sloveniji 
sta odbora ugotovila, da sta naredila šele prvi korak pri razčiščevanju posamez- 
nih vprašanj in sta sklenila, da bosta z delom še nadaljevala pri obravnavi 
zaključnih računov in letnih poročil o izvajanju nalog in dela posameznih 
republiških organov in zavodov. Na ta način bosta odbora lahko zavzela sta- 
lišča 0 posamezni proračunski potrošnji, ki bodo služila kot izhodišča za racio- 
nalnejšo proračunsko potrošnjo v bodoče. 

V razpravi sta odbora ugotovila, da mora proračunska potrošnja posamez- 
nega koristnika temeljiti na programu dela, da je treba razčistiti vprašanje 
mesta in metodologije sestavljanja programa dela, kcmu se program predlaga, 
kdo ga potrjuje, kdo nadzoruje njegovo izvajanje in kakšne so sankcije, če 
program ni izvršen. Ker navedena vprašanja v zvezi s programi dela niso raz- 
čiščena, je proračun še vedno izdelan na podlagi startnih osnov iz prejšnjih 
let, kar ohranja staro strukturo proračuna in proračunski sistem financiranja 
posameznih koristnikov. 

Začasna komisija izvršnega sveta za proučitev republiške uprave naj pred- 
loži do konca junija 1968 poročilo o racionalizaciji uprave, na podlagi katerega 
bosta izvršni svet in skupščina lahko začela z obravnavo programov dela posa- 
meznih koristnikov in s proračunsko razpravo že v mesecu septembru 1968, za 
prihodnje leto. Začasna komisiia naj upošteva slabo kadrovsko in številčno 
zasedbo pri nekaterih republiških sekretariatih in predlaga rešitve, ki bodo 
omogočile normalen potek dela. 

Odbora predlagata svojima zboroma, da sprejmeta predlog zakona o pro- 
računu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1968 
skupaj s predlaganimi amandmaji. 

Predsednik Vera Kolarič: Poročevalcu odbora, tovarišu Brumnu, se 
zahvaljujem za poročilo. 

Predloženo vam je bilo dodatno poročilo zakonodajno-pravne komisije. 
Komisija je določila za poročevalca tovariša Packa. Želi morda besedo? (Ni 
navzoč.) Menim, da predstavnik zakonodajno-pravne komisije ne želi dati še 
ustne obrazložitve. Pričenjam razpravo o predloženem zakonu o republiškem 
proračunu za leto 1968. Besedo ima inž. Lado Simončič. 

Inž. Lado Simončič: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci. Na tem mestu ne bi želel toliko obravnavati številk in postavk prora- 
čuna SR Slovenije za leto 1968, ampak bi želel to razpravo izkoristiti za pobudo, 
ki zadeva šolstvo in izobraževanje. Naš proračun zajema za prosvetno-kulturno 
dejavnost znatno vsoto 26 milijonov 715 000 din. Kot je znano in kot smo že 
danes slišali iz ust predstavnika izvršnega sveta, dajejo tudi proračuni občin- 
skih skupščin še 60'°/o dodatnih sredstev. Vsa ta sredstva se koristijo za izobra- 
ževanje in prosvetno-kulturno dejavnost. 

Postavljam si vprašanje in ne morem mimo mnenja, da ta denar mogoče 
v nekaterih pozicijah ni najbolje vložen, pri čemer imam v mislih predvsem 
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osnovno šolstvo. Po nekoliko starejših podatkih je v Jugoslaviji nad 11 milijo- 
nov ljudi z osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo in samo 2 milijona 700 000, ozi- 
roma 25 °/o, ljudi z višjo šolsko izobrazbo, se pravi, da je pravzaprav osnovni 
problem izobrazbe in z njo povezanega življenjskega nivoja v osnovni šoli. Ko 
se spomnim svojih šolskih klopi, vem, da so nam tovarišice učiteljice večkrat 
rekle: ne učite se za mamico, ne za mene, temveč za življenje. Če danes gledam 
na to nazaj in če gledam učne programe naših osnovnih šol, lahko rečem, da 
stanje ni zadovoljivo. V občini Bežigrad, na primer je bil pred nekaj meseci 
sestanek, na katerem je bilo ugotovljeno, da v vseh, to je v treh osmih razredih 
več kot 43 % učencev ni izdelalo razred s pozitivnim uspehom. V tej razpravi 
sem rekel, da menim, da ni to neuspeh učencev, temveč, da je to neuspeh 
učnega programa, neuspeh učnega osebja in končno tudi neuspeh nas staršev, 
ki pomagamo reševati domače naloge. 

Če sedaj pogledamo, kaj daje današnji učni uspeh otrokom za življenje, 
potem moramo ugotoviti, da sedanji učni program zagotavlja pismenost in 
nekaj teoretičnega znanja iz računstva ter ostalih teoretičnih predmetov, za 
življenje pa, razen branja in pisanja, ne daje nič. 

Če to nitko vlečemo dalje in pogledamo življenjski nivo naših ljudi skozi 
dinar, s katerim določeno gospodinjstvo razpolaga, potem lahko rečemo, da je 
življenjska raven našega ljudstva mnogo manj odvisna od ustvarjenega do- 
hodka, kot pa od znanja in spretnosti v vodenju določenega gospodinjstva, ko 
gre za vprašanje, kaj se da iz tega dinarja dobiti, kako se da ta dinar obrniti 
in kako se da s tem dinarjem živeti. V življenju sem imel priložnost videti 
razne plasti ljudi, od najpreprostejših delavcev do tudi nekoliko bolje plačanih 
kategorij, vendar lahko trdim, da sorazmerje v življenjskem nivoju ne ustreza 
sorazmerju v osebnih dohodkih. 

Če bi hoteli z malo sredstvi mnogo narediti, potem mislim, da bi bilo treba 
v našem učnem programu narediti nekaj revolucionarno novega; da bi bilo 
treba naše otroke učiti ne samo brati, pisati in računati, ampak jih učiti tudi 
stanovanjske kulture, vede o prehrani, znanja o negi otrok, z eno besedo go- 
spodinjstva in gospodinjske ekonomike ali gospodarjenja v gospodinjstvu. 

Mislim, da so še nekoliko daleč časi, ko se z gospodinjstvom v družini ne bo 
treba več ukvarjati in če ugotavljamo*, da se mora z gospodinjstvom danes 
ukvarjati tako navadna delavka, kot zdravnica in profesorica, potem še mi zdi, 
da je povsem zgrešeno, če v šoli za ta življenjski poklic ni prostora in če šola 
vseh 8 let pusti najštevilnejši del naših ljudi, ki gredo v glavnem le skozi 
osnovno šolo, brez vede in brez znanja o- tistem, kar dejansko v življenju naj- 
bolj potrebujejo. Ker sedaj ni čas za razpravo o tem predmetu, ampak sem 
izrabil za to priložnost le vrzel v postavkah proračuna, bi predlagal, naj bi 
prosvetno-kulturni zbor to misel obdelal in našemu zboru poročal o svojem 
stališču. 

Predsednik Vera Kolarič: Razpravo bom posredovala prosvetno- 
kulturnemu zboru, tako kot je tovariš poslanec tudi predlagal. K razpravi se 
je prijavil poslanec Janko Šabec. Prosim. 

Janko Šabec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci. 
Z razdelitvijo pristojnosti s področja notranjih zadev med družbeno-političnimi 
skupnostmi, med republiko in občinami, je urejeno tudi financiranje posamez.- 
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nih nalog. Z zakonom o notranjih zadevah je taksativno določeno, da se zago- 
tovijo v republiškem proračunu sredstva za financiranje potreb postaje milice 
v občini: za osebne dohodke in druge oblike osebnih izdatkov, za nabavo obleke, 
obutve, oborožitve in opreme delavcev milice, za teleprintrske in druge zveze, 
za tehnično opremo, za nabavo in vzdrževanje prevoznih sredstev in drugih 
tehničnih sredstev, za kontrolo prometa na javnih cestah in drugih komunika- 
cijah, na katerih opravljajo kontrolo postaje milice v občini in za kontrolo pot- 
niškega prometa čez državno mejo. 

Iz občinskih proračunov pa je določeno, da se financirajo potrebe postaje 
milice in njenih oddelkov: za zgraditev in vzdrževanje poslovnih prostorov, za 
nabavo inventarja in potrošnega materiala, za kurivo, razsvetljavo in snaženje 
poslovnih prostorov, za poštne, telegrafske in telefonske stroške, za stroške 
zavarovanja in vzdrževanja sredstev in tehnične opreme in druge podobne ma- 
terialne stroške. 

Republiški sekretariat za notranje zadeve je na občinske skupščine poslal 
razdelitev sredstev in zahtevek, da prevzamejo financiranje v letu 1968 milični- 
kov-študentov, češ da v republiškem proračunu ni v ta namen predvidenih 
denarnih sredstev. Miličniki-študentje naj bi v večjih centrih, v turistični sezoni 
in v času dopustov deloma nadomeščali že tako nepopolno zasedbo z miličniki 
na postajah milice. 

Na območju uprave javne varnosti Koper je trenutno nezasedenih nad 
120 delovnih mest miličnikov. Ce bi bila zasedba popolna, potem nedvomno 
ne bi obstajala takšna potreba za namestitev miličnikov-študentov. V tem pri- 
meru bi tudi republiški proračun moral predvideti denarna sredstva v polnem 
znesku, kot bi bilo potrebno, zato je stališče, da prevzamejo financiranje oseb- 
nih dohodkov miličnikov-študentov občinske skupščine, nelogično in kar je 
glavno, v nasprotju z določili zakonov. 

Spričo navedenega in na podlagi 20. člena poslovnika Skupščine SRS pred- 
lagam zboru, da do tega vprašanja, pred sprejemom zakona o proračunu, za- 
vzame svoje stališče. 

Dovolite, da dam še eno pripombo k proračunu. Zdi se mi, da si poslanci 
nismo mogli ustvariti prave slike konstrukcije proračuna. Navajanje globalnih 
zneskov, menim, da je preskopo. Ko sem primerjal letošnji proračun z zaključ- 
nim računom republiškega proračuna za leto 1966, sem ugotovil, da so bile tega 
leta financirane iz proračuna nepomembne in nejavne zadeve. V razdelku pro- 
računa republiškega sekretariata za gospodarstvo, tabela 11 na str. 2 gradiva 
k zaključnemu računu dokazuje, da je bilo leta 1966 dano za gojitvena lovišča 
več deset milijonov din. Menim, da take dotacije ne spadajo v proračun. Ce 
so lovske družine finančno samostojne, potem ni razloga, da ne bi bila tudi 
gojitvena lovišča. 

Iz istega razdelka proračuna so bile v letu 1966 financirane tudi druge 
dejavnosti, ki ne sodijo v proračun, zlasti sedaj, ko so finančna sredstva tako 
omejena, da nastane vprašanje, kako in od kje financirati res temeljne javne 
zadeve. 

Sedaj, ko uvajamo za financiranje splošne potrošnje nove prispevke in 
davke, premalo prihajajo do izraza tudi reformska prizadevanja, zlasti pri tistih 
organih, ki so dotirani iz proračuna. Kolikor tudi proračun za tekoče leto 
vsebuje take in podobne elemente financiranja, kot so gojitvena lovišča in 
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razne ustanove, predlagam, da se jih kot koristnike proračunskih sredstev 
izloči. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa, Zeli še kdo besedo? Besedo 
ima poslanec Franc Svetelj. 

Franc Svetelj: Edina postavka, ki je v proračunu prikazana z manj- 
šim indeksom od lanskega leta, je vlaganje v rezervni sklad. Vse druge postavke 
pa so enake ali pa večje kot lani. To pomeni, da se struktura razporeditve 
sredstev republiškega proračuna v bistvu ni spremenila oziroma, da se je 
delno spremenila le zaradi tega, ker so upoštevana sredstva, ki jih je odstopila 
federacija za invalidski dodatek in pa sredstva za področja, ki smo jih lani 
pokrivali s krediti. 

Postavlja se vprašanje, ali res ni mogoče ničesar storiti, zlasti na področju 
delovanja različnih zavodov, o katerih že dalj časa toliko govorimo in ugotav- 
ljamo, da se dejavnost prekriva, duplira itd. in ali ni mogoče končno proučiti 
sistem njihovega financiranja, ki naj bi temeljil na financiranju njihovih pro- 
gramov. Teh programov pa seveda ne bi financiral samo republiški proračun, 
pač pa tudi naročniki, oziroma koristniki njihovih storitev; govora je že bilo 
o zavodu SRS za statistiko, omenjen je bil tudi zavod za vodno gospodarstvo 
ter republiški vodni sklad, s katerega programom, da mimogrede povem, v ob- 
činskih skupščinah sploh niso bili seznanjeni, bo pa menda letos razpolagal 
s skoraj 3 milijardami S dinarjev. Vprašanje je, zakaj še posebna udeležba 
zavoda za vodno gospodarstvo v republiškem proračunu. 

Končno še vprašanje, kdaj bcmo spoznali, koliko in kateri zavodi so nam 
potrebni in kdo naj jih financira. Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima po- 
slanec Mirko Zlender. 

Mirko Zlender: Tovarišice in tovariši poslanci. Oglasil sem se k be- 
sedi zaradi tega, ker menim, da določene zadeve kljub temu, da sprejemamo 
zakon o proračunu, praktično niso rešene. K temu me silijo stališča, do katerih 
je prišel odbor za družbeni plan, finance in proračun in pa stališča, ki jih je 
poročevalec našega odbora na današnji seji, tovariš Brumen, tudi pojasnil. 

Dotaknil bi se predvsem problema, ki ga nakazuje poročilo odbora glede 
plačevanja izdatkov za tiste funkcionarje, ki jih voli oziroma imenuje skupščina 
po ustreznem odloku. 

V obrazložitvi gradiva odbora je rečeno, da je bilo po razpravi ugotov- 
ljeno, da v povišanih sredstvih niso upoštevana sredstva, ki bodo potrebna za 
povračila poslancem in funkcionarjem po odloku o povračilih poslancem Skup- 
ščine SR Slovenije in ker ta sredstva niso zagotovljena, zaključuje odbor, da bi 
bilo treba te probleme reševati v okviru kvote za nove namestitve v upravi 
v zneskih 7,5 milijona dinarjev, ki jih je izvršni svet predvidel zaradi tega, 
ker pač ni mogel v roku, ko je bil predložen proračun, uveljaviti za raciona- 
lizacijo republiške uprave. 

Menim, da tak poziv in taka sugestija odbora nikakor ni v skladu s sta- 
liščem, ki ga je zavzel izvršni svet v svojem predlogu in mi, ki naj o tem glasu- 
jemo, praktično ne vemo, kaj to pomeni. 
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Odločno bi se omejil od zahtev, ki poskuša poslance in funkcionarje spra- 
viti v postavko državne uprave. Ce je predvidenih 7,5 milijona dinarjev za 
reševanje upravne službe, je morda dopustno reči, da se tisti funkcionarji, ki 
delajo v upravi, oziroma v pravosodju in katerih položaj je bil v letošnjem 
letu s tem odlokom spremenjen, lahko plačujejo iz teh sredstev, pač pa je 
nemogoče, da bi se pavšali poslancev oziroma pavšali funkcionarjev, ki jih 
voli skupščina in ki ne delajo v pravosodju ali v upravi, plačevali iz te postavke, 
kajti sicer bomo imeli sčasoma proračun popolnoma zmešan. Nekateri funkcio- 
narji bodo viseli na tej in na drugi postavki, zato se zavzemam, da se to stališče 
razjasni, preden bomo odločali o proračunih. Treba je to vprašanje razčistiti in 
reči, kateri so tisti funkcionarji, ki bodo plačani iz sredstev republiške uprave, 
kateri so pa tisti funkcionarji, ki bodo plačani iz sredstev predstavniških orga- 
nov, ne pa enostavno reči, da je treba vse funkcionarje in pa poslance reševati 
v okviru sredstev za državno upravo. 

Meni se dozdeva, da je v poročilu odbora dosti posplošenih trditev, zelo 
malo pa nekih konkretnih aplikacij, ki bi kazale na rešitev problemov, ki jih 
je nakopičenih v poročilu kar precej. 

Nesprejemljivo se mi zdi tudi priporočilo v poročilu odbora, ko ugotavlja, 
da je muzeju NOB potrebnih 92 000 dinarjev za adaptacijo zgradbe muzeja 
NOB v Ljubljani in da se naj ta zahteva pokrije iz rezerve. Mislim, da ob pred- 
ložitvi proračuna ne moremo načenjati rezerve. Smisel proračunske rezerve ni 
v tem, da jo uporabljamo, če nam zmanjka sredstev za redne potrebe. To je 
sicer najlažje napraviti, vendar mislim, da vsebinsko to ni mogoče in sem proti 
takemu reševanju, da bi danes, še preden je proračun sprejet, še preden je 
proračunska rezerva fiksirana, to rezervo že načenjali. 

Odgovora tudi ni na vprašanje, ki ga je načel odbor, ko je govoril o pro- 
blemih pravosodja. Ob zadnji načelni razpravi o proračunu za leto 1968 je bilo 
povedano, da bi naj pravosodni organi, glede na to, ker organizacija pravosodja 
v letu 1968 ne bo izvršena, našli svoje mesto v celoti v proračunu za leto 1968. 

O tem smo govorili na zadnji seji našega zbora, to je tudi sugestija odbora 
za proračunski sistem in finance, predlagatelj pa tega pri predlogu proračuna 
ni upošteval, gradivo je ostalo takšno kakršno je bilo, in tako organi pravosodja 
delijo isto usodo kot celotna državna uprava, čeprav so razlogi pri državni 
upravi jasni in bo njena racionalizacija v letu 1968 nujna. Zato je nemogoče 
predvideti, kakšna naj bo razdelitev sredstev za državno upravo, dokler nam 
ni jasna njena organizacija. Mislim, da je bilo stališče našega zbora do tega 
vprašanja jasno, da je tudi stališče odbora glede tega zelo jasno, da pa ni 
jasnega zaključka, kaj naj zdaj napravimo, ali naj glasujemo za proračun pred- 
lagatelja, ali naj glasujemo za stališče odbora za proračunski sistem in finance, 
ker ti dve stališči dejansko nista usklajeni. 

Mislim, da je treba ta stališča predlagatelja in odbora za proračunski sistem 
in finance uskladiti in priti z jasnim predlogom, kaj želimo doseči, preden 
glasujemo za proračun. 

Glede poročila odbora za proračunski sistem in finance bi povedal, da se 
v celoti strinjam z ugotovitvami, čeprav jih ponavljamo že vrsto let. Morali bi 
vsekakor stremeti in vztrajati na tem, da bi začeli o proračunu za leto 1969 
razpravljati že v jeseni. V tem podpiram predlog odbora, omejujem pa se od 
imperativnih zahtev, ki jih poročilo vsebuje, češ, naj se v bodoče celotna uprava 
financira le na podlagi programov dela. Mislim, da je večletna praksa pokazala, 
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da je ta zahteva nerealna. Odbor za proračunski sistem in finance se v bistvu 
zavzema za to, da bi bilo treba formirati nek poseben organ, ki bi objektivno 
ocenjeval predložene programe, ki bi naj jih kvantificiral in ki bi naj tudi 
izvrševal kontrolo nad njihovim izvrševanjem. Zase sem prepričan, glede na 
prakso, da je nerealno pričakovati, da bo lahko uprava ali pa pravosodje pred- 
ložila tako decidiran program, da bomo lahko na podlagi takega programa raz- 
deljevali sredstva. In če je tako, kar tudi javno in glasno povemo, čeravno je 
proti zakonu, vem, da bodo, tudi tovariši, ki se ukvarjajo z reorganizacijo 
uprave, prišli do tega zaključka, kajti dejstvo, da že doslej programov ni bilo, 
ravno potrjuje, da je to stališče pravilno. Zaradi tega je težko sprejeti stališče, 
da je treba vztrajati na tem, da predložijo vsi upravni organi program, kot 
izhodišče za dodeljevanje sredstev. Strinjam se sicer s tem, da je delo treba 
programirati, pač pa program dela ne more biti osnova za dodeljevanje sredstev. 

Prosil bi, da se nejasnosti in razlike med stališči odbora in predlagatelja 
pojasnijo in uskladijo, preden glasujemo o predloženem proračunu. 

Predsednik Vera Kolarič: Besedo ima poslanec Franc Svetina. 

Franc Svetina: Tovarišice in tovariši poslanci. Nisem imel namena 
razpravljati, vendar me je k razpravi spodbudilo stališče tovariša Zlendra. 
Nimam nobenega spreminjevalnega predloga v zvezi s predlaganim proračunom, 
niti ne bi tega proračuna želel kakorkoli komentirati. Rad bi pa opozoril na 
nekatera dejstva, ki se nam pojavljajo v sami razpravi in ki se pojavljajo, če na 
drobno analiziramo predložena gradiva, tako predlagatelja, kakor tudi naših 
odborov. 

Naj se ustavim pri financiranju pravosodja. Mislim, da nikjer v gradivu ni 
pojasnjeno, kako bo s samoupravnimi odnosi v tistih pravosodnih institucijah, 
ki se financirajo iz republiškega proračuna. V spremembah obrazložitve je 
sicer nakazano, da bodo posamezni proračunski koristniki oziroma posamezne 
pravosodne institucije dobile dodatna sredstva na osnovi določb o povračilih 
poslancem Skupščine SR Slovenije in funkcionarjem. To bo prav gotovo eno 
od meril za določanje sredstev, ni pa nikjer pojasnjeno, ali se bodo ta sredstva, 
dodeljena posameznim pravosodnim institucijam, delila tako, kot so se delila 
do sedaj, se pravi v skladu z internimi predpisi, ali pa se bodo delila kako 
drugače. 

V občinah se postavlja vprašanje, ali morajo občine, glede na takšno poli- 
tiko republike, tudi določiti določene količnike za dodeljevanje sredstev ob- 
činskim sodnikom. Nastal je problem, da občine praktično še bolj, da tako 
rečem, neskladno z našo zakonodajo določajo sredstva za pravosodne institu- 
cije, kot doslej. Ne gre več za vrednotenje programov, ampak gre več ali manj 
za barantanje ali je odstotek povišanja realen ali ni realen. Te realnosti, pred- 
vsem teh povišanj, pa ni sposoben nihče v občini oceniti, ker so si stališča o tem, 
ali se dejansko povečuje obseg dela na občinskih sodiščih ali ne, zelo naspro- 
tujoča. Danes so občinska sodišča na tem, da bodo prisiljena povsem zavestno 
kršiti nekatera zakonska določila, oziroma določila v nekaterih postopkih, če 
bodo hotela zagotoviti sredstva za redno financiranje svojih kadrov in svojih 
materialnih izdatkov. 

Ce je ta problem, in mislim, da je problem, pri občinskih sodiščih podoben 
kot pri okrožnih sodiščih, potem bomo morali, ne rečem danes, ampak v naj- 
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bližji prihodnosti povedati, kako bo s samoupravnimi odnosi v pravosodnih 
institucijah; zaenkrat samo v pravosodnih, verjetno pa se bo isti problem po- 
javil tudi v občinski in v republiški upravi, kolikor se še ni. Tudi v občinski 
upravi so hotenja, naj skupščina določi prejemke vsem funkcionarjem v občinski 
upravi, ki jih skupščina imenuje. Skratka, tu se odpira cela vrsta problemov. 

Poleg tega moramo opozoriti na članek, ki ga je v »Teoriji in praksi« na- 
pisal tovariš Šmidovnik. Ne rečem in ne upam si trditi, da nam ta članek pove 
nekaj povsem novega. Ta članek je predvsem skupek ugotovitev in ljudje 
v državni upravi in pravosodju so ga izredno ugodno sprejeli in pričakujejo, 
da bodo skupščine in ustrezni organi skupščine povedali, kakšna bo akcija glede 
razčiščevanja teh problemov. 

Tovariš Šmidovnik je te probleme zelo lepo nanizal, zadel pravzaprav že- 
belj na glavo in mislim, da je tudi dolžnost našega zbora, da s tem problemom 
v prihodnosti računa in da zavzame glede tega svoje stališče. ■ 

Mislim, da bi bilo danes, v nadaljnji razpravi o proračunu, skorajda ne- 
mogoče karkoli bistvenega spreminjati. Strinjam se pa s stališčem tovariša 
Žlendra, da bi zbor vendarle moral do vseh različnih stališč predlagatelja in 
naših resornih odborov zavzeti svoje stališče. Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Besedo ima poslanec Florijan Jančič. 
Prosim. 

Florijan Jančič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši po- 
slanci. V zadnji načelni razpravi v proračunu nisem sodeloval, ker sem bil 
odsoten, zato mi ne zamerite, če bom kaj ponavljal. V zvezi s sprejemom pro- 
računa bi želel opozoriti na tale problem: 

V 44. členu zakona o izobraževalnih skupnostih in financiranju vzgoje in 
izobraževanja v republiki Sloveniji zavezujemo republiško izobraževalno skup- 
nost, da zagotavlja sredstva za delno kritje prevoznih stroškov za učence sred- 
njih šol, v skladu s pogoji, ki jih sama določi. Iz odgovora pristojnih funkcionar- 
jev republiške izobraževalne skupnosti pa izhaja, da skupnost letos ne more 
kriti iz svojih sredstev del prevoznih stroškov dijakom srednjih šol, ki se 
vozijo z avtobusom. Iz tega torej izhaja, da bodo finančne ugodnosti deležni 
le tisti dijaki, ki se vozijo z železnico, kljub temu, da ta zakonska ugodnost 
velja za vse dijake — vozače v republiki. To pomeni, da bodo morali dijaki 
oz. starši v tistih občinah, ki niso povezane z večjimi središči z železnico, no- 
siti vse stroške prevoza sami, kajti, kolikor mi je znano, prizadete občinske 
skupščine v letošnjih proračunih niso predvidele sredstva za ta namen, če 
pa so jih, potem samo za prvo šolsko polletje v upanju, da se v tem času to 
vprašanje reši. Omenjena obveznost republiške izobraževalne skupnosti obstaja 
že od 1. 7. 1967 in še pred nekaj dnevi ni kazalo, da se bo našla ustrezna rešitev. 
Zato menim, da bi morali danes, ko sprejemamo proračun, pristojni republiški 
forumi, bodisi iz skupščine ali izvršnega sveta, povedati, ali bo to zakonsko 
določilo o delnem kritju stroškov prevoza na avtobusih dij akom-vozačem rešeno. 
Kolikor tega ni mogoče rešiti, čeprav mislim, da se mora, potem to povejmo 
širši slovenski javnosti, ne samo predsednikom občinskih skupščin na njihovih 
sejah. 

Takšna praksa je nevzdržna, da občinske skupščine soočamo z občani 
glede teh vprašanj, ki jih je dolžan reševati drug organ. Hvala lepa. 
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Predsednik Vera Kolarič: Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Kolikor sem 
iz razprav razumela, ni bilo predlaganih amandmajev, niti spreminjevalnih 
predlogov, vendar pa menim, da bo potrebno nekatera vprašanja razčistiti. 
Zato bi prosila predstavnika izvršnega sveta za pojasnilo. Besedo ima namest- 
nica republiškega sekretarja za finance Dragica Dekleva. 

Dragica Dekleva: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
poslanci! Pojasnila bi samo nekaj vprašanj, ker bo verjetno predstavnik iz- 
vršnega sveta kasneje obrazložil še druge postavke. 

Prvo vprašanje je bilo v zvezi s primerjavo proračuna za leto 1968 z 
zaključnim računom za leto 1966. Dejstvo je namreč, da zaključnega računa za 
leto 1967 še ni, zato tudi ni mogoča primerjava z letom 1967, ki bi bila ustrez- 
nejša. 

Vedeti moramo, da je republika že ob sprejemanju proračuna za leto 
1967, določila nekatera stališča in načela in so v letu 1967 nekatere dejavnosti, 
ki so se prej v večji meri financirale iz republiškega proračuna, izpadle iz 
proračuna. Konkretno velja to za lovišča, ki so prešla povsod na gospodarjenje 
v okviru lastnih sredstev, tako da republiški sekretariat za gospodarstvo za 
te institucije že v letu 1967 ni sklepal pogodb, niti jim ni dodeljeval sredstva. 
V letu 1968 je za pogodbeno dejavnost, kamor spadajo take institucije, kot 
so kmetijski inštituti, turizem, Lipica, namenjenih manj sredstev, kot je 
bilo dodeljenih v letu 1967; ob zaključnem računu za leto 1967 pa bo lahko 
proučena sleherna postavka v okviru posameznega sekretariata, ker ravno v 
tem času se zaključni računi posameznih organov sestavljajo in tudi analizirajo.. 

Drugo vprašanje se nanaša na načelno stališče glede postavke, ki je 
v republiškem proračunu označena kot sredstvo za nove namestitve in za 
reorganizacijo v republiški upravi in pravosodju, v višini 7 478 000 din. Reči 
moram, da je najbrž res sam naziv postavke nepopoln. Od prvega dne, ko se 
je izvršni svet odločil, da bo v okviru republiškega proračuna rezerviral do- 
ločena sredstva za ureditev tako osebnih prejemkov kot tudi novih namestitev, 
zlasti v okviru širše akcije v zvezi z reorganizacijo oziroma organizacijo repu- 
bliške uprave, sta bila v okviru teh sredstev mišljena tako Skupščina SR Slo- 
venije, kot tudi izvršni svet. Kot ste videli iz predloga proračuna, je tudi 
za ti dve telesi predvideno povečanje samo 5 %, kar še zdaleč ne ustreza 
novim in razširjenim nalogam, ki sta jih ti dve instituciji prevzeli v odnosu 
na leto 1967. Zato bi se morali opravičiti glede tega naziva, ki je vsekakor res 
nepopoln, kajti kolikor bi šlo samo za upravo, potem prav gotovo ne bi 
mogli šteti sem tudi skupščine in izvršnega sveta. 

Drugo vprašanje pa zadeva stališče tega zbora, da naj bi se že pred spre- 
jetjem proračuna dokončno razdelila sredstva za pravosodne organe. To je 
dejansko bil sklep tega zbora in tudi ostali odbori so o teh vprašanjih raz- 
pravljali. V razpravi, tako v odboru za družbeni plan, finance in proračun 
republiškega zbora, kot v odboru vašega zbora pa se je ugotovilo, da v tej fazi 
ne bi bilo mogoče v celoti realizirati tega sklepa, kajti za posamezne zaposlene 
delavce v teh institucijah bo prav tako morala izdati odločbe administrativna 
komisija. Odločbe še niso izdane, tako da praktično ni bilo mogoče izračunati, 
koliko sredstev bodo posamezni pravosodni organi potrebovali. 

V globalnem računu je izvršni svet nakazal na strani 2 in na strani 3 pred- 
loženega materiala, katere postavke so več ali manj že danes jasne. Reči pa mo- 
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ram, da se zlasti postavka za pravosodne organe, ki je predvidena z 800 000 din, 
bistveno razlikuje od zahtevka, oziroma od izračuna, ki ga je izdelal republiški 
sekretariat za pravosodje in občo upravo, ki meni, da bi moralo biti za te na- 
mene samo iz naslova skupščinskega odloka pripravljenih 170 mio S din. To po- 
meni, da je potrebno preveriti izhodišče republiškega sekretariata za pravosodje 
in občo upravo, oziroma boljše rečeno, počakati do končne odločbe administra- 
tivne komisije, tako da ne bi ali dali preveč ali pa premalo sredstev. Izračun je 
verjetno različen predvsem zaradi tega, ker je sekretariat za pravosodje in občo 
upravo izhajal iz normativov, ki so veljali kot orientacija za leto 1967, medtem 
ko ugotavljamo, da so dejanska izplačila osebnih prejemkov za posamezne 
vrste delavcev v pravosodnih organih občutno višja, kot pa je bilo predvideno. 
Verjetno pa se bo treba pri odrejanju sredstev za pravosodne organe ravnati 
po izplačilih ob koncu leta 1967, ki so delavcem v pravosodju za leto 1967 
omogočila nekoliko boljše urejanje in izplačevanje osebnih prejemkov. Zato 
oprostite, če ta sklep ni izvršen, ker mislimo, da v tej fazi dejansko kakšenkoli 
izračun ne bi bil povsem pravilen. Hvala. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Zeli besedo predstavnik iz- 
vršnega sveta? (Da.) Besedo ima predstavnik izvršnega sveta tovariš Viktor 
Repič. 

Viktor Repič: Tovarišice in tovariši poslanci! Poleg tega, kar je 
tovarišica Deklevova povedala, bi si dovolil opozoriti samo na dve vprašanji, 
ki sta povezana s sprejetjem proračuna. 

Predvsem gre za vprašanje postavke, ki jo imamo, kot je tovarišica Dekle^ 
vova povedala, sicer pod neustreznim nazivom, kar pa najbrž ni razlog, da se 
predolgo na tem zadržujemo oziroma, da zaradi tega načenjamo vprašanje 
sprejetja proračuna. Od vsega začetka vemo, da v tej postavki niso obseženi le 
osebni dohodki sedaj zaposlenih v upravi, ampak tudi osebni dohodki tistih, 
za katere se v času sprejemanja, oziroma priprave proračuna, še ni moglo 
točno ugotoviti, kako bodo nedavno sprejeti zakonski predpisi vplivali na 
ureditev njihovih nadomestil in s tem na potrebna sredstva v republiškem 
proračunu. To postavko bomo razčlenili takoj, ko bo administrativna komisija 
realizirala skupščinski odlok. Mislim, da ne gre za nikakršno pomanjkljivost 
v proračunu, če tega danes še ni, posebno še, ker so v prilogi proračuna pri- 
kazana načela, po katerih se bodo ta sredstva delila. 

Mislim, da pa lahko izključimo možnost, da bi kdorkoli pojmoval stvar 
tako, da se iz sredstev ene postavke v proračunu financirajo tako različne po- 
trebe, kot so nadomestila za poslance in pa osebni dohodek v upravi. Ker bodo 
ta sredstva v najkrajšem času razčlenjena, menim, da ni nobene potrebe za 
spreminjanje predloženega proračuna ali še celo za odložitev sprejema. 

S tem je povezano tudi vprašanje, kako se bo nov način določanja nado- 
mestil za skupščinske funkcionarje odražal na drugih področjih. O tem sta 
administrativna komisija, oziroma komisija za volitve in imenovanja, ki sta 
pripravljali skupščinski odlok, razmišljali. Dejstvo je, da imamo danes izredno 
različne osebne dohodke v istih skupinah delavcev. Tako so navajali poslanci 
konkretne dohodke, vzemimo tajnikov občin, primerjali te dohodke s funk- 
cionarji oziroma delavci v upravi in prišli do zaključka, da tako neenotno, 
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kot je to danes rešeno, najbrž v bodoče, če se bo odlok smiselno uveljavil tudi 
na drugih področjih ne bo več. 

Zaradi tega menim, da bo imel odlok v prihodnosti svoj pozitiven vpliv 
prav v tem, da se bodo tudi za druga področja pri nagrajevanju uveljavila 
načela, na katerih odlok temelji. 

Glede vprašanja miličnikov študentov žal ne bi mogel povedati, kakšno je 
trenutno stanje. Vem to, da je na primer mestni svet v Ljubljani vedno 
prispeval nekaj k tem stroškom. Menim pa, da zaradi tega ni vprašljivo spre- 
jetje republiškega proračuna, ker je to obrobni problem, ki ga bo nedvomno 
moč rešiti z dogovorom. Zato bi predlagal, da tega vprašanja ne povezujemo 
s sprejemanjem proračuna, da pa se seveda zavežemo, da bomo to vprašanje 
rešili. Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Besedo ima tovariš Boris Lipužič, na- 
mestnik republiškega sekretarja za prosveto in kulturo. 

Boris Lipužič: Tovariš poslanec Jančič je postavil vprašanje v zvezi 
z delnim kritjem prevozov dijakov na avtobusnih progah. Povem naj, da je 
pred me.secem skupščina sprejela zakon, s katerim je določila prispevne stop- 
nje, iz katerih se oblikujejo sredstva za republiško izobraževalno skupnost iz 
prispevka iz osebnega dohodka in pa iz maloprodajnega prometnega davka. 
Ta sredstva republiška izobraževalna skupnost razporeja po svojem finančnem 
načrtu v skladu z nalogami, ki jih določa zakon o izobraževalnih skupnostih 
in o financiranju vzgoje in izobraževanja. Podrobnejša razporeditev sredstev 
na podlagi nalog, ki jih določa zakon, je seveda stvar samoupravnih organov, 
to se pravi skupščine republiške izobraževalne skupnosti in je ona dolžna, da 
v skladu z nalogami in pa programom, ki ga ima, tudi ta sredstva razporeja. 
Bilo bi prav, če bi morda tovariš poslanec Jančič dobil podrobnejše pojasnilo 
od izvršnega odbora republiške izobraževalne skupnosti. 

Republiška izobraževalna skupnost pa je tako ali tako dolžna poročati 
skupščini o tem, kako je izvršila svoj finančni načrt. 

Predsednik Vera Kolarič: Prosim, želi še kdo razpravljati? Besedo 
ima poslanec Mirko Zlender. 

Mirko Zlender: Ne želim zavlačevati razprave, vendar pa se z 
obrazložitvijo predstavnikov izvršnega sveta v celoti ne morem strinjati. Pre- 
bral bi samo del obrazložitve; ne gre za postavko, ki je deklarirana, pač pa gre 
tudi za smisel obrazložitve. Na str. 8 jasno piše: V posebnem razdelku repu- 
bliškega proračuna se predlagajo sredstva v višini 7 in pol milijona dinarjev 
za nove namestitve in za reorganizacijo republiške uprave. Skupščina SR Slo- 
venije naj bi pooblastila izvršni svet, da naj odloča prek posebne avtoritativne 
komisije o razdelitvi teh sredstev posameznim organom, v skladu z načrtom o 
racionalizaciji in večji učinkovitosti posameznih organov republiške uprave. 
Ne gre samo za deklaracijo, pač pa gre tudi za vsebinsko obrazložitev, kaj se je 
s tem denarjem mislilo. 

Dobro, če je bilo mišljeno, da gre tudi za republiške funkcionarje, ki jih 
skupščina voli, potem taka obrazložitev prav gotovo ne bi smela biti v gradivu, 
ki ga imamo pred seboj. 
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Mislim pa, da je financiranje predstavniških organov ločeno od financiranja 
uprave in če bomo z enotnimi postavkami začeli reševati deloma predstavniške 
organe, deloma pa upravo, je to v bistvu nekaj drugega, kot pa sprejeti 
proračun. 

Kar zadeva pravosodje, nastopam tu bolj v vlogi zagovornika odbora za 
proračunski sistem in finance. Odbor je namreč napisal: »ker v letošnjem letu 
ni pričakovati reforme pravosodnega sistema v taki meri, da bi to bistveno 
vplivalo na finančne potrebe pravosodnih organov, sta bila odbora mnenja, da 
jim je treba že s proračunom zagotoviti sredstva, ki so potrebna za nemoteno 
poslovanje, ob upoštevanju navedenega odloka.« 

Glede na to ne vem, ali veljajo kaj stališča odbora ali ne. Ce je bilo to 
mišljeno tako, kot je pojasnil predstavnik izvršnega sveta, potem je predlog 
odbora odveč. Odbor pa je določno predlagal, da je treba to vključiti v pro- 
račun, v redni proračun. Želim pojasnilo, ali bomo glasovali o proračunu, takš- 
nem kot ga je predložil izvršni svet, ali pa z dopolnitvijo, ki jo je predlagal 
odbor za proračunski sistem in finance, po kateri je treba pravosodje vključiti 
v redno financiranje z zneski, ki so potrebni. Prosim tudi za pojasnilo glede 
rezerve. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala. Prosim za pojasnilo. Besedo ima 
tovariš Viktor Repič, član izvršnega sveta. 

Viktor Repič: V zvezi z zahtevo tovariša Zlendra bi opozoril na to, 
da je izvršni svet predložil amandmaje in spremembe, v katerih je obrazložitev 
tudi za sredstva v znesku 7 478 000 din in da je predlog proračuna predložen 
v skladu s sklepi obeh odborov, ki so razpravljali o proračunu, s tem, da se 
seveda vprašanje uprave in pravosodja reši čimprej po sprejetju proračuna. 

Predsednik Vera Kolarič: Prosim, želi še kdo razpravljati? (Ne.) Ce 
ne, zaključujem razpravo. Tovariši in tovarišice poslanci, dovolite mi, da še 
preden preidemo na glasovanje o zakonu o republiškem proračunu za leto 1968, 
predlagam, da bi začasni odbor za proračunski sistem in finance našega zbora 
pripravil do prihodnje seje zbora predlog ugotovitev in sklepov, ki naj bi služili 
kot izhodišča za delo v pripravah za proračun za leto 1969. Pri tem naj bi odbor 
upošteval dosedanje obravnave in razprave o proračunu, pri čemer mislim 
predvsem na razpravo, ki je bila že na prejšnji seji našega zbora, na obravnavo 
v odborih in pa seveda tudi na današnjo razpravo, v kateri so sodelovali po- 
slanci Šabec, Zlender, Jančič in Svetelj. 

Zdi se mi, da je današnja razprava ta moj predlog še posebej potrdila. Ko 
to predlagam, imam v mislih, kljub vsem kritičnim pripombam, ki so bile 
izrečene, vendar vsa prizadevanja, ki jih je izvršni svet, kot predlagatelj pro- 
računa, vložil za letošnji proračun. Prav tako pa so pomembne tudi ugotovitve 
skupščinskih odborov, ki so prizadevno poskušali razrešiti mnoga vprašanja. 
Vendar pa se mi zdi, da so njihovi predlogi izzveneli nekoliko medlo, če tako 
rečem, in da niso dovolj konkretizirani. Menim, da v teh naših ugotovitvah 
ne bi mogli mimo dejstva, da so letos vendarle nastopili novi momenti v od- 
nosih med republiko in federacijo, na eni strani, kot med republiko in občino, 
na drugi strani. 
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Znano vam je, da je odpadel razlog za določanje limitov, ki so doslej za- 
virali samostojnost družbeno-političnih skupnosti. Mnenja sem in najbrž je 
prav tu, na tem področju potrebno, da si še bolj prizadevamo za zagotovitev 
samostojnosti družbeno-političnih skupnosti na vseh nivojih. 

C menila bi samo eno možnost, ki jo lahko izkoristimo, to je možnost deli- 
mitiranja na področju prometnega davka. Prav tako pa menim, da imamo še 
vedno opravka z zakoreninjeno proračunsko miselnostjo, ki se nam vleče še iz 
dobe administrativnega gospodarjenja in ki prihaja vse teže do spoznanja, da 
se za družbeno potrošnjo lahko porabi le tisti del sredstev, ki se zajema s 
stopnjami, katere pa še vedno omogočajo rentabilno poslovanje delovnih orga- 
nizacij ter stimulativno vplivajo na proizvajalce, tako v družbenem, kot tudi 
v zasebnem sektorju. 

Mnenja sem tudi, da se v republiškem proračunu morajo nujno odraziti 
ukrepi gospodarske reforme, dediščina preteklih ekstenzivnih proračunov, ki 
so prekoračevali naše zmogljivosti in nam nalagajo obveznosti, ki jih moramo, 
kot je razvidno, poravnavati prav v sedanjem času. Prav tako nam je znano, 
da na splošno potrošnjo pritiska tudi vprašanje reševanja starih pokojnin in 
verjetno tudi ne bomo mogli več dolgo odlašati z rešitvijo tega nujnega vpra- 
šanja. 

Sprejeto načelo, da je treba proračun uravnovesiti z razpoložljivimi sredstvi, 
mora prav naš zbor z vsemi silami podpreti in zato se je nujno treba izogniti 
vsakršnim bančnim kreditom, ki povzročajo trošenje proračunskih sredstev, 
bodisi na škodo prihodnjih let, bodisi na škodo substance samega našega go- 
spodarstva. 

Prav zaradi tega menim, da je potrebno, da bi izoblikovali vse te ugotovitve 
in da bi storili vse ustrezne ukrepe. Predlagala bi, da se izvede skrajna 
proračunska disciplina; da se med letom ne sprejemajo dodatne obveznosti za 
proračun; da se prične takoj s poravnavo zapadlih obveznosti; da se izdela tudi 
v republiki prikaz dosedanjih zadolžitev republike, ker nam je znano, da tega 
prikaza še nimamo; da se vztraja pri zahtevi, da je delo javne uprave progra- 
mirano, kljub pomislekom poslanca tovariša Zlendra, čeprav že sam zakon 
o financiranju družbeno-političnih skupnosti nalaga, da se vztraja pri progra- 
miranju dela koristnikov proračuna in končno, da je nujno proučiti mesto in 
vlogo uprave, ki jo naj ima na sedanji stopnji družbenega razvoja. 

Mislim, da je bilo veliko povedanega v razpravi, da uprava v sedanji 
obh'.ki ne more učinkovito delovati in opravljati svojih nalog in da je prav 
gotovo eden izmed razlogov tudi v tem, ker so omejena finančna sredstva, ki jih 
ima uprava na razpolago in zato seveda tudi nima možnosti za izboljšanje 
strokovne kadrovske strukture. Kljub temu, da je v poročilu to zelo podrobno 
obdelano, bi opozorila na resno stanje v republiškem sekretariatu za finance, 
republiškem sekretariatu za zdravstvo, republiškem sekretariatu za de1 o, pa 
tudi v zavodu za gospodarsko planiranje SR Slovenije, kjer mislim, da po- 
manjkanje ustreznega kadra že prav resno otežkoča delo in da je nujno, da «e 
naši odbori zavzemajo, da bi se res in v čim hitrejšem roku to vprašanje kolikor 
toliko uspešno rešilo. 

Nujno je, da komisija izvršnega sveta za proučitev republiške uprave 
čimprej predloži poročilo o racionalizaciji uprave in predvidi tudi njeno višjo 
strokovno raven, da bi ta naša uprava bila res učinkovitejša kot je sedaj. 
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V poročilu odbora smo zasledili, da odbor terja to poročilo komisije do junija 
meseca letošnjega leta. 

Pri ostalih koristnikih proračunskih sredstev, predvsem pa pri raznih 
organizacijah in društvih menim, da je prav tako potrebno preiti na financiranje 
programov, kolikor bodo ti programi predhodno ovrednoteni, kot programi, 
ki imajo splošni republiški pomen. Mislim, da prav tu nastopa tudi določena 
vrzel in da prav to vprašanje velikokrat povzroča določene pomisleke, da so 
v republiškem proračunu institucije, ki ne spadajo v proračun. 

Tovarišice in tovariši poslanci, skušala sem nanizati le nekaj glavnih zna- 
čfnosti letošnjega proračuna, pri čemer nisem povedala nič novega. Že uvo- 
doma sem dejala, da smo o vseh navedenih vprašanjih že dosedaj dovolj široko 
razpravljali in zato ponovno predlagam, da bi naš odbor za proračunski sistem 
in finance, skupno z odborom za družbeni plan, finance in proračun republiškega 
zbora in s predlagateljem, do prihodnje seje predložil našemu zboru predlog 
ugotovitev in sklepov, ki bi naj služili kot izhodišče za delo pri pripravah za 
sprejetje republiškega proračuna za leto 1969. 

Vprašam vas, če se strinjate s predlogom, ki sem ga dala. Kdor je za 
predug, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotav^am, da je bil predlog so- 
glasno sprejet. Želi še kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) 

Če ne, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. V skladu s po- 
slovnikom Skupščine SR Slovenije moramo glasovati najprej o amandmajih 
izvršnega sveta in vprašam, kdor je za amandma k 1. členu, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci, dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Kdor je za amandma k 8. členu, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Kdor je 
za Emandma k 13. členu, 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 amandmaje 
izvršnega sveta. 

Glede na določilo začasnega poslovnika organizacijsko-političnega zbora 
moramo o poglavjih, h katerim so predlagani amandmaji, glasovati posebej. 
Glede na to dajem kot prvo na glasovanje poglavje A., to so dohodki. Kdor 
je za to poglavje, dopolnjeno z amandmaji izvršnega sveta, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je organizacij sko-politični zbor poglavje A. z naslovom do- 
hodki, soglasno. sprej el. 

Dajem na glasovanje poglavje B., splošna razporeditev dohodkov. Kdor je 
za to poglavje, dopolnjeno z amandmaji izvršnega sveta, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) Ugotavljam, da je organizacij sko-politični zbor poglavje B., splošni 
razpored dohodkov, soglasno sprejel. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o proračunu Socialistične republike 
Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1968. Prosim, kdor je za pred1oženi 
zakon, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor soglasno sprejel predlog 
zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) 
za leto 1968. 

Tovarišice in tovariši poslanci, predlagam, da bi ob 12. uri sejo prekinili 
in nadaljevali ob 14. uri. To je novi red, ki je sedaj uveden v skupščinskem 
poslovanju in bi prosila, da bi poslanci disciplinirano sprejeli ta predlog. 

Prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavanje 
predloga odloka o razdelitvi deviz za potrebe SR Slovenije v letu 1968. 

Organizacij sko-politični zbor je že razpravljal o predlogu odloka na zadnji 
seji, ko je razpravljal o njem v načelu. 

Zbor je sprejel sklep, da odbor razdelitev deviz podrobneje prouči. Zato 
razpravljamo danes o predlogu odloka v podrobnostih in seveda o tem na 
današnji seji tudi sklepamo. 

Zeli besedo predstavnik predlagatelja? (Ne.) Odbor nam je že predložil 
dodatno poročilo, ki ste ga vsi prejeli in vprašam poročevalca tovariša Brumna, 
če želi besedo? (Ne.) Prav tako ste prejeli tudi poročilo zakonodajno pravne 
komisije. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Če ne, zaključujem razpravo 
in dajem predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe Socialistične republike 
Slovenije v letu 1968 na glasovanje. Kdor je za predloženi predlog odloka, 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 odloka o razdelitvi 
deviz za potrebe Socialistične republike Slovenije v letu 1968 soglasno sprejel. 

Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu odloka za financiranje nadaljevanja graditve reaktorskega 
centra v nuklearnem inštitutu Jožef Štefan. 

Ali želi predstavnik predlagatelja odlok še ustno obrazložiti? Besedo ima 
član izvršnega sveta, dr. Ernest Petrič. 

Dr. Ernest Petrič: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Želel bi spregovoriti samo nekaj besed o problematiki celotnega sklopa 
odlokov, ki jih izvršni svet predlaga, to se pravi od točke 5 do točke 16 dnev- 
nega reda, ker je celotna problematika povezana. Kolikor pa bo potrebno ob 
posameznih odlokih dati še dodatna pojasnila, jih bom dal. 

Odloki, ki so tu predlagani, praktično pomenijo celoten sklop negospodar- 
skih investicij iz republiških sredstev v letošnjem letu in delno tudi v bodočih 
letih in imajo namen pravno regulirati trošenje predvidenih proračunskih 
sredstev. Vsakomur se ob teh odlokih nedvomno vsiljuje zaključek, da so 
sredstva namenjena za negospodarske investicije v naši republiki v letošnjem 
letu, izredno skromna. 

Tudi na tem področju je bil predlagatelj, izvršni svet, soočen s potrebami, 
ki so mnogo večje, kot pa možnosti, s katerimi razpolagamo. Takoj lahko ome- 
nim, da tako ni bilo mogoče upoštevati perečih vprašanj arhiva SR Slovenije, 
nadalje spomeniškega varstva in še nekaterih drugih dejavnosti, ki žal, zaradi 
zelo omejenih možnosti v letošnjem letu niso mogle biti zajete v okvir prora- 
čunskih sredstev. 
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Se skromnejša pa se nam pokažejo ta sredstva, če poudarimo dejstvo, da 
gre pri velikem delu teh investicij dejansko samo za plačilo nastalih podražitev. 

Posebej bi hotel tudi poudariti, da so sredstva, na katera se nanašajo odloki, 
za letošnje leto zagotovljena delno v proračunu, delno pa v sredstvih 1,5 °/o 
dodatnega davka na maloprodajni promet. 

Za prihodnja leta pa je seveda potrebno, da se del sredstev, to je tista, 
ki niso predvidena v dinamiki trošenja sredstev 1,5 °/o dodatnega davka na malo- 
prodajni promet, tudi zagotovi, saj je pravzaprav bistvo finančnih odlokov 
skupščine ravno v tem, da se dinamika neke investicije tudi za prihodnja leta 
zagotovi in da po tekočem letu ne ostane neka investicija nedokončana oz. od- 
prto njeno financiranje. V zvezi s tem je zakonodajno-pravna komisija skup- 
ščine opozorila na to. da gre pri dveh odlokih dejansko za trošenje samo v 
letošnjem letu in je ob tem postavljeno vprašanje ali so odloki, če so sredstva 
v proračunu že zagotovljena, sploh potrebni. 

Menim, da iz tega vprašanja ni potrebno delati posebnega problema in da 
odloke, četudi se nanašajo samo na letošnje leto, lahko sprejmemo. 

Posebej bi hotel spregovoriti nekaj besed o posameznih odlokih in inve- 
sticijah, ki jih predvidevamo. Na področje raziskovalnega dela se nanaša samo 
odlok o dodatnih sredstvih za podražitve, nastale pri izgradnji reaktorja »Triga« 
v Podgorici. To je edina investicija iz republiških sredstev na področju raz- 
iskovalnega dela v letošnjem letu. Očitno je tudi, da je to več kot skromno, 
ne glede na to, da se del investicij za raziskovalno delo lahko pokriva 
tudi iz kreditov sklada Borisa Kidriča, ki pa so ravno tako zelo omejeni, ali 
pa iz sredstev zveznega sklada za financiranje raziskovalne dejavnosti. Očitno 
je tudi, da je takšno stanje mogoče vzdrževati kvečjemu eno leto in je prav 
gotovo moč pričakovati na področju raziskovalnega dela večji premik v pri- 
hodnjih letih, če ne želimo, da se uresniči nevarnost, ki se nam že pojavlja, 
namreč, da naši inštituti postajajo bolj muzeji, kot inštituti. 

Na področju visokega šolstva predlagani odloki dejansko kompleksno re- 
šujejo izgradnjo visokošolskih objektov v naši republiki. To nam omogoča 
predvidena dinamika trošenja sredstev iz 1,5 °/o dodatnega davka na malopro- 
dajni promet. 

Iz sredstev tega davka je omogočeno investiranje v predvidene visokošolske 
zavode v letošnjem in prihodnjem letu. V letu 1970 bo nastalo sicer vprašanje 
zagotovitve sredstev za zaključek gradnje strojne fakultete, vendar menim, da 
sprejem odloka, ki predvideva tudi zaključek gradnje strojne faktultete, že 
danes, ne more biti sporen, glede na vse razprave v preteklosti, ki so tako 
jasno in odločno poudarjale prioriteto gradnje prav strojne fakultete. 

Pri tem, ko izvršni svet predlaga odloke za gradnje na področju visokega 
šolstva, ga je vodilo tudi načelo, da skušamo v letošnjem in prihodnjem letu 
dejansko dati prioriteto tistemu, kar v letošnjem in prihodnjem letu lahko tudi 
dokončamo, tako da se s tem izognemo tudi vsem stroškom, ki nastajajo zaradi 
odprtih gradbenih del in vzdrževanja nedokončanih objektov. 

Na področju kulture je seveda najpomembnejša predvidena institucija v 
drugo fazo izgradnje Drame Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani. Ta 
gradnja je danes tako daleč, da nedvomno terja zaključek druge faze, medtem 
ko tretja faza te gradnje lahko počaka na poznejši čas. 

Glede ostalih predvidenih investicij na področju kulture, v mislih imam 
predvsem narodni muzej in pa moderno galerijo, je predvidena ta posebnost, 
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da se tu zagotavlja samo 50% sredstev potrebnih za izvedbo predvidene inve- 
sticije, ker se računa, da je investitor v stanju, da zagotovi ostalih 50% od 
drugih potencialnih interesov, ki naj bi pri financiranju sodelovali. 

Mislim, da ni potrebno posebej govoriti o sredstvih, ki so predvidena za 
kritje nastalih podražitev in delih na poslopju Slovenske akademije znanosti 
in umetnosti in na poslopju narodne galerije v Ljubljani, saj gre pri njih za 
taka dela, da bi vsako odlašanje pomenilo nastajanje velikih dodatnih stroškov. 

Prav tako menim, da ni potrebno dajati posebnih pojasnil o nujnosti na- 
bave stanovanj za vzgojni zavod Logatec, kajti edino tako lahko začne ta 
vzgoini zavod dejansko funkcionirati in izpolnievati nalogo, ki mu je določena. 

Ob koncu bi hotel samo še reči, da izvršni svet v celoti sprejema amand- 
maje, ki jih je dala zakonodajno-pravna komisija, kajti ti amandmaji dejansko 
dopolnjujejo oziroma precizirajo besedilo predlaganih odlokov. 

Predsednik Vera Kolarič: Tovarišice in tovariši poslanci, opozorila 
bi vas na poročilo zakonodajno-pravne komisije, ki ne govori o amandmajih, 
ampak govori o spremembah in dopolnitvah k predlogom odlokov. Poročilo 
zakonodajno-pravne komisije s predlogi in dopolnitvami predstavlja sestavni 
del teh odlokov. Ko bomo glasovali o posameznem odloku, prosim, da to 
upoštevate. 

Poročilo odbora ste prav tako prejeli. 
Zeli kdo razpravljati o predloženem odloku za financiranje nadaljevanja 

graditve reaktorskega centra v nuklearnem inštitutu Jožef Štefan? (Ne.) 
Prehajam na glasovanje. Kdor je za predloženi odlok, naj prosim dvigne 

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

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor soglasno sprejel predlog 
odloka za financiranje nadaljevanja graditve reaktorskega centra v nuklearnem 
inštitutu Jožef Štefan. 

Prehajam na 6. točko dnevnega reda, na obravnavo predloga 
odloka za financiranje nadaljevanja adaptacije poslopij Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti. 

Poročili odbora in zakonodajno-pravne komisije ste prejeli. Zeli kdo raz- 
pravljati? (Ne.) Ce nihče, potem prosim, da glasujemo o predlogu odloka. 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 organizacijsko-politični zbor soglasno sprejel predlog 
odloka za financiranje nadaljevanja adaptacije poslopij Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti. 

Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga odloka za financiranje nadaljevanja graditve fakultete za strojništvo v 
Ljubljani. 

Poročili odbora in zakonodajno-pravne komisije ste prejeli. 
Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Prehajam na glasovanje. Kdor je za pred- 

loženi odlok, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor soglasno sprejel predlog 
odloka za financiranje nadaljevanja graditve fakultete za strojništvo v Ljub- 
ljani. 

Prehajam na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga odloka za financiranje nadaljevanja graditve objekta agronomskega od- 
delka biotehniške fakultete v Ljubljani. 

Poročili odbora in zakonodajno-pravne komisije ste prejeli. Želi kdo raz- 
pravljati? (Nihče.) Če ne, prosim, da glasujemo za predloženi predlog odloka. 
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 organizacij sko-politični zbor soglasno sprejel predlog 
odloka za financiranje nadaljevanja graditve objekta agronomskega oddelka 
biotehniške fakultete v Ljubljani. 

Prehajam na 9. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga odloka za financiranje nadaljevanja graditve faktultete za arhitekturo, 
gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. 

Poročili odbora in zakonodajno-pravne komisije ste prejeli. Želi kdo raz- 
pravljati? (Nihče.) Če ne, prehajam 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 organizacij sko-politični zbor soglasno sprejel predlog 
odloka za financiranje nadaljevanja graditve fakultete za arhitekturo, grad- 
beništvo in geodezijo v Ljubljani. 

Frehajam na 10. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga odloka za financiranje nadaljevanja graditve višje tehniške šole v Ma- 
riboru. 

Poročili odbora in zakonodajno-pravne komisije ste prejeli. 
Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne, prehajam na glasovanje. Kdor je za 

predlog odloka, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva poslanca.) 

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor z večino glasov sprejel 
predlog odloka za financiranje nadaljevanja graditve višje tehniške šole v 
Mariboru. 

Prehajam na 11. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga odloka za financiranje nadaljevanja graditve Drame Slovenskega narod- 
nega gledališča v Ljubljani. 

Poročili odbora in zakonodajno-pravne komisije ste prejeli. 
Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne, prosim da glasujemo. Kdor je za 

predlog odloka, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Eden.) 

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor z večino glasov sprejel 
predlog odloka za financiranje nadaljevanja graditve Drame Slovenskega na- 
rodnega gledališča v Ljubljani. 

23 
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Prehajam na 12. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
predloga odloka o spremembi odloka o finančnem programu za financiranje 
nadaljevanja graditve Drame Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani. 

Poročili odbora in zakonodajno-pravne komisije ste prejeli. 
Želi kdo razpravljati? Besedo ima poslanec Mirko Žlender. 

Mirko Žlender: Opozarjam republiški sekretariat za finance in 
republiški sekretariat za prosveto in kulturo, da je treba disciplinirati investi- 
torje, da imajo na razpolago določeno vsoto in da te vsote ne prekoračujejo. 

Predsednik Vera Kolarič: Pripomba je umestna. Zeli še kdo raz- 
pravljati? (Nihče.) 

Prehajam na glasovanje. Kdor je za predloženi predlog odloka, naj prosim 
dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Dva poslanca.) 

Ugotavljam, da je organizacij sko-politični zbor z večino glasov sprejel 
predlog odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve 
Drame Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani. 

Prehajam na 13. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga odloka za financiranje obnovitve fasad poslopja Narodnega muzeja v 
Ljubljani. 

Poročilo odbora in zakonodajno-pravne komisije ste prejeli. 
Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne, prehajam na glasovanje. Kdor je za 

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

Ugotavljam, da je organizacij sko-politični zbor soglasno sprejel predlog 
odloka za financiranje obnovitve fasad poslopja Narodnega muzeja v Ljubljani. 

Prehajam na 14. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga odloka za financiranje namestitve ogrevalnih in prezračevalnih naprav 
v poslopju narodne galerije v Ljubljani. 

Poročili odbora in zakonodajno-pravne komisije ste prejeli. Zeli kdo raz- 
pravljati? (Nihče.) 

Prehajam 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 organizacij sko-politični zbor soglasno sprejel predlog 
odloka za financiranje namestitve ogrevalnih in prezračevalnih naprav v po- 
slopju narodne galerije v Ljubljani. 

Prehajam na 15. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga odloka za financiranje obnovitve fasad poslopja Akademije za likovno 
umetnost v Ljubljani. 

Poročili odbora in zakonodajno-pravne komisije ste prejeli. Zeli kdo raz- 
pravljati? (Ne.) Če ne, prehajam na glasovanje. Kdor je za predloženi predlog 
odloka, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor soglasno sprejel predlog 
odloka za financiranje obnovitve fasad poslopja Akademije za likovno umet- 
nost v Ljubljani. 
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Prehajam na 16. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga odloka za nakup stanovanj za vzgojitelje vzgojnega zavoda Logatec. 

Poročili odbora in zakonodajno-pravne komisije ste prejeli. Želi kdo besedo? 
(Nihče.) Ce ne, prehajam 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 organizacijsko-politični zbor soglasno sprejel predlog 
odloka za nakup stanovanj za vzgojitelje vzgojnega zavoda Logatec. 

Prehajam na 17. točko dnevnega reda, to je na obravnavo 
predloga odloka o finančnem programu za financiranje razširitve strokovne 
šole za notranje zadeve Ljubljana—Tacen. 

Poročilo odbora in zakonodajno-pravne komisije ste prejeli. Vprašam 
predstavnika odbora za proračunski sistem in finance, če želi besedo? (Ne.) 

Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ce ne, prehajam na glasovanje. Kdor je za 
predloženi predlog odloka, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je organizacij sko-politični zbor soglasno sprejel predlog 
odloka o finančnem programu za financiranje razširitve strokovne šole za 
notranje zadeve Ljubljana-Tacen. 

Prehajam na 18. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga odloka o finančnem programu za financiranje geodetskih del na območju 
SR Slovenije za obdobje od 1968 do 1970. 

Želi predstavnik predlagatelja besedo? (Ne.) 
Poročilo odbora ste prav tako prejeli. Zeli predstavnik odbora dati še. 

ustno obrazložitev? (Ne.) 
Poročilo zakonodajno-pravne komisije ste prejeli. Zeli predstavnik te komi- 

sije besedo? (Ne.) 
Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Če ne, prehajam na glaso- 

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

Ugotavljam, da je organizacij sko-politični zbor soglasno sprejel predlog 
odloka o finančnem programu za financiranje geodetskih del na območju SR 
Slovenije za obdobje od 1968 do 1970. 

Tovarišice in tovariši poslanci, predlagala bi, tako kot sem že uvodoma 
rekla, da bi zbor sedaj prekinil s sejo in da bi ob 13. uri nadaljevali z delom. 
Prosila bi, da bi se poslanci vrnili k popoldanskemu delu seje, ki se bo začel 
ob 13. uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 12. uri in se je nadaljevala ob 13.15.) 

Predsednik Vera Kolarič: Tovarišice in tovariši poslanci. Nadalju- 
jemo sejo organizacijsko-političnega zbora. Preden preidemo na naslednjo točko 
dnevnega reda, bi predlagala, da se sestane začasni odbor za upravo, da bo 
sprejel stališča k amandmajem, ki jih je dal izvršni svet k osnutku zakona 
o katastru komunalnih razprav. 
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Prehajam na 9. točko dnevnega reda, na razpravo o obvezno- 
stih republike v zvezi z likvidacijo poslovnega združenja za izgradnjo energo- 
kemičnega kombinata Velenje. 

V zvezi s tem bomo kot ste videli v gradivu, razpravljali in sklepali tudi 
o predlogu odloka o najetju kreditov za financiranje likvidacije poslovnega 
združenja energokemičnega kombinata Velenje v likvidaciji. Predlagam, da 
razpravljamo o obeh zadevah skupaj. 

Izvršni svet je predložil posebno informacijo o obveznostih republike v 
zvezi z likvidacijo poslovnega združenja za izgradnjo EKK Velenje in sklep 
o ukrepih socialistične republike Slovenije za izvedbo likvidacije ter predlog 
odloka o najetju kreditov za financiranje likvidacije poslovnega združenja EKK 
Velenje v likvidaciji. Ali želi predstavnik izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) 

Prejeli ste poročilo začasnega odbora za proračunski sistem in finance, ki 
vsebuje stališča k informaciji in k predlogu odloka. Ali želi poročevalec odbora 
stališča še ustno obrazložiti? (Ne želi.) 

Prav tako ste prejeli predlog oziroma poročilo zakonodajno-pravne komisije. 
Ali je predstavnik zakonodajno-pravne komisije tu? (Se ne javi.) Sklepam, da 
zakonodajno-pravna komisija ne želi dati dopolnilne obrazložitve. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Zaključujem 
razpravo in prehajam na glasovanje, in sicer najprej o tem, da zbor sprejme 
informacijo izvršnega sveta in v zvezi s tem tudi predlog sklepa o ukrepih 
Socialistične republike Slovenije za izvedbo likvidacije poslovnega združenja 
za izgradnjo energokemičnega kombinata Velenje. Kdor je za ta predlog, 
naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor soglasno sprejel informacijo 
in predlog sklepa o ukrepih Socialistične republike Slovenije za uvedbo likvi- 
dacije poslovnega združenja za izgradnjo energokemičnega kombinata Velenje. 

O odloku moramo glasovati posebej. Zato dajem na glasovanje predlog 
odloka o najetju kreditov za financiranje likvidacije poslovnega združenja 
energokemičnega kombinata Velenje v likvidaciji. 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 organizacijsko-politični zbor predlog odloka soglasno 
sprejel. 

Prehajam na 20. točko dnevnega reda, to je na obravnavo o 
predlogu za izdajo zakona o geodetski službi, ki ga je predložila geodetska 
uprava. 

Predlog za izdajo zakona je bil, kot ste zasledili v gradivu, poslan tudi 
vsem skupščinam občin v Sloveniji. Pripombi sta poslali le dve skupščini, 
in sicer skupščina občine Žalec in Krško. 

Predstavnika geodetske uprave ni tu, ker je na seji komisije. Zato moramo 
prekiniti sejo in počakati nanj. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.20 in se je nadaljevala ob 13.30.) 

Fredsednik V.era Kolarič: Nadaljujemo sejo. Vprašam predstavnika 
izvršnega sveta, če želi besedo? (Da.) Besedo ima tovariš inž. Naprudnik. 
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Inž. Milan Naprudnik: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci. Prostorsko programiranje, planiranje in urejanje je učinkovito le, 
ee obvladamo številne elemente, ki so sestavni del prostora oziroma so od njega 
odvisni. To zahteva stabilne, vsestranske in ažurne evidence, to je sodobno 
urejeno tehnično dokumentacijo o prostoru. Med temi evidencami so zelo 
pomembni geodetski prikazi prostora, načrti in karte raznih meril ter evidence 
s podatki o nepremičnih elementih prostora in odnosih v zvezi s tem. 

Geodetski prikazi in evidence o prostorih morajo zajemati naravo in 
objekte pod, nad in na zemeljski površini ter morajo biti tako urejeni, da so 
neposredno uporabni za naloge s področja uprave, gospodarstva in družbenih 
služb. Geodetske prostorske evidence so glede na način vodenja in njih namen, 
samostojni prikazi, ki so medsebojno povezani v enoten sistem, kateremu so 
podlaga geodetski načrti in karte. Za ta sistem skrbi geodetska služba. 

V družbenem interesu je, da pridemo prek zakona o geodetski službi do 
vsebinsko in prostorsko kompleksnega sistema takih evidenc. Le kompleksna 
evidenca bo zagotavljala dokumentirane podatke o vseh nepremičnih elementih 
v prostoru in bo omogočala smotrno programiranje in urejanje prostora, 
načrtno izkoriščanje kmetijskih in gozdnih površin, določanje prave osnove za 
prispevke in davke od zemljišč in zgradb, boljše urejanje premoženjsko-pravnih 
razmerij, načrtnejše projektiranje in programiranje, hitrejše izdajanje lokacij- 
skih dovoljenj ter soglasij in podobno. 

Ta sistem pri nas še ne obstaja. Od geodetskih prostorskih evidenc imamo 
le zemljiški kataster, kateremu so podlaga načrti in grafične izdelave iz 
prejšnjega stoletja. Dosedanji sistem izmeritve zemljišč, ki je uveljavljen z 
zveznimi predpisi, zagotavlja geodetski prikaz ozemlja prvenstveno za zemljiško- 
katastrske potrebe. V naši republiki pa smo sprejeli vrsto zakonov, ki obrav- 
navajo in vrednotijo prostor. Vendar jih bomo lahko izvajali le, če bomo 
imeli ustrezne geodetske prikaze, ki so funkcije prostora. 

Če upoštevamo naše potrebe in že sprejete zakonske odločitve ter to, da 
zvezna zakonodaja tega ne ureja, je predlog o izdaji zakona o geodetski službi 
utemeljen. Skladno s tem je potrebno določiti tudi pristojnosti občinskih organov 
geodetske službe. Ti organi so preobremenjeni z izvrševanjem geodetsko- 
tehničnih uslug za potrebe interesentov in dostikrat zanemarjajo osnove 
upravne naloge. Zato je treba določiti naloge in organzacijo geodetske službe 
kot nosilca dejavnosti za zagotovitev prostorskih evidenc. 

Z zakonom uvajamo endten sistem, ki bo obsegal področja izmeritve 
zemljišč, zemljiškega katastra, katastra komunalnih naprav ter zgradb in boni- 
tiranja zemljišč. Izmeritev zemljišč in zemljiški kataster sta že uvedena z 
zveznimi predpisi, katastre komunalnih naprav se uvaja s posebnim zakonom, 
kataster zgradb pa bo predvidoma uveden pozneje. 

Vsebino izmeritve zemljišč in zemljiškega katastra razširjamo in hkrati 
uvajamo tako imenovane geodetske atlase, kot generalizirane in analizirane 
številčne ter grafične preglede stanja. Hkrati urejamo vse tiste zadeve s 
področja zemljišč, ki jih zvezni predpisi niso uredili, oziroma je njih rešitev 
prepuščena republikam. 

Predlog za izdajo zakona ne rešuje odprto vprašanje pristojnosti med zvezo 
in republiko na področju izmeritve zemljiškega katastra in se v teh področjih 
podreja obstoječi zvezni zakonodaji. V celoti pa ureja področja, ki jih zvezni 
predpisi ne obravnavajo in jih je potrebno urediti v naši republiki. 
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Pripombe iz javne razprave in pripombe občinskih skupščin Žalec in Krško, 
ter pripombe odborov, bomo upoštevali pri izdelavi osnutka zakona. Izvršni 
svet se s predlogom za izdajo zakona strinja. 

V imenu predlagatelja prosim organizacij sko-politični zbor, da ugotovi, 
da je zakon o geodetski službi potreben in naroči, da se izdela osnutek zakona. 
Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Zeli morda besedo predstavnik 
izvršnega sveta? (Ne želi.) 

Predlog za izdajo zakona o geodetski službi je obravnaval začasni odbor za 
upravo našega zbora, ki je obravnaval tudi predloge skupščin občin Žalec in 
Krško. Odbor predlaga, da zbor sprejme sklep, s katerim ugotavlja, da je zakon 
o geodetski službi potreben in se strinja z načeli, ki jih je dal predlagatelj. 
Glede pripomb skupščine občine Krško, da se odpravi neskladje med zemljiško 
knjigo in katastrom, pa odbor predlaga, da sestavljalec osnutka zakona vpraša- 
nje ponovno prouči. 

Zeli morda poročevalec odbora tovariš Ivan Rau besedo? (Ne želi.) 
Poročilo zakonodajno-pravne komisije ste tudi prejeli. Pričenjam razpravo. 

Zeli kdo besedo? Besedo ima poslanec inž. Lado Simončič. 

Inž. Lado Simončič: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci. Zal nisem dovolj seznanjen s koncepti, na katerih želi temeljiti novi 
zakon. Veliko bolje pa obvladam stanje na terenu in vem, da so naša zemljišča 
do te mere razparcelirana, da sodobni kmetijski proizvodnji sploh ne ustrezajo 
več. Zato zastavljam vprašanje, ali bo naš novi kataster vse to stanje ponovno 
zajemal in ali bomo od tega imeli korist, ki bi bila sorazmerna s stroški? 

Ce gledamo stvar s kmetijsko ali gozdarsko-tehnološkega stališča, potem 
vidimo in vemo, da se danes zlasti v kmetijstvu na veliko uvajajo stroji, 
med njimi kot osnovni stroj traktor. Iri kdor to stvar spremlja, tudi ve, da je 
traktor prerasel razmere na naši kmetijski posesti, to se pravi, da enostavno 
ne more uspešno ekonomsko delati na tako majhnih parcelah, kot jih imamo 
mi. Tu se vprašujem, ali ne bi kazalo, pri tem, ko se lotevamo katastra, tudi 
malo razmisliti o tehnologiji v kmetijstvu in postaviti določene koncepte, kaj 
naj se tu sploh dela, kdo naj dela in kje. Morda bi morali tako korenite in 
tako daljnosežne stvari vzeti v pretres, čeprav jim danes človek ne more priti 
do živega. Ampak vsaj eno stvar bi pri obravnavi osnutka zakona lahko 
omenili, to je komasacija zemljišč. 

Določeni kmetijski posestniki imajo v večjem ali manjšem okolišu številne 
parcele, ki sestavljajo kumulativno njihovo posestvo, dejansko pa se na njih 
komaj da delati s sodobnimi sredstvi. Ce bi vsaj tu nekaj storili, bi naredili 
veliko. 

Čeprav se zavedam teže tega problema, lahko hkrati opozorim naš zbor, 
da so te stvari danes na Vzhodu in na Zahodu dost bolj sodobno urejene in 
imajo tamkajšnji kmetijski proizvajalci ravno zaradi urejenosti prostora, zaradi 
velikih zemljiških kompleksov, s katerimi razpolagajo, bistvene prednosti v 
zemljiški proizvodnji. Naše kmetijstvo, zlasti poljedelstvo, pa se iz takšnih 
parcel, na kakršnih danes gospodari, ne bo moglo vključiti v mednarodno 
delitev dela. 
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Predsednik Vera Kolarič: Tovariš poslanec, ali predlagate, da se to 
vprašanje uredi tudi v tem zakonu? 

Lado Simončič: Predlagam, da predlagatelj zakona oziroma, geodet- 
ska uprava prouči vsaj vprašanje komasacije. Tako, da bi z novim delom in 
novimi stroški imeli od tega vsaj neko korist. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Zeli morda 
predstavnik geodetske uprave dati pojasnilo? Besedo ima tovariš inž. Naprudnik. 

Inž. Milan Naprudnik: Tovarišica predsednik, tovariši poslanci. 
Pri zakonu o geodetski službi ne gre za nov zemljiški kataster. Pri tem novem 
zakonu upoštevamo, da ima Slovenija že kataster, ki zadovoljuje ureditev 
fiskalnih zadev; to pomeni tehnični instrument za določitev davkov od kmetij- 
skih zemljišč. Gre torej za inventarizacijo, kategorizacijo in valorizacijo pro- 
stora nasploh, da bodo naši programi in projekti ter finančni instrumenti, ki 
jih uvajamo z iskanjem dohodkov, realnejši. 

Pri tem ponavljam, da ne gre za nov zemljiški kataster, čeprav federacija 
meni, da naj bo izmera predvsem namenjena novemu katastru. Mi pa sodimo, 
da to ni potrebno. 

Slovenija ni inventarizirana. Za naših 2 milijona hektarskih površin niti 
ne vemo, kakšne lastnosti imamo glede reliefa, lege, proizvodne sposobnosti tal 
in podobno. Na vprašanje tovariša poslanca odgovarjam, da je v tem zakonu 
predvideno tudi bonitiranje zemljišč, kar pomeni, da bi prišla Slovenija po 
zgledu ostalih držav na Zahodu in Vzhodu tudi do podatkov o kemijskih in 
fizičnih lastnostih zemlje, do bonitetne karte. Na podlagi karte 1 : 5000, ki jo 
bomo izdelali na podlagi programa, o katerem smo dopoldne razpravljali, bo 
možno sprejeti v zvezi z regionalnim prostorskim planom jasnejše, nedvoumne 
in racionalne odločitve glede delitve površin med kmetijstvom in med ostalimi 
potrošniki prostora. 

Na osnovi tako evidentiranih podatkov bodo možne torej najracionalnejše 
odločitve glede možnosti strojne obdelave teh površin. 

Izvajanje predloženega zakona pa bo omogočalo tudi izvedbo komasacije, 
glede katere že imamo zakon, pa ga nismo mogli izvajati. Sele inventarizacija 
prostora nam bo namreč omogočila presojo tega, kaj lahko dosežemo s koma- 
sacijo pri nas v družbenem sektorju na ravninskih področjih, oziroma v 
privatnem sektorju po zgledu zahodno-nemških in avstrijskih komasacij v 
visokogorskih predelih. 

To pomeni, da nam ta zakon daje orodje, da lahko že sprejete druge zakone 
in odločitve izvajamo. Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Vprašam tovariša poslanca, če 
se strinja z obrazložitvijo tovariša inž. Naprudnika. (Se strinja), Želi še kdo 
razpravljati? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in predlagam, da, organizacijsko-politični zbor sprej- 
me sklep, da je zakon o geodetski službi potreben in da so predlagana načela, 
na katerih naj zakon temelji, smotrna.- 

Geodetski upravi SR Slovenije zbor priporoča, da pripombe skupščine 
občine Krško, glede odprave neskladja med zemljiško knjigo in katastrom 
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ponovno prouči, ker se pojavlja dvom o utemeljenosti dveh različnih stanj. 
Pri sestavi osnutka zakona pa naj sodelujejo tudi republiški sekretariat za 
urbanizem, republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo, republiški 
sekretariat za gospodarstvo in republiški sekretariat za finance. 

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

Ugotavljam, da je organizacij sko-politični zbor ta predlog sklepa sprejel. 

Prehajam na 21. točko dnevnega reda, na obravnavo zakonskega 
osnutka o katastru komunalnih naprav. 

Izvršni svet, ki je predlagatelj osnutka zakona o katastru komunalnih 
naprav, je predlagal skrajšanje postopka v smislu 294. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije. Začasni odbor za upravo se je s predlogom strinjal in 
predlaga, da v tem primeru ni potrebna obravnava predloga za izdajo zakona, 
ker je iz vseh predhodnih razprav razvidno, da je treba zakon o katastru 
komunalnih naprav sprejeti čimprej. 

Kot sem že prej povedala, se mora o tem odločiti tudi naš zbor. Zato 
prosim, kdor je za predlog izvršnega sveta, da se skrajša postopek za sprejem 
zakona o katastru komunalnih naprav, naj dvigne roko. (Večina poslancev 
dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti? (Eden.) Se je kdo vzdržal? (21 poslanca.) 

Ugotavljam, da je organizacij sko-politični zbor z večino glasov sprejel 
predlog predlagatelja, da se obravnava osnutek zakona o katastru komunalnih 
naprav po skrajšanem postopku. 

Danes ste dobili poročilo oziroma obvestilo izvršnega sveta, s katerim 
vas obvešča, da ne sprejema predloga začasnega odbora za upravo k 4. členu, 
niti predlogov poslanca Ivana Brumna k 2., 11. in 18. členu, ki jih je dal v 
republiškem zboru. 

Izvršni svet pa predlaga spremembe k 2. členu, k 6. členu in k novemu 
III. poglavju ter dodaja za 18. členom nov 19. člen. Vprašam predstavnika 
izvršnega sveta tovariša Viktorja Repiča, če želi dati še ustno obrazložitev? 
Prosim, besedo ima član izvršnega sveta Viktor Repič. 

Viktor Repič: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
V obrazložitvi se bom omejil le na bistvena vprašanja, ki zadevajo predlagane 
spremembe. Izvršni svet je upošteval pripombe, ki so bile dane v obravnavi in 
predlaga spremenjeno besedilo 2. odstavka 2. člena in novega 19. člena. 
Poleg tega je zaradi enotnosti izrazov spremenjen 2. odstavek 6. člena in naslov 
III. poglavja. Glede pripombe odbora za organizacijsko-politična vprašanja in 
odbora za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve republiškega 
zbora in začasnega odbora za upravo organizacijsko-političnega zbora k 4. členu 
o javnosti vpogleda, pa izvršni svet meni, da ni potrebe, da se dosedanje 
besedilo spreminja. Tako se strinja z mnenjem, ki ga je dala zakonodajno- 
pravna komisija, ker pri občanih ni utemeljene potrebe, da bi imeli vpogled 
v podatke zbirnega katastra, razen v primerih novogradenj, kjer pa je lega 
komunalnih naprav razvidna že iz lokacijske dokumentacije. Kataster komu- 
nalnih naprav je hkrati zbirnik najpomembnejših podatkov vseh obstoječih 
naprav, tudi zaupnega značaja in bi iz narodncobrambnih razlogov bili lahko 
ogroženi širši družbeni interesi, če bi se javnost vpogleda ne omejila. 
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Pripombe oddelka za gospodarstvo in družbene dejavnosti skupščine občine 
Novo mesto so obravnavali odbori in zakonodajno-pravna komisija in jih niso 
upoštevali. Izvršni svet se s stališči teh odborov in zakonodajne-pravne komisije 
strinja. 

Na koncu se želim opravičiti poslancem tega zbora zaradi napake, ki je 
nastala pri dopisu izvršnega sveta predsednika skupščine, kjer namreč govorimo 
o amandmajih, kljub temu, da v drugi fazi postopka dejansko ne gre za 
amandmaje, temveč za mnenja, ki jih lahko vsi, ki v razpravah sodelujejo, 
dajejo. Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala. Poročilo začasnega odbora za 
upravo ste prejeli. Odbor se je sestal prejle in vprašam poročevalca odbora, 
poslanca Toneta Brumna, če želi dati še ustno poročilo? 

Tone Brumen: Začasni odbor za upravo je na svoji drugi obravnavi 
predlogov, ki jih je dal izvršni svet, sprejel stališče, da se z njim strinja v 
celoti, tako kakor jih je predstavnik izvršnega sveta sedaj obrazložil. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Prav tako ste prejeli poročilo 
zakonodajno-pravne komisije, ki pa je identično s predlogi izvršnega sveta. 
Predstavnika komisije, kot smo že ugotovili, ni. 

O predlogu bomo najprej razpravljali v načelu. Ali želi kdo besedo? 
(Nihče.) Prehajam na glasovanje in dajem zakonski predlog v načelu na gla- 
sovanje. 

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

Prehajam na obravnavo v podrobnostih, to je na obravnavo k posameznim 
členom osnutka zakona. Ima kdo kakšno pripombo k 1. členu? (Nihče.) K 
2. členu predlaga izvršni svet, da se v 2. odstavku, in sicer za besedama 
»rekreacijski objekti« doda naslednje besedilo »ter podzemne in nadzemne 
cisterne za tekoča goriva in olja«. 

Slišali ste, da se je odbor strinjal s predlogom izvršnega sveta, zakonodajno- 
pravna komisija pa je prav tako dala svoje mnenje in vprašam, če želi še kdo 
razpravljati o predlogu izvršnega sveta? (Ne javi se nihče.) 

Prehajam na glasovanje, kdor je za predlog izvršnega sveta, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je naš zbor predlog izvršnega sveta sprejel. 
Ima kdo kakšno pripombo k 3. členu? (Nihče.) 
K 4. členu predlaga začasni odbor za upravo razširitev tako, da bo v 

načelu dovoljen vpogled v podatke katastra komunalnih naprav ne le organom 
in organizacijam, ampak tudi občanom. S tem predlogom se ni strinjala zako- 
nodajno-pravna komisija, ki je predlagala, naj bi določbe 4. člena ostale take 
kot so bile predlagane v zakonskem osnutku. Zeli še morda kdo razpravljati 
o tem členu? (Nihče.) 

Ugotavljam, da k temu členu ni novega predloga. Ali ima kdo kakšno 
pripombo k 5. členu? Prosim, besedo ima poslanec Janko Šabec. 

Janko Šabec: Menim, da je v osnutku zakona v 5. členu neprecizno 
določen organ, ki naj skrbi za vzdrževanje katastra komunalnih naprav. Občina 
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je preveč splošen organ, zato naj se določi organ, ki naj za to skrbi, kajti 
občina je pravna oseba. Take stvari tudi v ostalih predpisih povzročajo precej 
nejasnosti pri organih. Sploh pa določbe v 5. členu ni treba ponavljati, ker je 
v 12. členu določen tak organ. 

Predsednik Vera Kolarič: To je nov predlog. Vprašam predstavnika 
izvršnega sveta, če želi dati pojasnilo? 

Viktor Repič: Opozoriti moram, da govori 12. člen o tem, da skrbi 
za to občinski upravni organ, v prvem in drugem poglavju ter v splošnih 
določbah pa je samo povedano, da ne skrbi za vzdrževanje katastra republika, 
pač pa občina. 

Predsednik Vera Kolarič: Vprašam predstavnika odbora, če se stri- 
nja s predlogom poslanca tovariša Šabca? 

Milan Berden: Odbor o tem vprašanju ni razpravljal, vendar menim, 
da je formulacija v osnutku zakona dovolj jasna, ker 12. člen določa, kateri 
organ te posle opravlja. 

Predsednik Vera Kolarč: Ugotavljam, da poročevalec odbora ni spre- 
jel predloga poslanca Janka Šabca. 

V tem primeru se mora po poslovniku odločiti zbor o predlogu poslanca 
Janka Sabca z glasovanjem. Tovariš Janko Sabec, je menil, da v 5. členu ni 
dovolj precizno določen organ v občini, ki bi naj opravljal in bil odgovoren 
za te zadeve. Vprašam zbor, ali je za predlog poslanca v formulaciji, kot ga je 
predlagal? Prosim, kdor je za ta predlog, naj dvigne roko. (Nihče od poslancev 
ne dvigne roke.) 

Ugotavljam, da predlog poslanca Janka Šabca k 5. členu osnutka zakona 
ni sprejet. 

Prehajam na 6. člen. Izvršni svet predlaga, da se 2. odstavek spremeni 
tako, da se začetek odstavka glasi: Kataster, ki ga o svojih napravah in objektih 
vodijo komunalne in druge delovne organizacije. 

Ostalo besedilo pa ostane nespremenjeno. 
Odbor in zakonodajno-pravna komisija sta se strinjala s to spremembo, 

Ali želi morda še kdo razpravljati o tem členu? (Nihče.) 
Prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog sprememb izvršnega sveta k 

6. členu, kot je to navedeno v dopisu, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ima kdo kakšno pripombo k 7. členu? (Nihče.) K 8. členu? (Nihče.) K 
9. členu? (Nihče.) 

K določbam 10. člena predlaga skupščina občine Novo mesto črtanje tega 
člena. Razlogi so razvidni iz pripomb skupščine občine Novo mesto. Začasni 
odbor za upravo in zakonodajno-pravna komisija se s tem predlogom nista 
strinjala. Ali želi poročevalec začasnega odbora za upravo še ustno obrazložiti 
svoje stališče? (Ne želi.) Hvala. Predstavnika zakonodajno-pravne komisije ni 
tu? Ali želi še kdo razpravljati o tem predlogu? Besedo ima tovariš Mirko 
Zlender. 
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Mirko Žlender: Ali ni preozka formulacija »delovna organizacija«, 
kajti imamo organe v okviru uprave, ki upravljajo kataster zemljišč, katastrska 
uprava pri občini pa najbrž ni delovna organizacija? 

Predsednik Vera Kolarič: Znano je, da imamo delovne organizacije 
posebnega družbenega pomena in geodetska uprava sodi verjetno prav v to 
skupino delovnih organizacij. Skladno s tem, prosim predstavnika izvršnega 
sveta, da da pojasnilo. 

Inž. Milan Naprudnik: Dovolite pojasnilo. Zavodi za izmero in 
kataster zemljišč ne sodijo v kategorijo delovnih organizacij. To so upravni 
organi v občinah. Vendar so zaradi politike nekaj let nazaj deloma prerasli v 
gospodarske organizacije, ki prepletajo pridobitveno delo z upravno dejavnostjo. 
Tako je nastal nered na tem področju, ki se odraža v neažurnosti osnovnih 
katastrskih dokumentacij. To pa zahteva v razmeroma kratkem času ponovno 
investiranje, ker že izdelane evidence nismo redno vzdrževali. 

Izdelava zbirnega katastra je enkratna zadeva. S tem katastrom bo 
30 000 ha površine slovenskih mest dobilo, predvidoma v 5 letih, potrebne 
evidence. Tudi iz tega razloga ne bi bilo smiselno, da bi se upravni organi 
za to kadrovsko in z instrumentarijem posebej opremili. Ti naj bi opravljali 
vzdrževanje še posebej, ker nalaga predvideni zakon o geodetski službi prav 
tej službi občinskih upravnih organov prevzem še drugih evidenc, kar uteme- 
ljujemo tudi s tem, da se ne bo povečalo finančno breme občin. To pa lahko 
prevzamejo le, če razčistijo nejasnost v izvajanju operativnih del in upravnih 
halog, ter nejasnosti v financiranju teh občinskih upravnih organov, da ne 
bo prihajalo do prepletanja proračunskih sredstev s sredstvi, ki jih ustvarjajo 
iz druge dejavnosti. 

Sklicevanje občine Novo mesto na temeljni zakon, je pravno sicer v redu, 
vendar pa praktično popolnoma odpade. Temeljni zakon je1 predvideval, da 
lahko upravni organi izvajajo operativna dela zaradi takratne prakse. V letu 
1965, ko je bil temeljni zakon sprejet, so imele vse republiške uprave svojo 
lastno operativo z 200 do 300 strokovnjaki na plačilnem spisku proračuna repu- 
blike. To je Slovenija že pred 15 leti ukinila in je ločila operativno službo od 
upravne službe s tem, da je dala operativne naloge delovnim organizacijam 
posebnega družbenega pomena, vendar strogo po načelu dohodka. Zato menimo, 
da bi lahko izdelovale kataster komunalnih naprav samo delovne organizacije. 
Moti pa morda formulacija v 10. členu, ki govori, da lahko opravlja te naloge 
delovna organizacija, ki je za to usposobljena. Takšnih organizacij je v Sloveniji 
več. Zato lahko spremenimo besedilo v množinsko obliko, torej: »delovne orga- 
nizacije, ki so registrirane za to dejavnost«. Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala. Vprašam poslanca Mirka Zlendra, 
če je zadovoljen z obrazložitvijo? 

Mirko Zlender: Tu nastaja načelno vprašanje, ali z zakonom lahko 
damo monopol neki delovni organizaciji, da mora izključno ona to opravljati, 
ko je dejansko katastrska uprava tudi sposobna, da to opravlja? 

Menim, da dobi geodetski zavod s tem zakonom pravico, da dejansko 
diktira občinam, za kakšno ceno bo neko zadevo opravljal, občina pa nima 
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možnosti izbirati ali je ta zadeva racionalna ali ni racionalna. Skladno s takšno 
presojo dam prav tovarišem iz Novega mesta, ko govorijo o zakonitem mono- 
polizmu. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala. Besedo želi predstavnik izvršnega 
sveta tovariš Viktor Repič. 

Viktor Repič: Najbrž je ocena, ki jo je dal tovariš poslanec Žlender, 
preostra, ker ne gre za monopoliziranje ene organizacije, ampak so tu možne 
licitacije več delovnih organizacij. To omenjam zaradi tega, da ne bi bilo morda 
napačnega mnenja, da gre dejansko za favoriziranje ali za monopoliziranje 
ene delovne organizacije. Hvala. 

Predsednik Vera Kolarič: Besedo želi poslanec Franc Cuznar. 

Franc Cuznar: Prosim za odgovor predstavnika izvršnega sveta, 
katere delovne organizacije so poleg geodetskega zavoda v SR Sloveniji usta- 
novljene za dejavnost izmeritve zemljišč. 

Predsednik Vera Kolarič : Prosim za pojasnilo. 

Inž. Milan Naprudnik: To so: geodetski zavod SR Slovenije Ljub- 
ljana; geodetski zavod Maribor, geodetski zavod Celje; Zavod za urejanje 
zemljišč Ljubljana, Invest-biro Koper in po najnovejšem odloku mestnega 
sveta Ljubljana, ker se obstoječi upravni organ deli v dva dela, v upravni in v 
operativni organ, šesta delovna organizacija s še neznanim naslovom. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala. Ali želi še kdo razpravljati? Besedo 
ima poslanec tovariš Franc Svetina. 

Franc Svetina: Da bo stvar jasnejša, predlagam, da se celotni odsta- 
vek prestavi v množino. 

Predsednik Vera Kolarič: Tovarišice in tovariši poslanci, ponovno 
moram vprašati predstavnika izvršnega sveta, če se strinja s predlogom, ki 
ga je dal sedaj poslanec tovariš France Svetina. (Predstavnik izvršnega sveta 
se s predlogom strinja.) 

Vprašam še, če kdo želi razpravljati k 10. členu? (Nihče.) Zaključujem 
razpravo in dajem na glasovanje predlog, ki ga je dala skupščina občine Novo 
mesto. Kdor podpira predlog skupščine občine Novo mesto, naj dvigne roko. 
(Dva poslanca dvigneta roko.) Hvala. Je kdo proti predlogu? (Večina poslancev 
dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (Osem poslancev.) 

Ugotavljam, da predlog skupščine občine Novo mesto ni sprejet. Glasovati 
moramo tudi o predlogu poslanca Franca Svetine. In sicer, da se v 10. členu 
postavijo določbe o delovni organizaciji, ki je ustanovljena za dejavnost izme- 
ritve zemljišč, v množino. Prosim, kdor je za ta predlog, naj dvigne roko. 
(Večina.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (4 poslanci so se 
vzdržali.) Ugotavljam, da predlog poslanca tovariša Svetine sprejet z večino 
glasov. 
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Prehajamo na obravnavo 11. člena. Ima kdo kakšno pripombo? (Nihče.) 
Ima kdo pripombe k 12. členu? (Nihče.) K 13. členu? (Nihče.) K 14. členu? 
(Nihče.) K 15. členu? (Nihče.) K 16. členu? (Nihče.) 

K III. poglavju je predlog, da bi se naslov spremenil tako, da bi se glasil: 
»Kataster, ki ga o svojih napravah in objektih vodijo komunalne in druge 
delovne organizacije.« 

Odbor se strinja s tem predlogom in zakonodajno-pravna komisija v svojem 
dodatnem poročilu prav tako. Zeli kdo razpravljati o tem predlogu? (Nihče.) 

Prehajam na glasovanje. Kdor je za to, da se sprejme predlog izvršnega 
sveta k III. poglavju, tako, kot sem ga prej citirala, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo' vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel to pripombo. 
Ima kdo pripombo k 17. členu? (Nihče.) K 18. členu? (Nihče.) Izvršni svet 

je dal predlog k 19. členu, ki se glasi: »državni organi, delovne in druge orga- 
nizacije so dolžne dati komunalni ali drugi delovni organizaciji, ki izdelujejo 
kataster o svojih napravah in objektih, podatke o teh napravah in objektih, 
če z njimi razpolagajo, ter omogočiti geodetske meritve, če se te naprave 
nahajajo na njihovem zemljišču.« Ta člen bi bil dodan za 18. členom kot nov 
19. člen, tako kot sem ga sedaj preči tala. 

S tem predlogom izvršnega sveta se strinjata odbor in zakonodajno-pravna 
komisija. Ali želi morda kdo razpravljati o tem predlogu? (Nihče.) 

Prehajam na glasovanje. Kdor je za to, da se sprejme predlog izvršnega 
sveta, da se za 18. členom doda nov 19. člen, kot sem ga prečrtala, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je ta člen sprejet tako, kot ga je predlagal izvršni svet. 
Ima kdo pripombo k dosedanjemu 19. členu? Besedo ima predstavnik pred- 

lagatelja inž. Milan Naprudnik. 

Inž. Milan Naprudnik: Ker je po predlogu izvršnega sveta sprejet 
novi 19. člen, bi bilo potrebno pri kazenskih sankcijah v 20. členu pri prvi točki 
dodati tudi 19. člen, ki prav tako nalaga določene dolžnosti. To je samo opo- 
zorilo za dopolnitev in sodim, da ga ni treba obravnavati kot predlog. 

Predsednik Vera Kolarič : Ima kdo kakšno pripombo k 20. členu? 
(Nihče.) K 21. členu? (Nihče.) K 22. členu? (Nihče.) S tem je končana razprava 
o posameznih členih osnutka zakona o katastru komunalnih naprav in pred- 
lagam, da organizacijsko-politični zbor sprejme naslednji sklep: 

»Organizacijsko-politični zbor se strinja s predlogom osnutka zakona o 
katastru komunalnih naprav s tem, da so členi osnutka dopolnijo tako, kot 
so bili danes izglasovani na seji. 

Izvršni svet naj v skladu s spremenjenimi določbami osnutka zakona 
pripravi predlog zakona o katastru komunalnih naprav z obrazložitvijo in ga 
pošlje v obravnavo Skupščini Socialistične republike Slovenije.« 

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

Ugotavljam, da je naš zbor predlagani sklep potrdil. 

Prehajam na 22. točko dnevnega reda, to je na obravnavo o 
predlogu za izdajo zakona o organizaciji službe in zavodov za izvrševanje 
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prostostnih kazni, ki ga je Skupščini SR Slovenije poslal v obravnavo repu- 
bliški sekretar za pravosodje in občo upravo. 

Zeli morda predstavnik republiškega sekretariata za pravosodje in občo 
upravo predlog za izdajo zakona še ustno obrazložiti? (Ne želi.) Zeli morda 
besedo predstavnik izvršnega sveta? Besedo ima Viktor Repič. 

Viktor Repič: Verjetno ni potrebna obrazložitev, za izdajo tega 
zakona. Želim opozoriti samo na dejstvo, da bo v primeru, če se skupščina 
oziroma danes ta zbor odloči za izdajo tega zakona, to delo potekalo sočasno 
z delom za novelo temeljnega zakona. To bo najbrž koristilo in prispevalo k 
temu, da bo delo na obeh zakonskih predpisih uspešno. Zato mislim, da je 
prav, če se predloženi predlog za izdajo zakona sprejme. Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: O predlogu za izdajo zakona je razpravljal 
naš odbor za pravosodni sistem, o čemer je dal tudi pismeno poročilo. Ali 
želi poročevalec odbora dati še ustno poročilo? (Ne želi.) O predlogu je razprav- 
ljala tudi zakonodajno-pravna komisija, poročilo je bilo dostavljeno. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Potem predlagam, da 
organizacijsko-politični zbor sprejme naslednji sklep: 

»Zakon o organizaciji službe in zavodov za izvrševanje prostostnih kazni je 
potreben. Predlagana načela, na katerih zakon temelji, so utemeljena. Repu- 
bliški sekretariat za pravosodje in občo upravo pa naj pri osnutku zakona 
upošteva tudi mnenja odbora za pravosodni sistem, ki predlaga, da naj zakon 
določa tudi minimalno strokovno izobrazbo upravnikov kazensko poboljševal- 
nih zavodov. Posebej pa naj še prouči vprašanje, ali naj delavci kazensko pobolj- 
ševalnih zavodov tvorijo samostojno delovno skupnost ali pa naj se povezujejo 
delavci kazensko poboljševalnih zavodov več zavodov v eno delovno skupnost, 
ker je odbor mnenja, da ni mogoče združevati v eno delovno skupnost delavcev 
sodišč in zaporov. 

V osnutku zakona naj bodo tudi določbe o hišnem redu kazensko pobolj- 
ševalnih zavodov, predvsem pa določbe, kdo predpiše hišni red in kaj naj ta 
hišni red vsebuje. 

Pri pripravi zakonskega osnutka naj bodo vprašani za mnenje pravna 
fakulteta v Ljubljani, inštitut za kriminologijo v Ljubljani, republiški sekre- 
tariat za zdravstvo in socialno varstvo, republiški sekretariat za notranje 
zadeve, komisija za reformo pravosodnega sistema kot tudi sodišča in javno 
tožilstvo. 

Kdor se strinja s tem predlogom sklepa, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor ta predlog sklepa soglasno 
sprejel. 

Prehajamo na zadnjo 23. točko dnevnega reda, to je na poročilo 
mandatno-imunitetne komisije. Prosim poslanca Vlada Mišico, da da poročilo. 

Vlado Mišica: Mandatno imunitetna komisija organizacijsko-politič- 
nega zbora Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 27. februarja 1968. leta 
skladno z določbami 58. in 60. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ter 
1G9. člena začasnega poslovnika organizacijsko-političnega zbora obravnavala 
pismeno izjavo poslanca Ivana Vinklerja o odpovedi poslanske funkcije. 
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Omenjeni poslanec je bil izvoljen v 33. volilni enoti Ljubljana-Bežigrad. 
Poslanec navaja kot vzrok za odpoved poslanske funkcije uveljavitev zakona 
o notranjih zadevah, po katerem delovno mesto, ki ga zaseda, sodi v sestav 
republiškega sekretariata za notranje zadeve, in je s tem podana nezdružljivost 
s poslansko funkcijo v organizacijsko-političnem zboru. 

Komisija predlaga organizacijsko-političnemu zboru, da vzame odpoved 
na znanje. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Tu ni potrebno glasovati, 
ampak zbor samo sprejme na znanje odstop poslanca Ivana Vinklerja iz razlogov 
kot nam jih je posredovala mandatno-imunitetna komisija. 

S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. Preden pa zaključim sejo, 
moram zbor obvestiti v smislu 312. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, 
da je bil predlog zakona o uporabi sredstev iz dodatnega davka od prometa 
blaga na drobno v letih 1968, 1969 in 1970, ki smo ga obravnavali na zadnji 
seji našega zbora sprejet v enakem besedilu tudi v republiškem zboru 
13. februarja 1968. 

Prav tako moram zbor obvestiti, da je republiški zbor pri obravnavi pred- 
loga zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1968 sprejel 
amandma, ki ga je predlagal poslanec Jože Ingolič, in sicer k 3. členu, kjer se 
v 2. vrsti besedica »lahko« nadomesti z besedico »bo«. 

Prosim odbor, da se sestane in zavzame stališče do tega amandmaja, med 
tem bomo prekinili sejo za kratek čas. 

(Seja je bila prekinjena ob 14.25 in se je nadaljevala ob 14.40.) 

Predsednik Vera Kolarič: Predlagam, da nadaljujemo sejo. Vprašam 
predstavnika izvršnega sveta, če želi morda besedo? (Se strinja z amandmajem, 
ki je predložen.) Prosim poročevalca odbora za proračunski sistem in finance 
za poročilo. 

Tone Brumen: Začasni odbor za proračunski sistem in finance se je 
sestal in se strinja z amandmajem, ki ga je sprejel republiški zbor k 3. členu 
zakona s tem, da se besedica »lahko« nadomesti z besedico »bo«. Prav tako 
predlagamo, da se kasneje izvršijo redakcijske spremembe, kar pa ni bistveno. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Zakonodajno-pravna komisija 
je sprejela amandma, tako kot je bil predložen. 

Pričenjam razpravo. (Ne javi se nihče.) Ker ni pripomb, prehajam na 
glasovanje. Kdor je za amandma, tako kot je bil sprejet v republiškem zboru, 
da se v 2. vrsti 3. člena besedica »lahko« nadomesti z besedico »bo«, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor v enakem besedilu kot repu- 
bliški zbor sprejel zakon o proračunu Socialistične republike Slovenije za 
leto 1968. 

Zaključujem današnjo sejo in se vam zahvaljujem za sodelovanje. 

(Seja je bila zaključena ob 14.45.) 
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49. seja 

(27. marca 1968) 

Predsedovala: Vera Kolarič, 
predsednik organizacijsko političnega zbora 

Začetek seje ob 10. uri. 

Predsednik Vera Kolarič: Tovarišice in tovariši poslanci. Pričenjam 
49. sejo organizacij sko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Odsotnost z današnje seje so opravičili poslanci: inž. Jože Valentinčič, 
Adolf Arigler in Albinca Možina. Ugotavljam, da je večina poslancev prisotna 
in da je zbor sklepčen. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 48. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. a) obravnava informacije o stanju prometne varnosti v SR Sloveniji; 

b) obravnava predloga za izdajo zakona o varnosti prometa na cestah 
v SR Sloveniji; 

4. a) obravnava informacije o požarni varnosti in gasilstvu v SR Sloveniji; 
b) obravnava predloga za izdajo zakona o požarnem varstvu; 

5. obravnava predloga zakona o popustih na cene za skupinska potovanja 
otrok in mladine; 

6. obravnava in sklepanje o predlogu ugotovitev in sklepov o proračunski 
politiki v letu 1968. 

S tem razširjam predlog dnevnega reda, ki vam je bil sicer poslan s sklicem 
današnje seje. 

Vprašam, če se s predlaganim dnevnim redom strinjate, oziroma ali ima 
morda kdo še kakšen dopolnilni ali spreminjevalni predlog k dnevnemu redu? 
(Ne.) Ugotavljam, da ni takšnih predlogov, zato sodim, da se z dopolnjenim 
predlogom dnevnega reda strinjate in da je ta sprejet. 

Prosim vse poslance, da se k razpravi prijavijo z listki. S tem pa seveda 
ni rečeno, da se k razpravi ne bi mogli priglasiti tudi brez prijavnic. 



49. seja 369 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 48. seje zbora. 

Zapisnik ste prejeli. Zeli morda kdo predlagati k zapisniku kakšne spre- 
membe ali dopolnitve? Ker ni predlogov, menim, da je zapisnik 48. seje zbora 
odobren. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, na poslanska vprašanja. 
Poslanec dr. Vanek Šiftar je postavil pismeno vprašanje izvršnemu svetu, 

v katerem vprašuje, ali se že pripravlja zakon o vajencih oziroma o učencih 
v gospodarstvu in kdaj lahko pričakujemo, da bo predložen skupščini v ob- 
ravnavo? 

Na vprašanje bo odgovoril tovariš Rado Miklič, pomočnik republiškega se- 
kretarja za delo. Prosim! 

Rado Miklič: Tovariši ca predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Pripravljen je že načrt učne pogodbe po 19. in 27. členu zakona o srednjem 
šolstvu. To pogodbo bi lahko označili za normativni dogovor o učenju med 
učencem, poklicno šolo in delovno organizacijo oziroma samostojnim obrtni- 
kom. Pogodba naj bi uredila za status učenca poklicne šole, ki opravlja prak- 
tičen pouk s praktičnim delom v delovni organizaciji ali pri zasebnem obrtniku, 
vsa poglavitna, doslej še neurejena vprašanja. Vsak udeleženec oziroma pod- 
pisnik te pogodbe bi prevzel v njej točno določene obveznosti oziroma bi dobil 
točno določene pravice. Sedaj proučujemo možnosti in oblike kako ta načrt 
uveljaviti v praksi. 

Pripravljeno pa je tudi že prvo gradivo o problemih vajenskega sistema, 
ki ga bodo skupno proučili republiški sekretariat za prosveto in kulturo, repu- 
bliški sekretariat za delo in gospodarska zbornica. Na podlagi tega gradiva 
bosta predvidoma že v prihodnjem mesecu republiški sekretariat za prosveto 
in kulturo ter republiški sekretariat za delo predložila organom izvršnega sveta 
in nato tudi skupščini, prvi predlog o tem, da se za določene poklice z zakonom 
uredi status vajenca in vajensko razmerje sploh. 

Bodoči zakon naj bi namreč urejal sistem izobraževanja v obliki vajeništva 
za takšne poklice, ki ne zahtevajo predhodne popolne osemletke, in pa za tiste 
poklice, za katere se strokovnost ne pridobiva v poklicnih šolah. Seveda bi ta 
zakon uredil vse pravice in dolžnosti vajencev in tistih, pri katerih bi bil va- 
jenec v vajenskem razmerju. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Vprašam poslanca, če želi 
postaviti dodatno vprašanje? (Zeli.) Besedo ima poslanec dr. Vanek Šiftar. 

Dr. Vanek Šiftar: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši! Z 
odgovorom, ki je bil dan, nisem zadovoljen. Prvič postavljam vprašanje, ali je 
to stališče izvršnega sveta, kajti jaz sem zastavil vprašanje izvršnemu svetu, 
in v tem vprašanju je konkretno postavljeno, kdaj lahko pričakujemo, da do- 
bimo zakon v razpravo? Drugo, sodim, da se problem vajeništva ne rešuje in 
se najbrž ne bo rešil s samo pogodbo. 

Jaz sem v svoji obrazložitvi poslanskega vprašanja navedel vrsto zelo 
perečih vprašanj, ki se s tem v zvezi zastavljajo. Zaradi tega predlagam na 
osnovi 3. odstavka 29. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, da se problem 
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vajencev in sploh vajenskega sistema, kar spada v pristojnost našega zbora, da 
v razpravo kot posebna točka. 

Ta svoj predlog deloma utemeljujem tudi s tem, ker je pred nedavnim 
odbor za izobraževanje strokovnih kadrov, ki dela pri gospodarski zbornici 
SR Slovenije, o tem razpravljal in prišel do zaključkov, da je tako stanje, 
kakršno je sedaj, skorajda neznosno in da je treba to urediti ali z novimi ustrez- 
nimi predpisi ali pa čimprej dopolniti sedanji republiški zakon. Hvala lepa! 

Predsednik Vera Kolarič: Moram pojasniti, da sem vprašanje na 
zahtevo tovariša poslanca poslala izvršnemu svetu in da me je izvršni svet 
obvestil, da bo kot predstavnik izvršnega sveta na vprašanja odgovarjal tovariš 
Rado Miklič. 

Tovariš poslanec pa je dal še dodaten predlog in sicer, da se problem 
vajencev postavi kot posebna točka na dnevni red seje našega zbora. Vprašam 
poslance, če se s tem predlogom strinjajo, ker moramo po obstoječem poslov- 
niku o tem predlogu tudi glasovati. 

Prosim, kdor je za predlog, ki ga je tovariš poslanec dal, naj dvigne roko. 
(Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Dva poslanca.) Ugotavljam, da je predlog poslanca dr. Vaneka Šiftarja sprejet 
z večino glasov. 

Na prejšnji seji je postavil tudi vprašanje poslanec Janko Šabec, in sicer 
prav tako izvršnemu svetu. Vprašanje glasi, kakšno je stališče izvršnega sveta 
do temeljnega zakona o graditvi železnic in o prometu ter varnosti na želez- 
nicah? Ali bo predlagal izvršni svet spremembo spornih določb navedenega 
zakona, in če ne, kako naj občinske skupščine zagotovijo finančna sredstva 
za vzdrževanje železniških prehodov? 

Izvršni svet me je obvestil, da bo v njegovem imenu na vprašanje odgovo- 
ril tovariš Ivo Bernard, pomočnik republiškega sekretarja za gospodarstvo. 
Prosim tovariša Bernarda, da odgovori na vprašanje. 

Ivo Bernard: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Na poslansko vprašanje o tem, kakšno je stališče izvršnega sveta do tistih 

določb temeljnega zakona o gradnji železnic in o prometu in varnosti na želez- 
nicah, ki urejajo finančne obveznosti občin nasproti železniškim organizacijam 
glede vzdrževanja cestnih prehodov čez železniške proge in istem nivoju in 
zagotovitvi varnega in rednega prometa na takih prehodih ter na vprašanje, 
ali bo izvršni svet predlagal spremembo omenjenih določb, odgovarjam na- 
slednje: 

Izvršni svet sodi, da je sporno vprašanje v temeljnem zakonu v načelu 
pravilno urejeno, zato meni, da ni razloga, da bi predlagal spremembo teh 
določb temeljnega zakona. Razlogi za tako stališče so naslednji: 

Po temeljnem zakonu o graditvi železnic ima železniška organizacija, ki 
skrbi za vzdrževanje prehoda čez progo v nivoju ceste IV. reda ali ceste ali 
poti, ki ne velja za javno cesto, in ki je ne uporablja predvsem ali edino kakšna 
delovna ali druga organizacija, pravico zahtevati od občine povračilo do teh 
stroškov, in sicer celotnih stroškov vzdrževanja vozišča na cestnem prehodu in 
polovico stroškov za zagotovitev varnega in neoviranega prometa na cestnem 
prehodu. V poslanskem vprašanju se navaja ne samo, da v občinskih proračunih 
ni denarja za plačilo takih obveznosti, temveč, da gre za vprašanje širšega 
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pomena, ker promet in varnost prometa ne moreta biti izključno stvar občin. 
Poslanec tudi ugotavlja, da so ceste in poti, ki so predmet spora, obstojale 
prej kot železnica, zlasti v občini Ilirska Bistrica. Prav tako je železnica poprej 
sama v celoti nosila obravnavane stroške. Za tem vprašuje, ali je umestno 
prenašati na občine te stroške, ko imajo že dovolj drugih bremen. In dalje, ali 
je prav, da se uvaja prikrito administrativno subvencioniranje železniških pod- 
jetij, če velja načelo, da poslujejo gospodarske organizacije po ekonomskem 
računu. Oziroma, če je subvencioniranje utemeljeno, naj ne bremeni samo 
občin, temveč tudi širše družbeno-politične skupnosti. 

Upoštevati je treba, da služi vzdrževanje cestnih prehodov čez proge v 
nivoju tako železniškem prometu, kakor tudi cestnem prometu. Gre tedaj za 
objekte, ki služijo dvojnemu namenu. Iz tega razloga je pravilno, da pri stro- 
ških vzdrževanja in pri stroških zagotovitve varnega in neoviranega prometa 
participiraj o tako železniške organizacije, kakor tudi občine, ki upravljajo 
ceste IV. reda in poti, ki se križajo s progami v nivoju. 

Pri tem je treba upoštevati, da postaja cestni promet na obravnavanih pre- 
hodih vse gostejši in z vedno večjo udeležbo motoriziranih vozil. Zato morajo 
biti prehodi čez progo v nivoju vzdrževani in zavarovani tako, da omogočajo 
čim bolj neoviran in čim varnejši cestni promet. Zato je prav, da občine parti- 
cipirajo pri omenjenih stroških tako, kot to določa temeljni zakon o graditvi 
železnic. 

Iz tega razloga ni mogoče trditi, da pomeni sporna obveznost občine admi- 
nistrativno subvencijo železnic. Obveznost občin pomeni participacijo pri tistem 
delu stroškov vzdrževanja in zavarovanja cestnih prehodov, ki odpade na 
cestni promet, ki skupno z železnico uporablja te prehode. 

Tudi v primeru, če so cestni prehodi nastali zaradi gradnje novih prog 
prek obstoječih cest in potov, je taka participacija upravičena oziroma postaja 
vedno bolj upravičena z vse gostejšim motoriziranim cestnim prometom prek 
teh prehodov. 

Podobna bremena kot jih imajo občine glede cestnih prehodov čez proge 
v nivoju na cestah IV. reda in na cestah in poteh, ki se štejejo za javne ceste, 
imajo tudi upravljalci drugih cest in potov. Glede cest I., II. in III. reda imajo 
podobne obveznosti cestni sklad SRS, glede cest in poti, ki jih upravljajo pred- 
vsem ali edino delovne in druge organizacije, pa te organizacije. 

Omenjene obveznosti cestnih podjetij oziroma cestnega sklada SR Slovenije, 
so v letu 1967 znašala 2 milijona 146,175 dinarjev in jih je nasproti železnici 
neposredno prevzel in poravnal cestni sklad SR Slovenije. 

Drugo vprašanje se glasi: Kako naj občine zagotovijo finančna sredstva 
za vzdrževanje železniških prehodov? 

Izvršni svet meni, da bi občine, železnice in druge prizadete organizacije 
morale skrbeti, da se sporni stroški čimbolj znižajo. To je mogoče doseči na 
več načinov: 

Zmanjšati bi bilo treba število cestnih prehodov čez železniške proge v ni- 
voju. To je mogoče z usmerjanjem cest in poti na skupna križišča ter z usmer- 
janjem cest in poti na najbližje druge javne ceste ter z graditvijo nadvozov in 
podvozov. Stroške tako izvršenih sprememb prevzame po temeljnem zakonu 
o graditvi železnic železniška organizacija, če spremembo terjajo pretežno po- 
trebe železniškega prometa, občina pa, če to potrebo terjajo pretežno potrebe 
cestnega prometa. 

24» 
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Na posameznih cestnih prehodih bi se obstoječe zavarovanje prometa lahko 
zmanjšalo ali ukinilo, kolikor so za to zakoniti pogoji po predpisih o varnosti 
železniškega in cestnega premeta. 

Občine bi lahko, podobno kot cestni sklad, sklepale z železnico vnaprej 
pogodbe o višini stroškov, ki jih prevzamejo glede vzdrževanja in zavarovanja 
cestnih prehodov. Fri tem bi občine lahko temeljito analizirale zahteve železnice 
oziroma ugovarjale vsaki morebitni neupravičeni zahtevi železnice o višini 
participacije. 

Izvršni svet po povedanem sodi, da je omenjeno vprašanje v temeljnem 
zakonu o graditvi železnic v principu pravilno rešeno. Hkrati pa meni, da je 
umestno, da v zvezi s tem temeljni zakon popo1neje uredi posamezna vpra- 
šanja. Zato bi bilo potrebno natančneje predpisati, kakšne stroške lahko želez- 
nica zaračunava občinam in organizacijam, ki participirajo pri stroških zavaro- 
vanja in vzdrževanja cestnih prehodov čez proge v nivoju. Potrebno bi bilo tudi 
predpisati, da morajo prizadete občine in organizacije ter železnica s pogodbo 
natančno urediti medsebojna razmerja, ki izvirajo iz te participacije. Priprave 
za ustrezno spremembo temeljnega zakona so v teku. Najlepša hvala. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Vprašam tovariša poslanca, 
če ima dodatno vprašanje k odgovoru? 

Janko Šabec: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Z odgovorom, ki ga je dal predstavnik izvršnega sveta, se ne zadovoljujem. Ta 
odgovor je namreč sila teoretičen in pojasnjuje zakonska določila, ki to urejajo. 
Jaz sem pa vprašal, kako rešiti ta problem, ki ga je zakon naložil občinskim 
skupščinam. 

V primeru, v moji občini gre za 45 milijonov dinarjev, ki jih mora v letoš- 
njem letu plačati. Ce bo občina obsojena na plačilo tega denarja, potem bodo 
zaradi tega prizadete vse javne službe, ki se financirajo iz proračuna, kot so 
uprava, šolstvo, zdravstvo, socialno skrbstvo in druge dejavnosti. Pri tem mo- 
ram povedati, da je uvedla moja skupščina, tako kot mnoge druge, za financi- 
ranje zlasti šolstva, krajevni samoprispevek. Krajevni samoprispevek je precej 
visok, konkretno pri nas 2 %> na osebne dohodke za dobo 3 let. Po drugi strani 
pa se na občinske skupščine z omenjenim zakonom prenašajo take obveznosti, 
ki so praktično nesprejemljive. 

Železnica je zatekla tako stanje, ki danes obstoja in kako more potem 
nek zakon obstoječe stanje kar naenkrat spremeniti? Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Prosim predstavnika izvršnega sveta, da 
da še dodatno pojasnilo. 

Ivo Bernard: Predvsem moram poudariti, da je ureditev participa- 
cije ceste in železnice pri vzdrževanju cestnih prehodov v nivojih železniških 
prog bila urejena s temeljnim zakonom o organizaciji železniškega prometa 
in o organizaciji jugoslovanskih železnic že v letu 1965. To ni nobena nova 
obveznost, ampak je določena s pravno veljavnim zakonom. Zato o dosedanjih 
učinkih ne moremo niti razpravljati. Lahko pa razpravljamo o višini participa- 
cije in o višini dejanskih stroškov, ki nastajajo z vzdrževanjem cestnih preho- 
dov čez železnice v nivoju. Zato smo tudi v razpravah o spremembah temeljnega 
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zakona o organizaciji jugoslovanskih železnic opozarjali, da železnica ne more 
zaračunavati neke poljubne stroške za vzdrževanje teh prehodov, ampak mora 
take stroške dokazovati. Ti stroški morejo biti samo dejanski režijski stroški, 
ki jih ima železnica s tem vzdrževanjem, brez vseh obremenitev, obresti, aku- 
mulacije in ne vem česa še drugega. 

Zato menimo, da so tudi možne rešitve v dveh smereh: 
Prvič, število cestnih prehodov v nivoju prek železniških prog je na našem 

območju vsekakor preveliko. Povečanje cestnega prometa je vsekakor znatno 
spremenilo pogoje na teh prehodih glede na stanje kot je bilo ob zgraditvi 
železnice, ali pa ob kasnejši zgraditvi poti čez železnico. 

Zato bo potrebno številne prehode odpraviti, ali s tem, da se napravijo 
skupni prehodi, da se kanalizira več poti na en skupni prehod ali pa, da se 
kanalizirajo poti na javne ceste III., II. in I. reda in skupno s temi cestami 
speljejo svoj prehod čez železniško progo. 

Materialna obveznost občin za ceste IV. reda in druge javne poti na svojem 
področju jih vsekakor stimulira k temu, da so stroški zanje čim manjši. Zato 
je v tem pogledu obvezanost občin koristna. 

Drugič pa je uspešna rešitev tega vprašanja glede zmanjšanja stroškov 
predvsem v domeni neposrednega razgovora med železnico in med občinami 
kot plačniki participacije. Na tej podlagi bi sklenili pogodbe, kot je to že na- 
pravil cestni sklad in s tem tudi objektiviziral te stroške. 

Fredsednik Vera Kolarič: Hvala. Vprašam ponovno tovariša po- 
slanca ali morda želi postaviti dodatno vprašanje izvršnemu svetu? 

Janko Sabec: Z odgovorom se ne strinjam. Se manj se namreč lahko 
strinjam zdaj. Predstavnik izvršnega sveta omenja skupna križišča. Od kje pa 
denar za skupna križišča? Saj smo v tem zboru že proučevali vprašanje želez- 
nice in to, kako bi se dalo narediti skupna križišča. Vendar smo ugotovili, da 
bi rabili stotine milijonov za ureditev takšnih cest. Kako naj pristopi občinska 
skupščina Sežana k ukinitvi šestdeset železniških prehodov in kako naj jamči 
varnost. 

Poleg tega naj opozorim na 130. člen omenjenega zakona, ki pravi, da 
mora železnica preden lahko uporablja ta zakon urediti vse te zadeve. Tega 
pa železnica ni storila. Predstavnik izvršnega sveta je poudaril, da se povečuje 
promet. Če se povečuje promet, potem moramo še toliko bolj skrbeti za varnost 
tega prometa, ne pa ukinjevati prehode. Strinjam se, da se da marsikaj narediti 
tudi z ukinitvijo, vendar pa ne moremo zdaj rigorozno ukiniti vseh prehodov. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Poslanec Ivan Rau je prosil, 
da posredujem izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije naslednje vprašanje: 

Ali namerava izvršni svet izdati občinskim skupščinam priporočilo glede 
enotne višine upravnih taks za izdajo potnega lista in vize v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji? 

Na podlagi razprav na zadnji seji organizacijsko-političnega zbora zvezne 
skupščine je skupščina občine Kranj sprejela odlok o znižanju upravnih taks 
za izdajo potnega lista in za izdajo vize. Temu zgledu so sledile tudi nekatere 
druge občinske skupščine, zaradi tega je možno, da bo višina teh taks po 
občinah različna, kar vsekakor ne bi bilo primerno in umestno. Zato naj bi 
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izvršni svet do tega vprašanja zavzel stališče in priporočil skupščinam enotno 
rešitev. 

Vprašanje bom posredovala izvršnemu svetu in bo poslanec dobil odgovor 
na prihodnji seji. 

Vprašam, ali želi še kdo postaviti poslansko vprašanje? Besedo ima po- 
slanec tovariš Franc Svetina. 

Franc Svetina: Ne bom začel z obširnejšim uvodom, ker je bil pro- 
blem že nekajkrat publiciran v tisku in je tudi našim poslancem dobro znan. 

Želim postaviti izvršnemu svetu naslednje dokaj kratko vprašanje. Kakšno 
je stališče izvršnega sveta glede na različno interpretacijo zakonitosti in glede 
na različno izvajanje zakonov o spremembah zakona o komunalnih taksah? 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala. Vprašanje bom posredovala izvrš- 
nemu svetu. Besedo ima poslanec Mirko Žlender. 

Mirko Zlender: Prosim, da se na vprašanje glede potnih dovoljenj 
odgovori že na današnji seji, ker občinske skupščine to že obravnavajo, in bi 
bil odgovor čez 14 dni prepozen. 

Predsednik Vera Kolarič: Vprašanje bom takoj posredovala izvrš- 
nemu svetu in prosila, da bi izvršni svet do popoldanske seje oziroma med sejo 
dal odgovor. 

Ali želi še kdo postaviti vprašanje? (Nihče.) 

Prehajam na 3. točko dnevnega reda, in sicer najprej na obrav- 
navo informacije o stanju prometne varnosti v SR Sloveniji. 

Informacijo je Skupščini SR Slovenije predložil republiški sekretariat za 
notranje zadeve oziroma njegova komisija za vzgojo in varnost v cestnem 
prometu. 

Vprašam predstavnika sekretariata, če želi informacijo še ustno obrazlo- 
žiti? (Da.) Besedo ima tovariš Lojze Briški, namestnik republiškega sekretarja 
za notranje zadeve. 

Alojz Briški: Tovarišica predsednik, najprej želim predlagati, da zbor 
obravnava oba predloga skupaj, in sicer informacijo o stanju prometne var- 
nosti v SR Sloveniji in predlog za izdajo zakona o varnosti prometa na cestah 
v SR Sloveniji. 

Predsednik Vera Kolarič: Mislim, da se zbor strinja s tem predlo- 
gom, in lahko o obeh točkah razpravljamo skupaj. 

Alojz Briški: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Predložena informacija o prometni varnosti v Socialistični republiki Sloveniji 
vsebuje prikaz prometno-varnostnih razmer v naši republiki, obravnava delo 
in ukrepe organov in organizacij, ki so odgovorni za varnost v prometu ter 
nakazuje številna vprašanja, ki vplivajo na sedanje stanje na tem področju. 

Informacija zajema celoten splet problemov, njih medsebojno odvisnost in 
povezanost ter njihov odraz na varnost prometa. Tako obravnavo terja že znano 
dejstvo, da človek, prometno sredstvo in prometne naprave vsak zase in v med- 
sebojni odvisnosti vplivajo na prometno varnost. To pomeni, da se na tem 
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področju srečujemo z vrsto problemov, ki jih ni mogoče obravnavati ločeno 
ter s stališča interesov in nalog posameznega organa ali organizacije. 

Varnost v cestnem prometu je širše družbeno vprašanje, pri čemer imajo 
posamezni organi in organizacije dokaj jasno opredeljene naloge. Zato je 
izboljšanje prometne varnosti vedno odvisno od prizadevanj in usklajenih na- 
porov vseh zainteresiranih dejavnikov. Samo na ta način lahko uspešno vpli- 
vamo na zmanjšanje družbene škode, ki jo povzročajo prometne nesreče. Te pa 
vse prepogosto spremljajo razvoj prometa, kot enega izmed pomembnih dejav- 
nikov ekonomskega in družbenega razvoja ter napredka. 

Menim, da ni potrebno omenjati vseh vprašanj, ki jih informacija zelo 
podrobno obravnava. Podčrtal bom samo nekatere probleme, zlasti tiste, ki 
jih moramo spremljati s posebno pozornostjo in so povezani s predlogom za 
izdajo republiškega zakona o varnosti prometa na cestah. 

Gostota prometa na jugoslovanskih cestah, posebno na cestah v naši repu- 
bliki se je v zadnjih letih močno povečala. 

V Sloveniji je bilo leta 1963 registriranih 76 942 motornih vozil, v letu 
1967 znaša to število 174 501, kar je več kot za 100% več. Poleg velikega pove- 
čanja števila domačih motornih vozil vpliva na gostoto prometa na naših 
cestah še veliko število inozemskih vozil. 

V preteklem letu je prišlo čez mejo v naši republiki nad 12 milijonov 
motornih vozil, kar pomeni, da se je število teh vozil od leta 1963 več kot 
podesetorilo. 

Nagel razvoj motorizacije je sicer pozitivna rezultanta našega gospodar- 
skega razvoja in z njim povezanega družbenega in individualnega standarda. 
Hkrati pa nalaga družbenim organom in organizacijam dolžnost, da v okviru 
danih ekonomsko-finančnih in drugih možnosti zagotavljajo pogoje za varnost 
tako povečanega prometa. 

V letu 1967 je bilo v Socialistični republiki Sloveniji 11 163 prometnih 
nesreč, kar je za 7,5 % več kot v letu 1966. Pri prometnih nesrečah je izgubilo 
življenje 421 oseb, ali za 3,4% več kot v letu 1966, 8603 osebe pa so bile hujše 
ali lažje telesno poškodovane, kar je tudi za 1,4% več kot v letu 1966. 

Primerjava podatkov o povečanju prometa in večjem številu prometnih 
nesreč v letu 1966 in 1967 kaže, da se je število registriranih motornih in pri- 
klopnih vozil povečalo za 15 %, tujski promet za 39 %, število prometnih 
nesreč pa za 7,5 %. Število prometnih nesreč res ni v sorazmerju s splošnim 
povečanjem prometa, zlasti še, če upoštevamo, da se pri tem ceste niso bistveno 
izboljšale. To sicer ne pomeni, da število prometnih nesreč ni zaskrbljujoče, 
kaže pa, da so imeli vzgojni, preventivni in represivni ukrepi, ki so jih v zad- 
njih letih izvajali odgovorni organi in organizacije, določen ugoden vpliv na 
boljšo prometno varnost. 

Ta ugotovitev je pomembna tudi zaradi tega, ker priča, da je mogoče 
doseči boljšo varnost v cestnem prometu tudi v okviru sedanjih pogojev. Pre- 
pogosto je namreč prisotno mnenje, da je mogoče doseči izboljšanje samo z dra- 
gimi investicijami in dodatnimi sredstvi za preventivno dejavnost. Taka pot 
bi bila res bolj učinkovita, vendar menim, da je prav na področju vzgoje mo- 
goče več doseči tudi z relativno majhnimi sredstvi. 

Tako kot v prejšnjih letih, so bili namreč tudi v letu 1967 najpogostejši 
vzroki prometnih nesreč subjektivne narave, čeprav tudi objektivnih vzrokov 
ne smemo prezreti. 
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Najbolj pogosti subjektivni vzroki so: neprimerna hitrost, izsiljevanje 
prednosti, vinjenost, nenaden prihod pešca ali kolesarja pred motorno vozilo, 
nepravilno prečkanje ceste in podobno. 

Struktura vzrokov prometnih nesreč se v zadnjem obdobju bistveno ne 
spreminja. Največji del je pogojen z naj očitnejšimi kršitvami prometno varnost- 
nih predpisov voznikov motornih vozil in neredko tudi z objestnostjo voznikov. 

Struktura vzrokov prometnih nesreč in visoko število občanov, ki so pri- 
javljeni pristojnim organom zaradi storjenih prekrškov, kaže na premajhno 
disciplino v prometu, na nezadostno upoštevanje predpisov o prometni varnosti, 
kot tudi na neupoštevanje dejanskih okoliščin, v okviru katerih se odvija 
promet. 

To nas navaja na zaključek, da je potrebno zaostriti represivne ukrepe 
zoper tiste uporabnike cest, ki z neprimerno in objestno vožnjo ogrožajo var- 
nost drugih. Hkrati pa bo potrebno še več naporov za ustrezno prometno vzgojo 
vseh uporabnikov cest. Upoštevati je treba namreč, da je zelo naraslo tudi šte- 
vilo voznikov motornih vozil, saj jih je bilo ob koncu leta 1967 že 304 235. 

Prav ta okolnost terja povečanje samodiscipline na cesti in intenzivnejšo 
prometno vzgojo. Sodoben in množičen promet sicer terja precizno pravno nor- 
miranje in zagotavljanje spoštovanja predpisov, pri čemer pa naj to ne bo edino 
vodilo. Prometna vzgoja mora postati sestavni del kulture človeka. Brez take 
kulture, ki v svojem bistvu pomeni spoštovanje drugega človeka, oziroma rav- 
nanje v prometu tako, da v ničemer ne ogroža življenja in premoženja drugih 
ter spoštovanje etičnih vrednot odnosov med ljudmi in ne samo sankcioniranih 
norm, ne bo mogoče v prometu doseči tiste stopnje varnosti, ki bi bila sicer 
dosegljiva. 

Skrb za skupno varnost mora biti tudi skrb vsakega posameznika, ki se 
v prometu pojavlja. Za tako vzgojo kulturnih in etičnih odnosov med vsemi 
udeleženci v prometu pa naj bi se bolj kot doslej angažirali vsi vzgojni dejav- 
niki, družbene in strokovne organizacije, državni, samoupravni in drugi organi, 
organizacije in sredstva javnega obveščanja. 

Vzporedno s tem so seveda potrebna nadaljnja vlaganja v cestno omrežje, 
ki zaradi neustreznosti cestišč, pomanjkljive ali neustrezne signalizacije in dru- 
gih vzrokov tudi prispeva k še preštevilnim prometnim nesrečam. Tako stanja 
nalaga prizadetim organom in organizacijam odgovornost in dolžnost, da na 
obstoječem cestnem omrežju z rekonstrukcijami v mejah razpoložljivih sredstev 
ter z drugimi primernimi in dovolj učinkovitimi ukrepi zagotovijo pogoje za 
varnejšo vožnjo. V letu 1867 se je povečalo število prometnih nesreč v naseljih, 
saj jih je bilo od celotnega števila v naseljih kar 69 %. 

Razlogi za to so predvsem neurejeni prehodi za pešce, neurejene kolesar- 
ske steze, pomanjkljiva prometna signalizacija in drugo. To navaja na zaklju- 
ček, da bo potrebno v naseljih hitreje kot doslej izboljševati prometno-var- 
nostne razmere ter v ta namen graditi kolesarske steze, postaviti ustrezno signa- 
lizacijo in zlasti prehode za pešce označiti z dovolj vidnimi oznakami. 

Sedanje stanje prometne varnosti, zlasti pa naraščanje števila prometnih 
nesreč narekuje določene ukrepe, ki naj omogočijo neoviran in varni cestni 
promet ter preprečijo prometne nesreče. Med take ukrepe sodi dopolnitev 
temeljnega zakona o varnosti prometa na javnih cestah z republiškimi predpisi 
in pravili, ki jih narekujejo razmere v naši republiki. V skladu z dosedanjim 
pojmovanjem zvezne temeljne zakonodaje zvezni zakon ne rešuje do kraja vseh 
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preventivnih ukrepov, čeprav določa njihovo osnovo in namen, v pričakovanju, 
da bodo republike s svojimi zakoni oziroma podzakonskimi predpisi zaključile 
sistem takih ukrepov. Republiški zakon lahko rešuje taka vprašanja s področja 
prometne varnosti, ki so v zveznem zakonu ostala nerešena. To pomeni, da se 
lahko z republiškim zakonom predpišejo ukrepi, s katerimi bi se zagotovili 
nadaljnji pogoji za varnost prometa. 

Z republiškim zakonom o varnosti prometa na cestah je potrebno urediti 
vsa tista vprašanja, ki jih zvezni zakon ne ureja, a jih je glede na specifične 
prometne razmere v naši republiki in v interesu zagotovitve varnega prometa 
danes potrebno urediti. 

Prepričani smo, da bo republiški zakon na podlagi načel, ki izhajajo iz 
predloga in pripomb, ki bodo sprejete pri obravnavanju tega predloga, pripo- 
mogel k izboljšanju prometne varnosti na cestah. Ukrepi, ki naj bi jih uredil 
republiški zakon, bodo zadevali voznike avtomobilov, motornih koles in mo- 
pedov; kolesarje in pešce; delovne organizacije, ki se ukvarjajo s prevozom 
potnikov ter s prevozom osebnih in tovornih avtomobilov; organizatorje šport- 
nih in drugih prireditev; organizatorje poskusnih voženj ter voznike vprežnih 
vozil. Uredil bo tudi organizacijo in delovno področje svetov oziroma komisij 
za vzgojo in varnost v cestnem prometu. 

Realizacija ukrepov, ki jih bo predpisal republiški zakon, ne bo zahtevala 
dodatnih finančnih obveznosti za republiko, praviloma pa tudi ne za občine. 
Nasprotno pa bo povzročil republiški zakon določene obveznosti za občane in 
delovne organizacije, ki bodo morali poskrbeti za ustrezno opremo vozil. 

Predlagam, da zbor sklene, da je predlog za izdajo zakona o varnosti pro- 
meta na cestah utemeljen in da naj se izdela osnutek zakona po načelih, ki so 
nakazana v predlogu za izdajo. Hvala lepa. 

Fredsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Informacijo je obravnaval tudi 
naš odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. Pismeno poročilo 
odbora ste dobili z gradivom, odbor pa je določil za svojega poročevalca po- 
slanca tovariša Merharja. Vprašam tovariša Merharja, če želi še ustno poročati? 
(Da.) Besedo ima poslanec Janez Merhar. 

Janez Merhar: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Informacijo, ki jo je posredovala Skupščini SR Slovenije komisija za vzgojo in 
varnost prometa pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve, je naš odbor 
obravnaval na seji 1. marca. 

Odbor je bil izčrpno in kompleksno seznanjen s problematiko prometne 
varnosti v Sloveniji. Stanje je po mnenju odbora izredno zaskrbljujoče in terja 
hitrejših rešitev. Odbor je bil mnenja, da je eden izmed vzrokov nezadostne 
prometne varnosti slabo stanje cest v Sloveniji. Razpoložljiva sredstva so za 
vzdrževanje, rekonstrukcijo in modernizacijo cest izrazito premajhna. Stanje 
na cestah pa je naslednje: 

Cestišča niso grajena niti kasneje prilagojena naglo rastočemu prometu. 
Zato odbor meni, da je potrebno pri reševanju teh vprašanj težiti predvsem 
k izboljšanju tehničnih elementov in konstrukcije cestišč. Nadzor nad korist- 
niki cest je premajhen, zato se zavestno kršijo cestno-prometni predpisi. Odbor 
je bil mnenja, da bi bilo potrebno v bodoče zaostriti ukrepe, ki bodo zagotav- 
ljali večjo varnost prometa na javnih cestah, čeprav bi bilo potrebno v ta namen 
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zagotoviti tudi ustrezna finančna sredstva. Poleg drugih ugotovitev in pred- 
logov, ki jih je odbor navedel v poročilu k informaciji o stanju prometne var- 
nosti v Socialistični republiki Sloveniji, pa meni, da predstavlja predložena in- 
formacija ustrezno in temeljno osnovo za razpravo o tej problematiki na današ- 
njem zboru. Skladno s tem predlaga organizacijsko-političnemu zboru, da jo 
vzame na znanje skupaj s pripombami odbora za proučevanje zakonskih in dru- 
gih predlogov. 

Ker je zbor sklenil, da skupno obravnava oba dela te točke dnevnega reda, 
mi dovolite, da dam pripombe tudi k drugemu delu. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora je na 
seji dne 1. marca obravnaval tudi predlog za izdajo zakona o varnosti prometa 
na cestah, ki ga je Skupščini SR Slovenije prav tako predložil republiški sekre- 
tar za notranje zadeve. Ker so nekatere občinske skupščine poslale pripombe 
k temu predlogu, je na seji dne 25. marca odbor obravnaval še te pripombe. 

Temeljni zakon o varnosti prometa na javnih cestah prepušča republikam, 
da urede posamezna vprašanja s tega področja s svojimi predpisi. S tem je 
izdaja republiškega zakona o prometni varnosti utemeljena. Sprejem repu- 
bliškega zakona je v Socialistični republiki Sloveniji še bolj pomemben, saj 
gostota prometa v naši republiki znatno presega promet v drugih republikah 
in ta še nenehno narašča. Odbor se je v celoti strinjal z načeli, na katerih naj 
zakon temelji. Priporočil pa je, naj zakon uredi vsa načelna vprašarija, ker 
bo na ta način bolj učinkovit in trajnejši. Podzakonski predpisi naj bi urejali 
le tehnične normative. 

Odbor je tudi soglašal z nekaterimi pripombami, ki jih je Skupščini SR 
Slovenije poslala skupščina občine Velenje v tem smislu, da predlagatelj zakona 
prouči in upošteva naslednje. Avtobusi javnega prometa lahko prevažajo le 
toliko potnikov, kolikor imajo registriranih sedišč in stojišč. Na kolesu lahko 
vozi otroka le odrasla oseba. Kolo mora biti opremljeno s pomožnim sedežem 
in stopalkami za noge. Na javni cesti se sme voziti s kolesom le, če je oprem- 
ljeno, pri čemer je treba upoštevati tudi luč in odbojno steklo na zadnjem delu. 
Živino lahko goni po javnih cestah le starejši mladoletnik ali odrasla oseba. 
Sestavljalec naj še posebej prouči vprašanja opremljenosti tehničnih vozil. 

Odbor priporoča predlagatelju, da pri nadaljnjih pripravah zakonskega 
predloga, sodeluje z vsemi prizadetimi organi in organizacijami. Odbor predlaga 
organizacij sko-političnemu zboru, da s sklepom spreime predloženi predlog za 
izdajo zakona o varnosti prometa na cestah v Socialistični republiki Sloveniji. 

Predsednik Vera Kolarič: Izvršni svet nam je poslal pismo, s katerim 
nam sporoča, da se prav tako strinja s predlogom za izdajo zakona. Predlog za 
izdajo zakona je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija in dala pismeno 
poročilo. Vprašam predstavnika zakonodajno-pravne komisije, če želi o tem še 
ustno poročati. (Ne želi.) Pričenjam razpravo o informaciji in o predlogu za 
izdajo zakona. 

Tone Brumen: Tovarišice in tovariši poslanci. Rad bi spregovoril 
nekaj besed o zelo pomembnem dejavniku za varnost v cestnem prometu, ki 
pa je pri nas žal še zelo zapostavljen in premalo razvit. 

V mislih imam predvsem vzgojno dejavnost in preventivno delo med ob- 
čani. Ni namreč dovolj, da do podrobnosti poznamo cestno-prometne predpise, 
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ko pa hkrati vidimo, da jih zelo malo upoštevamo in da se vse premalo zave- 
damo posledic, ki lahko iz tega nastanejo. 

Pomemben vzrok za to je predvsem v premajhni prometni vzgoji občanov. 
Na raznih tečajih AMD in drugih organizatorjev je v večini primerov poudarek 
zgolj na predpisih in pravilih, vse premalo pa prikažemo udeležencem njihovo 
vlogo v prometu, posledice za soobčana ali za promet, če se predpisov in pravil 
tudi v praksi dosledno ne upošteva. 

Kot je bilo ugotovljeno v informacijah, bi na tem področju morale odigrati 
pomembno vlogo komisije, oziroma sveti za vzgojo in varnost prometa pri ob- 
činskih skupščinah. Te pa so doslej storile vse premalo. Nekatere občinske skup- 
ščine pa teh komisij sploh nimajo, ker jih niso ustanovile, ali pa so zaradi 
nerazumevanja in pomanjkanja finančnih sredstev prenehale z delom. 

V informaciji je že bilo omenjeno, zato samo ponovno poudarjam velik 
pomen, ki ga imajo pri prometni vzgoji naših občanov predvsem dnevno časo- 
pisje, radio in televizija. Medtem ko ugotavljamo, da je dnevno časopisje v zad- 
njem času naredilo korak naprej na tem področju, pa se mi zdi, da bi lahko 
televizija, kot zelo uspešno vzgojno sredstvo, storila mnogo več, kot je to storila 
doslej. 

Eden od najpomembnejših faktorjev pri vzgoji naših občanov, predvsem 
pa otrok je vsekakor šola, čeprav tudi deleža družine ne smemo podcenjevati. 
Skoraj na nobenem področju ni otrok tako enakopraven in aktiven činitelj, 
kakor v prometu. Toda za to njegovo funkcijo smo ga vse premalo pripravili 
in usposobili. V informaciji sicer ni podatkov, vsaj jaz jih nisem zasledil, koliko 
otrok je bilo udeležencev in povzročiteljev prometnih nesreč. Vendar pa po 
nekaterih informacijah in po pisanju tiska lahko zaključimo, da število otrok 
v prometnih nesrečah narašča. 

Ob neki priliki sem dobil v roke informacijo komisije za vzgojo in varnost 
v cestnem prometu pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve, ki govori 
o organizaciji prometne vzgoje v nekaterih evropskih državah. Večina držav 
se zaveda, kolikšnega pomena je prometna vzgoja za otroke. V nekaterih drža- 
vah je prometna vzgoja uvedena kot poseben, vendar obvezni učni predmet, ki 
se tudi ocenjuje. Tako je v Belgiji, Nizozemski in Luxemburgu. Drugod je 
prometna vzgoja vključena kot strokovni pouk v sklop drugega predmeta. 
Takšen način imajo Danska, Francija, Anglija in še nekatere druge države. Na 
Švedskem je na primer pouk o prometu obvezen že od leta 1936. Poleg 7-urnega 
prometnega pouka v vsakem semestru morajo učenci izvesti tudi po dva 
dneva vaj. 

Seveda pa so v ZDA daleč pred vsemi na tem področju. Zaradi katastro- 
falnih nezgodnih bilanc so tam v zadnjih 20 letih začeli sistematično šolsko 
prometno vzgojo in dosegli presenetljive uspehe. Od leta 1950 dalje so namreč 
statistični podatki poškodovanih in mrtvih skoraj konstantni, čeprav se je 
število motornih vozil več kot potrojilo. 

Vidimo, da so po svetu spoznali nujnost, da je treba otroka, in sicer pred- 
vsem šolarja vzgojiti v dobrega prometnega udeleženca. In kako je s prometno 
vzgojo na naših šolah? Zal omenjena informacija tega ni obravnavala, vem pa, 
da prometne vzgoje v naših šolah ne poučujemo kot samostojni predmet, tem- 
več v sklopu drugih predmetov. Učni načrt o prometni vzgoji za osnovne šole 
je zelo skop. Sele od 6. razreda naprej se naš otrok nekoliko podrobneje seznani 
s prometno vzgojo, kar pa je včasih prepozno. 
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Torej, na tem področju opažamo, da vse preveč učimo »eks katedra« in 
vse premalo vzgajamo in se poslužujemo sodobnih metod pouka. Pri šolski 
prometni vzgoji bi morali zasledovati predvsem to, da vzbudimo v učencu 
notranjo pripravljenost, da se prostovoljno prilagodi prometnemu dogajanju. 
Prometni pouk bi moral biti življenjski in sodoben, saj učenca v šoli priprav- 
ljamo in usposabljamo za življenje izven nje — vsaj morali bi ga. Zato naj bi 
vsakega mladoletnika pripeljali do lastne odgovornosti. 2e v mladih letih se 
mora namreč počutiti osebno odgovornega. 

S prometno vzgojo bi morali nadaljevati tudi v srednjih in poklicnih šolah, 
kar pri nas manjka. Prepričan sem, da imamo za prometno vzgojo na razpolago 
dovolj literature, avdiovizualnih sredstev, predvsem pa vsakodnevnega dogaja- 
nja na cestah, sodiščih, bolnišnicah in tako dalje, kar bi lahko najbolj nazorno 
uporabili pri pouku. Saj je znano, da je oči lažje prepričati kot ušesa. 

Dejstvo je tudi, da nam za takšno poučevanje primanjkuje za to usposob- 
ljenih učiteljev. Naše kadrovske šole, predvsem pa višje, ki usposabljajo učitelje 
za predmet, v sklopu katerega se poučuje prometna vzgoja, ne dajejo svojim 
slušateljem nobenega znanja s tega področja. Zamujeno bi lahko nadomestili 
z občasnimi seminarji, kjer bi predavatelje usposobili za njihovo dejavnost. 
Tudi sredstva za to bcmo morali najti. Če tega ne storimo, če si te problematike 
ne vzamemo dovolj k srcu, temveč mislimo, da se temu ne da pomagati, bomo 
to kljub temu morali plačati, plačati z vedno večjimi izgubami življenj, zdravja 
in dobrin. 

Predsednik Vera Kolarič:*Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? Be- 
sedo ima poslanec tovariš Rau. 

Ivan Rau: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Do- 
sedanja soglasna razprava me je opozorila na nekoliko različna stališča našega 
odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov, in sicer v poročilu k in- 
formaciji o stanju prometne varnosti pri nas in v poročilu k predlogu za izdajo 
zakonov o varnosti prometa na cestah v SR Sloveniji. 

V prvem poročilu odbor navaja, da je priporočil gospodarskim organiza- 
cijam, ki se ukvarjajo s cestnim transportom, da bi v svoja vozila vgrajevali 
tahografe, na podlagi katerih bi bilo mogoče nadzorovati hitrost vozil. Poro- 
čilo je datirano s 5. marcem. V drugem poročilu, ki pa je datirano s 6. marcem, 
odbor izraža pomislek, ali bi bila možna takojšnja realizacija ukrepa, po kate- 
rem bi morala biti vsa javna prevozna vozila opremljena s tahografi. Citiram: 
»Visoki nabavni stroški bi to onemogočili.« 

V predlogu za izdajo republiškega zakona o varnosti prometa na cestah 
taka določba ni predvidena, verjetno iz razloga, ker je po 138. členu temeljnega 
zakona o varstvu premeta na javnih cestah za izdajo predpisa ob pogojih za 
delo voznikpv in o načinu, kako se vodi evidenca o delovnem času in delovnih 
pogojih voznikov, ki vozijo motorna vozila iz 1. odstavka 135. člena, pristojen 
zvezni upravni organ. Po 1. odstavku 135. člena zveznega zakona je namreč 
določeno, da sme voznik, ki vozi tovorno vozilo s skupno dovoljeno težo nad 
3500 kg ali avtobus, voziti brez presledka le 5 ur. Sedaj pa se vprašajmo, kdo 
to določbo spoštuje? 

V SR Hrvatski so že leta 1966 sprejeli predpis o obvezni opremi tovornih 
avtomobilov z nosilnostjo nad 3 in pol tone in avtobusov s tahografi. Predpis 
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so pričeli dosledno izvajati s 1. oktobrom 1967. S tahografi je možno registrirati 
hitrost, gibanje in pot vozila ter vse dogodke med vožnjo. Ugotovljeno je, da 
se tahograf ekonomsko zelo hitro amortizira. Zelo pomemben pa je tudi njegov 
vpliv na varnost prometa, ki ga ima kot preventivno sredstvo. 

Vozilo naj bi se v javnem prometu gibalo ustrezno predpisom, posebno 
glede na hitrost. Mnoge težke prcmetne nesreče so posledica prevelike hitrosti 
težkih vozil, posebno pa še avtobusov. Če lahko vozniku na podlagi diagrama 
iz tahografa dokažemo hitrost vozila na vsaki točki njegove relacije in ga tako 
opozorimo na upoštevanje predpisov glede hitrosti, bi bil storjen velik korak 
naprej v pogledu večje varnosti na cestah. Prometnim organom pa bi bila dana 
možnost, da bi vsak hip lahko kontrolirali hitrost in s tem imeli možnost ta- 
kojšnjega ukrepanja proti nediscipliniranim voznikom. Diagram je lahko tudi 
trajen dokument glede uporabe vozila in dokazno sredstvo pri obravnavi more- 
bitne prometne nesreče. 

Vgraditev tahografa v javna vozila je torej iz ekonomskega in varnostnega 
stališča nujna. Izgovor, da bi vgraditev tahografov pomenila veliko finančno 
breme za transportna podjetja, ni opravičljiv. Poprečni avtobus stane 20 mili- 
jonov starih dinarjev, tahograf pa okoli 130 000. Nekaterim podjetjem ni žal 
denarja za luksuzno opremo avtobusov, izdatek za tahograf pa jim je previsok. 

Vsi vemo, da avtobusi na naših cestah zaradi prenapetih voznih redov in 
medsebojne konkurence ne spoštujejo predpisa o maksimalni hitrosti 80 km 
na uro. Zaradi tega pride velikokrat do težkih prometnih nesreč. Zanimivo je, 
da se prav avtobusna podjetja branijo tahografov. Tahografe proizvajamo že 
v Sloveniji in tako nismo vezani na uvoz, poleg tega pa je tudi že organizirana 
potrebna servisna služba. Menim, da bi sestavljalec osnutka moral ta problem 
ponovno proučiti in najti ustrezno rešitev. 

Na koncu bi rad opozoril še na stališče, ki je prevladovalo v zakonodajno- 
pravni komisiji, glede na denarne kazni za prometne prekrške. Komisija v svo- 
jem poročilu navaja, da bi bila ta sredstva dohodek republiškega proračuna. 
Izražena je bila namreč bojazen, da bi neposredno dotekanje denarnih kazni 
za potrebe prometnega varstva oziroma ustreznih služb v občinah lahko škod- 
ljivo vplivala na kaznovalno politiko pri prometnih prekrških. To je že star 
problem in s takim stališčem daje komisija nezaupnico občinskim skupščinam. 
Trdno sem prepričan, da bi se ta sredstva na nivoju občin bolj dosledno namen- 
sko uporabljala in se ni treba bati, da bi to imelo kakšen vpliv na kaznovalno 
politiko. Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Besedo ima poslanka tovarišica Katica 
Bračko. 

Katica Bračko: Tovarišice in tovariši poslanci, posredovala bom 
nekaj predlogov komisije za varstvo prometa naše občine, k tezam za predlog 
republiškega zakona o varnosti prometa na cestah. 

Pri urejanju avtobusnih postajališč bi bilo potrebno določiti organ, ki je 
odgovoren za ureditev teh postajališč za vozila javnega cestnega prometa. 
V predlogu so namreč omenjene le postaje. Problem ureditve postajališč pa 
postaja vedno večji s porastom vozil javnega cestnega prometa. Zato predla- 
gamo, da na cestah I. in II. reda izven strnjenega naselja urejuje to vprašanje 
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republiški sekretariat za notranje zadeve, na cestah III. in IV. reda pa ustrezni 
upravni organ občine. 

V zvezi s predlogom, da naj bi se na vozilih javnega prometa, kjer se pot- 
niki prevažajo stoje, določilo stoječe mesto, ki bi znašalo najmanj 0,20 m2 po 
osebi, predlagamo, da se s predpisom določi hitrost vozila pri prevozu oseb, 
ki pa ne bi smela presegati 60 km na uro. 

Glede opreme koles je nujno, da bi kolesa prodajali s popolno opremo, kot 
je to predpisano za druga vozila. Vožnja na kolesu druge osebe je načelno pre- 
povedana, izjemoma naj se dovoli vožnja otroka, vendar ga ne sme voziti oseba 
izpod 16 let. To utemeljujemo z dejstvom, da večina otrok s 14 leti še ni fizično 
tako razvita, da bi v danih situacijah obvladalo kolo z obremenitvijo. Predpisati 
je potrebno, kakšna kolesa smejo v javnem prometu voziti otroci, mlajši od 
12 let. Vožnja otrok izpod 12 let z normalnim kolesom ogroža otrokovo varnost, 
ker je pri vožnji nesiguren. 

Pri predlogu za ukrepe pri prometu z vprežnimi vozili smatramo, da je 
razdalja med vozili v koloni 100 metrov nekoliko prevelika in bi glede na 
hitrost zadostovalo 50 m tako, da se v kolono brez ovire lahko vključi drugo 
vozilo pri prehitevanju. 

Pri vprašanju predloga za vozniški staž predlagamo, da bi vozniški staž 
ostal obvezen za voznike avtobusov in trolejbusov. Izjema naj bi bila možna 
le v primeru, če kandidat opravi poseben tečaj. 

Sredstva, ki se zbirajo iz prometnih prekrškov, naj se zbirajo na posebnem 
skladu, ki bo tudi namensko določen za preventivno vzgojo v prometu. Iz teh 
sredstev naj se krijejo potrebe republiške komisije za varnost in vzgojo v 
cestnem prometu in občinskih komisij, ter ostalih institucij, ki delajo na tem 
področju. Ni pa v splošnem interesu, da bi se ta sredstva trošila v druge 
namene, kot je za pomoč in informacije na cesti. Te potrebe naj bodo krite iz 
organizacijskih sredstev avto-moto društev in tistih, ki so za to zainteresirani, 
to je predvsem turizma. V polni meri pa bi morali upoštevati prometno vzgojo 
na šolah in iz teh sredstev omogočiti nabavo učnih pripomočkov. 

Sredstva naj se delijo po določenem ključu, v katerem bodo posamezne 
občine procentualno soudeležene. Za dejavnost prometne vzgoje ni nikjer dolo- 
čenih dovolj sredstev, zato sodimo, da je ta predlog umesten. Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Besedo ima poslanka Vida Rudolf. 

Vida Rudolf: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Današnji dnevni red tako globoko prizadeva vse nas in tudi vse občane, da se 
mi zdi pomembno, da pred odločitvijo za predlog dveh zakonov o varnosti 
vendarle skušamo osvežiti osnovne namene, ki nas vodijo pri tej odločitvi. 

Mislim namreč opozoriti na to, da se danes odločamo za predloge zakonov, 
ki urejajo odnose med ljudmi ne samo formalno pravno in ki ne bodo zago- 
tovili samo nekih represivnih ukrepov ter s tem v zvezi disciplinirali sleher- 
nega občana, ampak tudi oblikovanja nekega etičnega kodeksa za neko kom- 
pleksno področje. To je področje varnosti človeka, ki je v neki protislovni 
situaciji. Danes se bomo namreč morali odločiti za bolje oblikovanje tega, kar 
imenujemo družbena življenjska raven, s čimer poimenujemo humane in 
žlahtne odnose med ljudmi. 
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Gre namreč za to, da bo treba že pri oblikovanju predloga zakona sprejeti 
misel, da moramo pri oblikovanju odnosov med ljudmi skrbeti za varnost 
vseh in da nas ne sme motiti dejstvo, da bomo z nekaterimi zakonskimi ure- 
ditvami delno navidezno prizadeli osebno življenjsko raven nekaterih ali pa 
tudi raven skupine delavcev oziroma delovne organizacije. 

Mislim, da moramo pri vsem tem ne glede na to, v kakšni situaciji se 
nahajajo prometne organizacije, imeti pri oblikovanju teh predlogov pred seboj 
predvsem človeka v celoti, da bomo z zakonom res skušali humanizirati odnose 
med nami v zvezi s potrebami vseh in vsakega posameznika. Zato sem za to, da 
zakonsko uredimo ta področja tako, da bodo ukrepi, ki bodo zakone sprem- 
ljali i vzgojni i preventivni, in žal na današnji stopnji razvoja tudi še represivni. 
Gre namreč za to, da je treba uvesti mnoge vzgojne ukrepe, ne samo v družino 
in šolo, o čemer je že govoril poslanec Brumen, ampak da moramo v naši 
družbi računati s tem, čemur pravimo v pedagoškem jeziku pluralizem vzgojnih 
vplivov. 

Gre namreč za to, da se bodo morali ob teh predlogih orientirati na te 
žlahtne humanistične prvine tudi vsi tisti, ki z informacijskimi sredstvi lahko 
vplivajo na moralo naših ljudi. 

Zal pa danes v odnosih med ljudmi velja prekršek na cesti za moralno 
manj težak prestopek kot sicer kakršenkoli drugi, čeprav v večji meri ogroža 
človeka. Vendar, če smo si to zapisali v naš najvišji akt, v ustavo in če 
skušamo v vsakem zakonu zagotoviti predvsem varnost-človeka, potem bo tudi 
to moralo prodreti v zavest slehernega uporabnika v prometu ali pa na 
kakršnem koli drugem področju življenja. Zato sestavljalcem zakona pri- 
poročam, da naj bodo pri sestavljanju zakona obrnjeni predvsem v te družbene 
zahteve in manj v interese posameznih skupin, posameznih delovnih organizacij 
oziroma posameznikov. Pri tem naj nas ne moti, če bi del bremen, ki bi jih 
zakon naložil tudi posamezniku, ogrozilo osebni standard človeka, ker se mi 
zdi, da bomo morali tudi v bodoče pri vseh zakonih misliti zlasti na tisto, zaradi 
česar se tudi naša skupščina imenuje socialistična skupščina. Hvala. 

Predsednik Vera Kolarič : Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? Be- 
sedo ima predsednik našega stalnega odbora tovariš Franc Svetina. 

Franc Svetina: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Nimam namena dajati povzetka današnje razprave in vsega tistega, kar je 

zapisano v materialih, ki ste jih prejeli za današnjo sejo. 
Mislim, da je poročilo komisije za vzgojo in varnost prometa zelo izčrpno. 

Tudi ustna dopolnitev tega poročila je bila dokaj obširna. Razpravljalci na 
današnji seji pa so posebej opozorili na nekatera dejstva, ki bi jih bilo treba 
v prihodnje bolj upoštevati. V zvezi s tem predlagam našemu zboru, da na 
današnji seji pooblasti naš stalni odbor, da na podlagi poročila komisije za 
vzgojo in varnost v prometu, kakor tudi na podlagi stališč te komisije in stališč 
odbora izvršnega sveta za samoupravljanje in notranjo politiko ter na podlagi 
današnje razprave do prihodnje seje pripravi formulacijo ustreznih sklepov, o 
katerih bi razpravljali in sklepali. 

Zdi se mi namreč, da ni dovolj, da naš zbor samo sprejme to poročilo in 
da soglaša s stališči in predlogi komisije in odbora izvršnega sveta, ampak naj 
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pripravi zelo konkretne sklepe, s katerimi bo zavezal določene organe in 
določene institucije k izvajanju vsega tistega, kar smo na današnji seji sprejeli 

Ce na kratko povzamem, potem nastopajo v prometu naslednji faktorji: 
prometne naprave, prometna sredstva in udeleženec v prometu. 

Kar zadeva prometne naprave, je bilo danes že poudarjeno tako v poročilu 
našega odbora kot v razpravi, da so naše prometne naprave neustrezne. Vendar 
bi rad poudaril, da si ne delajmo posebnih iluzij, da nam bo adekvatnejša, če 
se tako izrazim, cestna mreža rešila problem varnosti. Prepričan sem, in to 
je bilo že na samem odboru izraženo, da bodo tudi hitrejše ceste, kolikor 
jih bomo v doglednem času imeli, povzročale vse več prometnih nesreč. Tako 
so pravzaprav prometne naprave samo eden, rekel bi celo, da ne najbolj 
odločilen dejavnik. 

Drug dejavnik so prometna sredstva. Tovariš Rau je dejal, da bomo morali 
v prihodnje bolj skrbeti za ustrezno opremljenost naših prometnih sredstev 
in da bc-mo morali hočeš nočeš zadolžiti tudi lastnike teh prometnih sredstev, da 
jih bodo ustrezneje opremili. 

Najvažnejši problem, kakor je pokazala razprava, pa je obnašanje ude- 
ležencev v prometu. Tu mislim, da bo v prihodnje potrebno posvetiti ne samo 
več pozornosti, ampak tudi več sredstev za ustrezno splošno vzgojo naših 
občanov in za ustrezno splošno vzgojo udeležencev v prometu. Pri tem je bilo 
tudi poudarjeno, da v prihodnosti žal ne bo mogoče opustiti vseh ustreznih 
represivnih ukrepov. V gradivu pa je dokaj izčrpno nakazano, kakšni so bili 
ti represivni ukrepi do sedaj in kakšna problematika se pojavlja pri njihovem 
izvajanju. 

Nazadnje bom še povedal svoje stališče glede problema, ki ga je omenil 
tovariš Rau, namreč problema denarnih kazni v zvezi s financiranjem različnih 
oblik splošne prometne vzgoje in preventivne dejavnosti. Posebno sem prepri- 
čan, da ne moremo postavljati vprašanja v tem smislu, ali zaupamo občinam 
sredstva, ki se zbirajo iz naslova denarnih kazni kršilcev prometnih predpisov. 
Tudi se mi zdi, da ne kaže razpravljati o tem, ali ta sredstva, ki se zbirajo v 
republiškem proračunu, namensko določimo za ustrezno splošno vzgojo in pre- 
ventivno dejavnost. S tem namreč le priznavamo, da nismo pripravljeni v naših 
proračunih zagotavljati ustrezna sredstva za preventivno in splošno vzgojo in 
da smo hočeš nočeš prisiljeni, da uvedemo na tem področju avtomatično dote- 
kanje sredstev, ki jih bo potem mogoče tudi ustrezno razdeljevati. 

Problem takšnega avtomatizma se je pojavil tudi na drugih področjih, na 
področju šolstva, na področju pravosodja, če se spomnite, kjer je bilo rečeno, 
da naj se sodne takse stekajo v določen fond in da naj se sodišča financirajo 
predysem iz teh taks. 

Mislim, da bosta morala skupščina in izvršni svet določiti, kolikšen je naš 
družbeni interes za splošči o vzgojo udeležencev v prometu in potem izločiti 
določena sredstva iz republiškega in občinskih proračunov, ker nas tak avto- 
matizem pač ne bi rešil. 

To sem predlagal kot začetne misli za oblikovanje ustreznih sklepov. Kakor 
rečeno pa bo odbor upošteval predlagana stališča komisije, predlagana stališča 
odbora za samoupravljanje in notranjo politiko ter stališča, ki so bila danes 
na razpravi nadrobno pojasnjena in dokumentirana ter bo za prihodnjo sejo 
pripravil pismeni predlog ustreznih sklepov. 
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Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo. Slišali ste predlog pred- 
sednika odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov tovariša Franca 
Svetine, po katerem naj bi naš zbor na predlog ugotovitev, ki izhajajo iz 
gradiva, ki vam je bilo predloženo, iz poročil, ki so jih odbori sprejeli in pa 
iz današnje razprave, sprejel sklepe, s katerimi bi zagotovili določene ukrepe 
tudi glede tistih vprašanj, ki niso predvidena v zakonu. Ta vprašanja pa so, 
kot smo slišali prav iz predloga predsednika odbora, in iz razprave, zelo 
pomembna. Zato predlagam, da pristojni odbor izvršnega sveta, nadalje naš 
stalni odbor in pa odbor za organizacijsko politična vprašanja republiškega 
zbora skupaj pripravijo ustrezen predlog sklepov. In kot je bil dan predlog 
predsednika odbora, bi o tem predlogu sklepov razpravljali na prihodnji seji, 
to pa zaradi tega, ker mora biti to vprašanje obravnavano tudi v republiškem 
zboru, da bi bila stališča o tem enotna. 

Ce se strinjate s tem predlogom, predlagam, da o njem glasujemo. 
Prosim, kdor, je za predlagani sklep, naj dvigne roko. (Vsi poslanci 

dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
S tem smo sprejeli sklep v zvezi z informacijo, ker pa mora naš zbor 

sprejeti tudi sklep, da je zakon o varnosti prometa na cestah v Sloveniji 
potreben, in da so predlagana načela, na katerih naj zakon temelji, utemeljena, 
bo potrebno, da o tem glasujemo posebej. 

Pri tem zbor priporoča, da upošteva predlagatelj pri pripravi zakonskega 
osnutka pripombe, ki jih je poslala skupščina občine Velenje in ste jih dobili 
z gradivom. Prav tako naj predlagatelj upošteva tudi pripombe, ki so bile 
dane na današnji razpravi. 

Iz, ustnega poročila, ki ga je dal poročevalec stalnega odbora, izhaja, 
da je bil izražen pomislek glede predvidene določbe o prepovedi vožnje avto- 
busov, če je potnikov več kot sedežev. Zato stalni odbor meni, naj zakon 
dopušča prevoz tolikega števila potnikov v avtobusih, za kolikor potnikov je 
avtobus registriran, pri čemer so seveda mišljeni sedeži in stojišča. 

Prav tako je bila na odboru razprava in se je potem izkristaliziralo mnenje 
glede predloga, po katerem naj bi trgovinskim podjetjem prepovedali prodajati 
neopremljena kolesa. Odbor je bil mnenja, da takega določila verjetno zakon 
ne bi mogel vsebovati, ampak bi kazalo zavezati uporabnike oziroma lastnike 
koles, da bi kolesa morali imeti pravilno opremljena. 

, Predlagatelj bo moral proučiti tudi pripombe iz razprave glede kriterijev, 
kdo sme voziti na dvokolesu otroka in kdo sme goniti živino po cesti. 

Pri pripravi zakonskega osnutka pa predlagam, da bi bili vprašani še repu- 
bliški sekretariat za gospodarstvo, republiški sekretariat za finance, cestni 
sklad SR Slovenije, zavod ža zdravstveno in tehnično varstvo, Avto-moto 
zveza Slovenije in z njim seznanjene vse občinske skupščine v Sloveniji. 

Prosim, želi še kdo razpravljati o tem sklepu? (Nihče.) izgleda, da nihče. 
Potem prehajamo na glasovanje. Kdor je za sklep, kot sem ga povedala, naj 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) Hvala. 

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
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Tovarišice in tovariši poslanci, preden preidemo na naslednjo točko dnev- 
nega reda, predlagam 10 minut odmora, ker predvidevam, da bi verjetno v 
nepretrgani seji lahko končali z dnevnim redom. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.30 in se je nadaljevala ob 12. uri.) 

Predsednik Vera Kolarič: Nadaljujemo s sejo. Prehajam na 4, 
točko dnevnega reda. Predlagala bi, da bi obravnavali informacijo 
o stanju gasilstva v Sloveniji in predlog za izdajo zakona skupaj. 

Prosila bi predstavnika Gasilske zveze Slovenije, da gradivo še ustno 
obrazloži. Besedo ima prof. Branko Božič, podpredsednik gasilske zveze Slo- 
venije. 

Branko Božič: Tovarišice in tovariši poslanci. V imenu Gasilske 
zveze Slovenije se zahvaljujem skupščini za pozornost, ki jo je izkazala naši 
organizaciji, da ji je dala možnost pripraviti informacijo o požarni varnosti 
in stanju gasilstva v Sloveniji. 

K informaciji, ki vam je bila predložena, želim opozoriti le na nekaj, po 
našem mnenju, najvažnejših problemov požarnega varstva. Najpomembnejše 
je vsekakor izredno ostro neskladje med rastjo in vrednostjo nacionalnega 
premoženja in stanjem tistih, ki so zadolženi, da to premoženje čuvajo. Pri tem 
ne gre le za materialno stanje gasilske službe, temveč tudi za slabo strokovnost 
ljudi, ki so v tej službi. Gasilci, tako prostovoljni kot tudi poklicni, imajo sicer 
veliko dobre volje, kar pa ne zadošča za kvalitetno strokovnost. 

Zaskrbljujoče je dejstvo, da celo v poklicni gasilski smžoi praktično sploh 
nimamo potrebnih strokovnjakov, izšolanih tehnikov in inženirjev, ker ta 
služba zaradi neurejenih razmer in slabega stanja ni privlačna in zanjo ni 
zanimanja. Za izboljšanje in ureditev zadev požarnega varstva se Gasilska zveza 
močno prizadeva že od priprav na svoj V. kongres, t. j. od jeseni 1963. leta, za 
kar je že takrat dobila vso podporo Socialistične zveze, izvršnega sveta in repu- 
bliškega sekretariata za notranje zadeve. 2e takrat so bile sprejete tudi določene 
organizacijske in sistemske rešitve, ki pa žal, predvsem zaradi neurejene zvezne 
zakonodaje, niso mogle biti realizirane. 

Katastrofalni požari v zadnjih letih, z več 100-milijonskimi škodami pa nas 
vse bolj silijo, da slednjič z ustreznim zakonom in predpisi uredimo inšpekcij- 
sko preventivno in represivno službo požarnega varstva. Ker ima republika 
sedaj vse možnosti, da sama uredi zadeve požarnega varstva, smo prepričani, 
da bodo sprejete take rešitve, ki bodo najbolj ustrezale sedanjemu stanju službe 
požarnega varstva in dajale možnost za uspešno reševanje teh vprašanj v 
prihodnjih letih. 

Čeprav se v polni meri zavedamo, da ni mogoče računati na takojšnje 
maksimalne rešitve v republiki, želimo, da bi zakon omogočil uspešno delovanje 
gasilske službe in zaostril ukrepe požarnega varstva, ki so danes skoro nepo- 
membni. 

Stanje gasilskih organizacij na Slovenskem je po številu v glavnem zado- 
voljivo, zlasti pri terenskih prostovoljnih gasilskih društvih, katerih je nad 
1100, zelo slab pa je položaj v podjetjih in industriji, kjer imamo samo 190 dru- 
štev, čeprav bi prav ta društva lahko odločno pomagala zlasti v preventivni 
dejavnosti in seznanjanju članov delovnih kolektivov o požarnih nevarnostih, 
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kar nam dokazujejo tudi številni primeri požarov na Slovenskem, med njimi 
tudi eden največjih, ki je bil včeraj. 

Zaradi hitrega povojnega razvoja so se formirale tri vrste gasilcev, pro- 
stovoljni, poklicni in industrijski. Ti so bili vsak po svoje organizacijsko vezani 
na Gasilsko zvezo, na republiški sekretariat za notranje zadeve in na podjetja 
ozircma občine, kar je vsekakor negativno vplivalo na enotnost akcije in 
nastopov, nastajali so razni nepotrebni spori in nesporazumi, ki so službi 
požarnega varstva samo škodovali, ne pa koristili. 

Ker je prav ta organizacijska razdrobljenost negativno vplivala na enotno 
nastopanje, so bila že na našem V. kongresu sprejeta stališča o enotni orga- 
nizaciji, za kar je bilo sprejeto tudi načelo oziroma stališče Socialistične zveze, 
da se te stvari tudi z zakonom uredijo. Ob tem smo še posebej ugotovili, da je 
veljavna zakonodaja zastarela in se dogovorili že pred 5 leti za prilagoditev 
takratnemu stanju, ki se do danes bistveno ni spremenilo. 

Dogovor je bil tudi o vlogi gasilske inšpekcije in upravne službe, na drugi 
strani pa o vseh tistih dejavnostih, ki jih lahko prevzame Gasilska zveza oziroma 
gasilske organizacije, kot organizacije državljanov v borbi proti nesrečam. 
Te naloge pa se v zadnjih letih vse bolj širijo, ne gre več le za požarno 
varnost, ampak še za razne prometne nesreče, elementarne nesreče, za civilno 
zaščito in krepitev obrambne sposobnosti državljanov. Danes želimo še posebej 
opozoriti na družbeni interes, da podpiramo prostovoljno združevanje občanov, 
ki ne more imeti meja in ne more biti pogojeno v obsegu trenutnih finančnih 
zmogljivosti občin in podjetij niti ne more biti cmejevano z občinskimi požar- 
nimi plani, ampak je treba dati vse možnosti, da se prostovoljno združevanje, 
ki v zadnjih dveh letih že prihaja v določeno stagnacijo, ponovno okrepi. 

Kot primer naj navedem samo občino Mozirje, kolikšno vlogo igra pro- 
stovoljno združevanje. V tej občini je gasilski sklad, kjer zbirajo sredstva; DOZ 
je dal 1,5 milijona sredstev, občina je prispevala v lanskem letu približno 
1,4 milijona, medtem ko so 9 milijonov dinarjev zbrali gasilci sami pri občanih 
in tako v enem letu kupili kar 4 moderne motorke. Takih primerov je seveda 
po občinah še več. 

Na splošno ugotavljamo, da je 80:% sredstev zbranih od samih gasilcev 
oziroma državljanov in da daje le 20 %> družba. To je vsekakor odstotek in 
odnos, ki terja še nadaljnje razvijanje prostovoljnega združevanja državljanov. 

Kar zadeva financiranje, je sedanje stanje izredno kritično. Pri tem je 
vsekakor najbolj problematično vprašanje nadaljnjih sredstev DOZ, pri čemer 
meni gasilska zveza, da bi bilo vsako prostovoljno združevanje sredstev zelo 
problematično, zlasti zaradi konkurenčnosti zavarovalne službe in ker s tem ne 
bi bila zagotovljena sredstva za uspešne investicije, ki so danes zelo slabe. 
Približno polovico vse gasilske opreme, motork, avtomobilov in ostalega je 
zastarelo in staro 20 do 40 let in danes ne ustreza več požarnemu varstvu. 
Spričo takega stanja ne bi kazalo iti samo na neko prostovoljno združevanje. 

Gasilska zveza meni, da je eden ključnih problemov, ki bi jih bilo treba 
rešiti, bodisi v okviru zvezne ali pa republiške zakonodaje, predvsem vprašanje 
financ. Fri tem predlagamo, da bi določeni organi skupščine oziroma izvršnega 
sveta še pred sprejetjem zakona proučili sistemske možnosti financiranja 
požarnega varstva in zagotovili določeno stalno rast sredstev v skladu s 
splošnim razvojem naše družbe. V primeru, če financiranje ne bo rešeno, smo 
prepričani, da bodo ostala odprta še naprej bistvena vprašanja. Popolnoma 
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nemogoče bo računati na razvoj domače industrije za gasilsko orodje in opremo. 
Ta industrija se že sedaj močno otepa kakršnihkoli novih dejavnosti, ker 
nima zagotovljenih stalnih sredstev. Tako je zlasti odprto vprašanje gasilskih 
motorlc, gasilskih cevi in ostalega orodja in opreme. 

Dalje smo prepričani, da bodo načrti požarnega varstva, ki jih predvidevajo 
teze republiškega zakona in tudi zvezna zakonodaja, več ali manj ostali samo 
na papirju. Prepričani smo, da strokovne inteligence še naprej ne bomo dobili 
v gasilsko službo in tako ne bo zagotovljen potreben nivo. 

Končno smo prepričani, da bodo ostale še naprej vse investicije zelo 
problematične in da jih bcmo reševali bolj z dobro voljo državljanov. 

Zlasti v prostovoljnem gasilstvu so danes nekateri problemi zelo pereči 
in opozarjamo predvsem na to, da je prav nevzdržno, da nam še do danes ni 
uspelo v federaciji sprejeti odloka, s katerim bi oprostili carine za uvoz tiste 
gasilske opreme in orodja, ki ga uvažamo in ga dobivamo zlasti iz Avstrije pa 
tudi iz drugih dežel in za katerega morajo gasilske organizacije še vedno plače- 
vati 12,5 %> prometni davek; še posebej pa ustvarja veliko nezadovoljstvo zahte- 
va, da morajo društva dajati svoja sredstva, ki jih nabirajo leta in leta z raz- 
nimi oblikami, v banko, kjer ne dobivajo nobenih obresti. S, tem dejansko pod- 
piramo nezakonito ravnanje, ko ljudje denar, nabran od veselic, raznih akcij 
in podobno, vlagajo na svoja imena, na kniižice predsednikov, tajnikov in 
podobno in tako zbrana sredstva po nekaj letih realizirajo. 

Gasilska zveza Slovenije je mnenja, da so predlagane teze za republiški 
zakon zadovoljiva osnova za rešitev vprašanj požarnega varstva, obenem pa 
predlagamo, da pristojni organi skupščine proučijo optimalne možnosti financi- 
ranja požarnega varstva in da se te tudi uzakonijo. Gasilska zveza je prepričana, 
da bo po dolgih letih čakanja letos sprejet zakcn o požarnem varstvu in s tem 
dane možnosti za uspešno delo1 vseh gasilskih organizacij na Slovenskem. 
Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Predlog za izdajo zakona je predložil 
republiški sekretar za notranje zadeve. Ali želi predstavnik tega sekretariata 
še ustno obrazložiti predlog? Besedo ima tovariš Alojz Briški, namestnik 
republiškega sekretarja za notranje žadeve. 

Alojz Briški: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Obstoječa organizacija službe požarnega varstva temelji na določilih temeljnega 

■zakona o varstvu pred požarom iz leta 1956, ki je bil usklajen z ustavo leta 1965 
in republiškemu zakonu o gasilskih društvih iz leta 1959, ki pa je po izidu 
zakona o društvih, pri pretežni večini določil, postal neuporaben; poleg tega 
pa je treba upoštevati, da zvezni organi pripravljajo, spremembe temeljnega 
zakona. Zadnji osnutek novega temeljnega zakona se omejuje samo na splošna 
načela, na podlagi katerih naj bi vrsto vprašanj s področja požarnega varstva 
uredil republiški predpis. Ffav to dejstvo pa narekuje potrebo, da sočasno, ob 
sprejemanju zveznega zakona, pripravijo republike svoje republiške predpise, 
ki naj rešijo vrsto organizacijskih in strokovnih vprašanj s področja požarnega 
varstva, izhajajoč iz dosežene stopnje razvoja, specifičnih nalog in organizacijske 
progresije. 

Republiški sekretariat za notranje zadeve predlaga Skupščini SR Slovenije 
>v obravnavo predlog za izdajo republiškega zakona o požarnem varstvu iz 
dveh razlogov: 
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1. Uvodoma navedena pravna situacija bi po sprejemu zveznega, kot temelj- 
nega zakona, pustila nerešena vprašanja, predvsem glede organizacije službe 
požarnega varstva v republiki in občini, glede strokovnega izobraževanja, med- 
strokovnih odnosov med posameznimi vrstami gasilskih služb, nasproti uprav- 
nim organom, zlasti pa pušča odprto vprašanje ureditve financiranja 

Ker bo zvezni, kot temeljni zakon določil, da ostane v pristojnosti zveznih 
organov pretežno le predpisovanje preventivnih ukrepov za objekte v gospo- 
darstvu, na področju urbanističnega urejevanja, varstvo gozdov in za varnost 
zgradb pred požarom, v kateri se zbira večje število ljudi, bo moral republiški 
zakon rešiti vsa ostala navedena nerešena vprašanja. Zato je tudi nujno, da 
so v teku priprave za sprejem obeh zakonov vzporedno. Obenem pa je s tem 
tudi dan poudarek na samostojnem normativnem udejstvovanju republik na 
področjih, ki so splošnega republiškega pomena. 

2. Poleg opisanih okoliščin pravne narave narekuje nujnost izdaje pro- 
metnih predpisov tudi stvarni oziroma dejanski razlogi. Znano je, da se pojav- 
ljajo zlasti v poslednjih letih večji in veliki požari. 

V Sloveniji smo v letu 1967 zabeležili 6 požarov večjega oziroma velikega 
obsega, katerih skupna škoda presega 1 milijardo S din. Med glavnimi vzroki 
teh požarov so predvsem nepazljivost, brezbrižnost in malomarnost nasproti 
predpisanim preventivnim ukrepom, zatem pa posamezne gradbene pomanjklji- 
vosti, po manj kij ivosti v električnih napeljavah, iskre lokomotiv in eksplozije. 
V naseljih je najpogostejši vzrok požara igranje otrok z ognjem, nadalje požigi 
ter požar kot posledica udara strele. 

Velike požare v družbenem sektorju spremlja družbena skupnost z veliko 
zaskrbljenostjo. V bistvu gre za anomalijo, ki jo je potrebno z vsemi razpoložlji- 
vimi sredstvi čimprej odpraviti. Po eni strani si delovni kolektivi prizadevajo, 
da bi z modernizacijo tehnoloških postopkov dvignili proizvodnjo, na drugi 
štreni pa se zaradi pcmanjkanja najosnovnejših ukrepov za varnost pred 
požarom uničuje družbeno premoženje in rezultati dela. Ta okoliščina zahteva 
dosledno in uspešno sodelovanje vseh družbenih in strokovnih dejavnikov v 
občinah in delovnih organizacijah na področju požarnega varstva.. Republiški 
zakon bo moral rešiti zlasti dve bistveni vprašanji, to je organizacijo požarne 
inšpekcije in financiranje gasilske službe. 

Predvideti moramo učinkovit sistem ukrepov, na podlagi katerih bo mogoče 
zainteresirati delavce in organe delavskega samoupravljanja za dosledno izva- 
janje požarne preventive. Pri tem pa bo potrebno ustvariti pogoje za izgradnjo 
strokovno usposobljene inšpekcijske službe, ki bo ob podpori posebnih komisij 
požarne varnosti opravljala načrtno kontrolo. 

Predosnutek zveznega zakona predvideva le splošno določilo, namreč da 
gasilsko službo financira ustanovitelj. Republiški zakon bo moral določiti vire 
financiranja poklicnega in prostovoljnega gasilstva in zagotoviti sredstva, ki 
omogočajo nemoten obstoj in delo gasilskih enot. 

V ta namen je potrebno zagotoviti ne samo sredstva za osebni dohodek 
poklicnih gasilcev, temveč tudi sredstva za modernizacijo tehnične opreme. 

Fredlagatelj meni, da bi moral republiški zakon izhajati iz tehle načel: 
— načrtne in nepretrgane realizacije ukrepov za varnost pred požarom. To 

naj izraža občinski načrt požarnega varstva, načrti požarnega varstva delovnih 
organizacij ter republiški načrt univerzalnosti, ki pomeni, da morajo skrbeti 
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za izvajanje ukrepov republika, občine, delovne in druge organizacije ter 
občani; 

— odgovornosti za izvedbo ukrepov in predpisov. To načelo naj bi bilo 
zlasti normativno poudarjeno pri samoupravnih aktih delovnih organizacij; 

— kontrole nad izvajanjem predpisov in ukrepov. Kontrolo naj bi izvajale 
požarne inšpekcije v organih državne uprave, komisije v delovnih organizacijah 
in komisije na terenu, organizirane po teritorialnem načelu. Zaradi posebnega 
varstva proizvajalnih sredstev in premoženja delovnih organizacij, ki so izrazito 
izpostavljena požarni nevarnosti, naj bi imela vsaka delovna organizacija svojo 
protipožarno komisijo; 

— sodelovanje organov in operativnih enot požarnega varstva z varstvom 
ter enotami, ustanovljenimi za obrambo, pred elementarnimi in drugimi hudimi 
nesrečami; 

— strokovne enotnosti poklicnega in prostovoljnega gasilstva, ki sta sicer 
po svoji notranji organizaciji različno urejeni, imata pa skupen cilj, ki ga 
lahko zasledujeta na podlagi iste strokovne usposobljenosti. To načelo narekuje 
določeno strokovno organizacijsko povezavo, katere zunanji izraz naj bi bilo 
enotno predstavništvo obeh vrst gasilske službe ter druga strokovno-organiza- 
cijska vprašanja; 

— skrb za izvrševanje ukrepov za varstvo pred požarom mora postati nepo- 
sreden interes organov družbeno-politične skupnosti, delovnih organizacij in 
drugih organizacij in občanov. Delovne organizacije in organizacije gasilske 
službe bodo morale opraviti množične priprave občanov za obrambo pred 
požarom ter za varstvo ljudi in premoženja v primerih, ko grozi nevarnost 
zaradi požara ali zaradi elementarne ali kakšne druge nesreče. 

Predlagam, da zbor sklene, da je predlog zakona o požarnem varstvu 
utemeljen iz formalnih in dejanskih razlogov in da naj se osnutek zakona 
izdela na nakazanih načelih, na podlagi katerih bo mogoče ustvarjati organi- 
zacijske temelje za sistem preventivnega in represivnega požarnega varstva v 
SR Sloveniji. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Izvršni svet je predložil pismo, 
ki ste ga prav tako danes prejeli in v katerem nam sporoča, da se s predlogom 
za izdajo zakona s tega področja strinja. 

Informacijo, kakor tudi predlog za izdajo zakona, je obravnaval naš stalni 
odbor. Za svojega poročevalca je določil poslanca Franca Cuznarja. 

Enako je o predlogu za izdajo zakona razpravljala zakonodajno-pravna 
komisija. Ali želi poročevalec odbora besedo? (Da.) Prosim. 

Franc Cuznar: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Informacijo o požarni varnosti in gasilstvu v SR Sloveniji, ki jo je predložila 
gasilska zveza, kakor tudi poročilo, ki ga je dal predstavnik te zveze in pa 
predstavnik republiškega sekretariata za notranje zadeve, nam jasno kaže, da 
stanje na področju požarne varnosti in gasilstva ni tako urejeno, da bi ustrezalo 
pogojem in zahtevam današnjega časa, oziroma da bi ustrezalo tisti razvojni 
stopnji, ki je bila dosežena na področju industrializacije, njene modernizacije 
in organizacije. 

Požarna varnost, oziroma gasilstvo, kakor je prikazano v informaciji, ki 
jo danes obravnavamo, nedvomno zaostaja za razvojem na področju proizvodnje, 
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urbanizacije, kakor tudi na področju modernizacije osebnega življenja, oziroma 
tehnizacije našega gospodinjstva. Vse te pridobitve, poleg sprostitve človekove 
šile in olajšanja njegovega dela, prinašajo s seboj povečano nevarnost, ki 
nastaja tako v delovni organizaciji, kjer delovni človek dela, kot tudi na 
njegovem domu, kjer pač delovni človek prebiva. V zadnjih 20 letih je nedvomno 
nastal razkorak med ogroženostjo, ki se je znatno povečala in opremljenostjo 
gasilstva. Vzrcki so dovolj jasno prikazani v informaciji in jih zato ne bi 
ponavljal. 

Menim, da je danes naša dolžnost, da si prizadevamo in podvzamemo 
določene ukrepe, s katerimi bomo ustvarili pogoje, da se bo slovensko gasilstvo, 
ki ima 100-letno tradicijo in ki bazira na samopomoči občanov in delovnih 
ljudi, lahko nadalje razvijalo, da bo doseglo tisto stopnjo, ki jo danes zahteva 
moderno življenje človeka. 

Težko bi danes naštel vse ukrepe, ki jih je treba podvzeti na področju 
gasilstva, da se bo le-to lahko nemoteno razvijalo. Nedvomno je treba v 
Sloveniji poenotiti gasilstvo, odpraviti dosedanie različno tretiranje tako pro- 
stovoljnega, kot poklicnega gasilstva. Zagotoviti je potrebno strokovno izo- 
brazbo, oziroma strokovno vzgojo, vpeljati gasilstvo kot stroko in se zavzeti za 
to, da se bodo lahko vzgajali ustrezni strokovni kadri. 

Nedvomno je treba tudi gasilstvu priznati poklic in ga opredeliti kot 
stroko. Sedanji moderni tehnološki razvoj zahteva tudi poznavanje modernih 
sredstev za preprečevanje nevarnosti, ki jih prav ta moderni tehnološki razvoj 
prinaša s seboj. Zato je potrebno zagotoviti, če ne v slovenskem, vsaj v jugo- 
slovanskem prostoru, ustrezno usmeritev na visokih in višjih šolah, kakor na 
srednjih strokovnih šolah. 

V informaciji je prikazan dosedanji način financiranja, prikazano je tudi, 
da zaradi nedograjenega sistema ni prišlo vedno do racinoahuh naložb. Opaziti 
je tudi, da sistem financiranja ne bo rešen niti z zveznim temeljnim zakonom, 
prav tako pa tudi v slovenskem predlogu za izdajo zakona ni jasnih načel, 
kako naj bo financiranje urejeno. 

Nedvomno bo moral bodoči sistem financiranja zajeti neposredno zainte- 
resirane, to je družbeno-politične skupnosti, oziroma njihov proračun, zava- 
rovalstvo, delovne organizacije in občane. 

Iluzorno bi bilo še nadalje pričakovati, zlasti na področju prostovoljnega 
gasilstva, da si bo to lahko z lastnimi prostovoljnimi sredstvi in z lastnimi 
nabiralnimi akcijami priskrbelo moderna, draga protipožarna sredstva, ki jih 
sodobna tehnika zahteva. 

Mislim, da nam je vsem jasno, da samo z brizgalno in vodo danes marsi- 
kateremu požaru ni mogoče biti več kos. Menim, da bi danes težko sprejeli 
kakršnokoli odločitev in kakršnokoli zahtevo, kako naj bo bodoča organizacija 
gasilstva urejena, kako naj bo urejeno financiranje, kakšna naj bo oprem- 
ljenost in podobno. 

Predlagam, da danes naložimo našemu odboru za proučevanje zakonskih 
predlogov, da do ene izmed prihodnjih sej pripravi s pristojnim odborom 
republiškega zbora predloge in ugotovitve ter sklepe, ki naj bi obravnavali 
tale vprašanja: 

1. Točno naj bi se opredelilo organe in njihove naloge, ki jih imajo 
v zvezi z ureditvijo protipožarne varnosti oziroma gasilstva. 

2. Zavzemajo naj se stališča v organizaciji gasilstva v Sloveniji. 
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3. Pristojnemu organu naj se naloži ureditev strokovnega izobraževanja 
v gasilski stroki. 

4. Pristojnemu organu oziroma izvršnemu svetu naj se naloži, da prouči 
sistem financiranja, zlasti pa zavzame stališče do predloga, ki ga daje gasilska 
zveza v informaciji in kakor je tudi predlagal že predstavnik republiškega 
sekretariata za notranje zadeve. 

5. Od pristojnih upravnih organov naj se Zahteva uskladitev programov 
protipožarne varnosti, varstva pred elementarnimi in drugimi hudimi nesrečami, 
kakor tudi programov narodne obrambe. 

6. Sklepi naj tudi zavzamejo stališča do vprašanj, ki naj bodo urejena 
v zveznem zakonu o protipožarni varnosti. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Začenjam razpravo. Želi kdo 
razpravljati? (Nihče.) Ce ne, zaključujem razpravo. 

Tovarišice in tovariši poslanci, slišali ste predlog poročevalca našega stal- 
nega odbora tovariša Franca Cuznarja, po katerem naj bi naš zbor tudi glede 
problematike gasilstva, na podlagi gradiva, ki smo ga imeli na razpolago, ha 
podlagi poročil, ki so jih odbori sprejeli, sprejel ustrezne sklepe, ki bi prav tako, 
kot pri prometni varnosti, zagotovili rešitev tistih problemov, ki jih ne bo 
mogoče zajeti v samem zakonu. 

Prepričana sem, da se s predlogom poročevalca našega odbora strinjate in 
zato tudi predlagam, da tako, kot je predlagal poročevalec, naš stalni odbor za 
organizacijsko-politična vprašanja in pristojni odbor izvršnega sveta, pripra- 
vijo ustrezne sklepe, ki bi jih obravnavali na eni izmed prihodnjih sej. To 
gradivo bo obravnaval tudi republiški zbor in menim, da je potrebno doseči 
tudi na tem področju enotna stališča. 

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

Nadalje predlagam, da organizacijsko-politični zbor sprejme sklep, da je 
zakon o požarnem varstvu potreben, da se predlagana načela, na katerih naj 
zakon temelji, utemeljena, in da se z njimi ujema vsebina, ki nakazuje posa- 
mezne rešitve. Predlagatelju bi naš zbor priporočal, da upošteva pri pripravi 
zakonskega osnutka tudi pripombe, ki jih je predložila občinska skupščina Ve- 
lenje, enako tudi predloge, ki jih je dal danes tovariš Cuznar, kot poročevalec 
odbora. Prav tako predlagam, da pri izdelavi zakonskega osnutka predlagatelj 
sodeluje še z zainteresiranimi institucijami, predvsem mislim tu na Gasilsko 
zvezo Slovenije, ki je že doslej veliko pripomogla, da se je ta gradivo lahko na 
tak način pripravilo in obravnavalo, nadalje s komisijo izvršnega sveta za 
zadeve požarnega varstva, z zavarovalno skupnostjo Slovenije in pa seveda 
z vsemi občinskimi skupščinami v Sloveniji. 

Vprašam, če želi morda še kdo razpravljati o predloženem sklepu? (Ne 
javi se nihče.) Ce ne, prehajam na glasovanje. Kdor je za ta predlog sklepa, 
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor predlog sklepa soglasno 
sprejel. 

Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o popustih na cene za skupinska potovanja otrok in mladine. 
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Zakonski predlog je skupščini predložil izvršni svet, ki predlaga, da ga po 
294. členu poslovnika skupščine SR Slovenije obravnavamo po skrajšanem po- 
stopku. Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov se je s predlogom 
izvršnega sveta strinjal, meneč, da je potrebno zakon čimprej sprejeti, ker po- 
pusti za potovanja mladine niso urejeni. Ker se mora o tem izjaviti zbor, vpra- 
šem, ali se s predlogom izvršnega sveta, glede skrajšanja postopka, strinjate. 
Kdor je za tak predlog, naj prosim, dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Ugotavljam, da se organizacijsko-politični zbor strinja s predlogom za 
skrajšani postopek in bi zato danes obravnavali že zakonski predlog. Vprašam 
predstavnika izvršnega sveta, če želi zakon, obrazložiti? (Ne.) Hvala. Zakonski 
predlog je obravnaval začasni odbor za proračunski sistem in finance. Pismeno 
poročilo odbora ste prejeli. Odbor je za svojega poročevalca določil tovariša 
Jožeta Pračka. Zeli morda besedo? (Ne.) Hvala. 

Zakonski predlog je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija. Zeli 
predstavnik komisije besedo? (Ne.) Hvala. 

Zbor obveščam, da je poslanec Franc Svetelj predložil k zakonskemu pred- 
logu pismeni amandma, ki ste ga dobili danes na mizi. O amandmaju je raz- 
pravljal na današnji seji tudi prosvetno-kulturni zbor, ki je sprejel tole mnenje, 
in mi ga je posredoval predsednik zbora: 

Prosvetno-kulturni zbor skupščine Slovenije je na 42. seji, dne 27. marca 
1968, obravnaval predlog zakona o popustih na cene za skupinska potovanja 
otrok in mladine. Ob tem je na podlagi 160. člena ustave SR Slovenije in 89. 
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel tole mnenje: 

Predlagana zakonska ureditev popustov za potovanja otrok in mladine le 
delno in začasno rešuje to vprašanje, zakon pa predstavlja težnjo k trajnejši 
ureditvi zagotavljanja popustov in njegova veljavnost se za razliko od prejšnje 
ureditve razteza na vsa javna prevozna sredstva. 

Se vedno pa ostaja nerešeno vprašanje enotne ureditve popustov v vsej 
državi. Ne samo, da vse republike ne priznavajo enakih popustov na svojem 
območju, težave bodo zlasti pri potovanjih, ki bodo usmerjena prek več 
republik. 

Glede na to, da so skupinska potovanja otrok in mladine pomembna druž- 
beno vzgojna dejavnost, bi bilo treba čimprej urediti dolgoročen sistem po- 
pustov za celotno območje države, saj razlik med republikami na tem področju 
ni mogoče z ničemer opravičevati. 

Ni mogoče realno oceniti ali bodo sredstva republike v višini 1 500 000 N 
dinarjev v letu 1968 zadostovala, ker niso bili na razpolago finančni pokazovalci 
o tem, koliko sredstev je bilo v preteklih letih potrošenih v ta namen. Zato naj 
bi republiški sekretariat za finance pripravil podrobnejšo obrazložitev potrošnje 
finančnih sredstev v ta namen in tudi informacijo o tehnični izvedbi tega 
zakona. 

Način sklepanja pogodb mora omogočiti vsem, ki so po tem zakonu upra- 
vičeni na 20 % popusta, da to možnost uveljavijo na celotnem območju Jugo- 
slavije. 

Kulturna vzgoja otrok in mladine terja obiskovanje važnejših kulturnih 
in umetniških institucij ter manifestacij, s čimer so povezana pogosta potovanja 
šolske mladine z odročnih območij v večja mestna središča. Prizadetim šolam, ki 
imajo s tem občutne stroške, naj bi republika v prihodnje priznala višje vozne 
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olajšave. Ker so šolske ekskurzije sestavni del učnih načrtov, naj bi v okviru 
možnosti stroške zanje vračunali tudi v ceno izobraževanja. 

Prosila bi predstavnika predlagatelja, da bi se izjavil o amandmaju po- 
slanca Franca Svetel j a. 

Besedo ima član izvršnega sveta tovariš dr. Ernest Petrič. 

Dr. Ernest Petrič: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Izvršni svet amandma poslanca Franca Svetelja zavrača. 

Amandma s praktično isto vsebino je bil predložen tudi v prosvetno-kul- 
turn.em zboru in ga je izvršni svet ravno tako zavrnil. V informacijo poslancem 
naj povem, da je prosvetno-kulturni zbor tak amandma tudi zavrnil. 

Izvršni svet zavrača predloženi amandma predvsem, lahko rečem, iz fi- 
nančnih razlogov, ne pa iz principialnih razlogov, kajti nobenega dvoma ni, 
da so popusti za potovanja šoloobveznih otrok in mladine nujni in da je to 
tudi sicer praksa v vsem svetu in tudi v naši državi. 

Ob tem izvršni svet tudi meni, da rešitev v naši republiki, ki predvideva 
20 % popust za taka potovanja, in je ista kot je rešitev, predvidena v SR Hrvat- 
ski, ki predvideva ravno tak popust, ostale republike pa, kot je razvidno iz 
obrazložitve zakona predvidevajo 30% popust, vendarle ne pomeni načelno 
različnega obravnavanja te problematike, ampak je ta razlika nastala verjetno 
iz težavnejše proračunske situacije v SR Hrvatski in vsekakor iz take situacije 
v SR Sloveniji. Nedvomno je točno to, kar ugotavlja v svojem poročilu pro- 
svetno-kulturni zbor, da bo potrebno v bodoče poiskati ustreznejše sistemske 
rešitve, predvsem v smislu dogovorov za ustreznejše in enotnejše obravnavanje 
problematike popustov v okviru vse Jugoslavije. Seveda pa po našem mnenju 
ne gre za iskanje neke jugoslovanske rešitve, ampak gre lahko samo za dogo- 
varjanje med republikami, da to problematiko na usklajen način rešijo. 

Konkretno pa bi glede amandmaja dodal še tole: Sredstva, ki jih predvi- 
deva republiški proračun v ta namen, so po ocenah sekretariata za prosveto 
in kulturo in po ocenah sekretariata za finance v glavnem tolikšna, da bi ustre- 
zala 20% popustu, kolikor je to sploh možno oceniti. Pa tudi ob teh ocenah 
je mogoče pričakovati, da bcmo predvideni znesek prekoračili. 

Skupaj s komercialnim popustom, ki ga predvidevamo v naši republiki 
in ki naj bi znašal naimanj 30%, bi torej skupni popust za potovanja mladine 
in članov raznih mladinskih organizacij znašal 50 %>. Menimo, da to ni majhen 
popust. V trenutni situaciji naša prevozna podjetja ne kažejo še posebnega 
zanimanja in obetajo relitavno nizke komercialne popuste, vendarle menimo, 
kar je po naših izračunih še vedno zelo komercialno, če podjetja dajo 35 % 
ali pa celo večji popust za skupinske prevoze, da se bo verjetno potem, ko bo 
zakon sprejet, tudi stališče naših prevoznih podjetij, ki zaenkrat ponujajo po- 
puste okrog 30 %, spremenilo. 

Sprejem amandmaja tovariša poslanca bi seveda imel določene posledice. 
Ob dejstvu, da sredstev v proračunu praktično ni mogoče več preusmerjati, bi 
to pomenilo bodisi, da gremo zavestno v obsežne prekoračitve predvidene po- 
stavke v proračunu, bodisi, da skrčimo krog koristnikov potovanj in na ta 
način uskladimo te popuste s predvidenimi sredstvi. Dilema je v kratkem tale: 
ali zakon spremeniti v tem smislu, da se krog koristnikov in obseg potovanj 
skrči in se na ta način nekako približamo predvideni vsoti v proračunu, ali pa 
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se zavestno odločiti za višji popust in s tem sprejeti resne prekoračitve po- 
stavke, ki je v ta namen predvidena v proračunu. 

To so v glavnem tudi razlogi, ki jih je izvršni svet navajal na sejah odborov 
skupščine in tudi na seji prosvetno-kulturnega zbora. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Amandma je obravnaval tudi 
naš odbor za proračunski sistem in finance. Prosim, da nam poročevalec po- 
sreduje stališče, ki ga je odbor zavzel. Besedo ima poslanec Jože Praček. 

Jože Praček: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Začasni odbor za proračunski sistem in finance našega zbora je na današnji 
seji obravnaval amandma poslanca Franca Svetel j a k 3. členu predloga zakona 
o popustih na cene za skupinska potovanja otrok in mladine, naj se v 1. in 
2. vrsti 3. člena zsmenja števi1© »20« s številom »30«. Odbor je amandma po- 
slanca Franca Svetelja zavrnil iz edinega razloga, ker v proračunu republike za 
tekoče leto ni materialnega kritja za tak popust za skupinska potovanja otrok 
in mladine. Sprejem amandmaja bi pomenil, da odbor zavestno prekoračuje 
planirana sredstva letošnjega proračuna. 

Fredsednik Vera Kolarič: Dodatno poročilo zakonodajno-pravne ko- 
misije ste dobili danes na mizi. Vprašam predstavnika te komisije, če ga želi 
še ustno obrazložiti? Besedo ima poslanec Marjan Jenko. 

Marjan Jenko: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Zakonodajno-pravna komisija je razpravljala o amandmaju k predlogu zakona 
o popustih na cene za skupinska potovanja otrok in mladine. 

Po mnenju komisije predlog za povečanje popusta od 20 %> na 30% s for- 
ma'no-pravnega vidika ni problematičen, ker je republika tista, ki določa višino 
popusta. Pri konkretni določitvi popusta pa je seveda važno upoštevati mate- 
rialne možnosti republike, o čemer pa naj odločita pristojna zbora. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala. Slišali ste mnenje o amandmaju 
poslanca Franca Svetelja. 

Pričenjam razpravo. K besedi se je priglasil poslanec Tone Brumen. Prosim. 

Tone Brumen: Tovarišice in tovariši poslanci, bom zelo kratek. Z 
veliko zamudo sprejemamo zakon o popustih na cene za skupinska potovanja 
otrok in mladine, ki pa je velikega pomena za obstoj in delovanje mnogih mla- 
dinskih organizacij, ki s potovanji in obiski v najrazličnejših krajih, s potovanji 
na športna tekmovanja itd., vzgajajo mlade ljudi. 

Ker to področje že drugo leto ni pravočasno in enotno urejeno, se je dejav- 
nost nekaterih organizacij zelo zmanjšala, predvsem počitniške zveze, kar pa 
ima velike negativne posledice pri vzgoji mladih ljudi. Vzrokov, zakaj to pod- 
ročje urejamo tako pozno, je verjetno več, vendar mislim, da si kaj takega mi, 
kot zakonodajalci, ne bi smeli privoščiti in bomo verjetno težko prevzeli tudi 
odgovornost za negativne posledice, ki iz tega nastajajo. 

Tudi v bodoče je, zaradi nizkih popustov, pričakovati nadaljnje zmanjše- 
vanje dejavnosti pri že prej omenjenih organizacijah. Da pa bi pomnoži1! naša 
pičla sredstva in da dobimo tudi pri transportnih podjetjih komercialne po- 
puste, predlagam, naj bi republiški sekretariat za finance razpisal javni na- 
tečaj za koriščenje teh sredstev. 
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Sredstva za popuste bi lahko koristilo tisto transportno podjetje, ki bi 
nudilo najugodnejše pogoje in največji komercialni popust. 

Eden od osnovnih pogojev v natečaju bi vsekakor moral zavzemati trans- 
portno podjetje, da organizira prevoz na celotnem republiškem območju. S tem 
bi odpadla bojazen, da predeli, kjer opravlja prevoze drugo transpotrno pod- 
jetje, ne bi mogli koristiti popustov. Ne morem si namreč predstavljati, kako 
bi naj republiški sekretariat za finance sam pretehtal in izbral podjetje, ki bi 
nudilo najugodnejše pogoje, brez javnega natečaja. 

Prav tako ugotavljamo, da je vprašanje popustov, kot je že bilo danes več- 
krat omenjeno, neenotno v vsej Jugoslaviji, kar nepotrebno odpira nekatera, 
predvsem politična vprašanja. Z medrepubliškim dogovorom bi lahko to vpra- 
šanje v Jugoslaviji uredili enotno. 

V tej zvezi predlagam, da prav naša skupščina prevzame v tej smeri inicia- 
tivo. Hvala lepa. 

Fredsednik Vera Kolarič: K besedi se je priglasil poslanec Geza 
Bačič. Prosim. 

Geza Bačič: Tovarišice in tovariši poslanci. Gotovo ne pretiravam, če 
rečem, da je resnično že zadnii čas, da končno s sprejetjem zakona rešimo 
vprašanje popustov na cene za skupinska potovanja otrok in mladine. 

Fravzaprav je za mene nekoliko nerazumljivo, da je Slovenija edina re- 
publika v SFRJ, ki do danes teh pomembnih vprašanj naše mladine še ni rešila. 

Morda je tudi to dokaz, da imamo v Sloveniji včasih do mladih ter njihove 
rekreacije in vzgoje premalo posluha. Ali se predlagatelji zakona zavedajo, da 
naši otroci in mladina že 3 mesece ne morejo potovati, ne morejo izvajati učnega 
programa v celoti, saj zakona o popustih za potovanja v letošnjem letu nimamo, 
zaradi česar so odpadli številni izleti, potovanja, ekskurzije ipd.; v javni razpravi 
so bile na mnogih šolah konference organizacij zveze mladine, sestanki specia- 
liziranih organizacij, kot so: Počitniška zveza, taborniki, Društvo prijateljev 
mladine, Planinska zveza, športne organizacije, ki združujejo mladino, kjer so 
bile postavljene močne in upravičene zahteve po trajni, dosledni, enakopravni 
in čim hitrejši ureditvi tega vprašanja. Toda poglejmo, če so vse te zahteve tudi 
zajete v predlogu zakona. 

Sam sicer ne mislim dajati amandmaja, ker bi po dosedanjih izkušnjah 
sodeč, z njim verjetno ne uspel iz osnovnega razloga, ki ga tako radi ponav- 
ljamo, pa ne vem, če imamo prav, ker je za letos pač premalo denarja na 
razpolago v proračunu. 

Vseeno bi želel dati nekaj kritičnih pripomb k predlogu zakona. Najprej 
želim poudariti, da zakon tudi tokrat ne ureja popustov trajno, saj je regres za 
potovania mladine neposredno vezan na vsoto denarja, ki jo v ta namen določi 
republiški proračun, letos 1,5 milijona dinarjev, torej še manj kot lani, in ki 
prav gotovo ne bo zadostovala. 

Fredlagatelj zakona pa obenem že sam predvideva, da se bo raznih poto- 
vanj udeležilo okrog 581 tisoč učencev in mladine; za to število pa je, po mojem 
mnenju, takšna vsota najbrž premajhna. 

Priznati pa moramo, da je letos vsaj delno predvideno enotno in enako- 
pravnejše reševanje popustov za vso slovensko mladino, ker je popust pred- 
viden za vsa javna prometna sredstva, kar je edino pravilno pa četudi je na 
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ta račun regres nekoliko manjši. Lani je veljal zakon o popustih le za železnico, 
in precejšen del mladine, ki ne živi ob železnici, popustov ni bil deležen. 

Vsa leta doslej so naši otroci in mladinci veliko potovali. Mislim, da je 
ena glavnih nalog tudi današnje družbe, da jim tudi v prihodnje omogočimo, 
da potujejo, da hodijo na izlete, spoznavajo domovino, s? ob tem vzgajajo in 
postajajo napredni, izobraženi ter tudi dobri poznavalci naših krajev, ljudi in 
običajev. 

Navsezadnje smo tudi z zakonom o osnovni šoli s predpisanimi učnimi na- 
črti in predmetniki jasno poudarjali, da je naša šola enotna. Med drugim 
spadajo v učni program tudi strokovno poučne ekskurzije, izleti, obiski raznih 
prireditev, ki jih učenci v domačem kraju nimajo prilike videti, od kulturnih, 
tehničnih do športnih in ostalih. Če bi predlaganega zakona torej ne sprejeli, bi 
to pomenilo, da se učni program na vseh šolah ne more v celoti izvesti. Spet 
ne bi bilo enotnosti in enakopravnih pogojev za vse šole, ki jih tudi sicer ni. 

Menim, da tega ne smemo dovoliti, če že dopuščamo tako velike razlike in 
neenotnosti v materialnem položaju šolstva. Mislim pa, da se moramo ob tem 
zavedati še enega pomembnega dejstva. Sedanje materialne možnosti in stan- 
dard naših delovnih ljudi še ni tek, da bi bilo že mogoče ta regres zmanjšati 
na minimum. Se več. Izven industrijsko in gospodarsko razvitih centrov , so 
še področja, npr. Prek.murje, Slovenske gorice itdr., ki jim tudi 20<)/o popust 
pri skupinskih potovanjih skoraj nič ne pomeni. Mnogi starši še vedno ne bodo 
mogli svojih otrok poslati na ekskurzijo ali na izlet, če ob tem tudi prevozniška, 
železniška in avtobusna podjetja ne bodo dodala še svojih komercialnih po- 
pustov, ki pa bodo morali biti večji od 30 °/o. Vemo pa, da je popust namenjen 
morda še bolj tej siromašnejši mladini in da so prav ti mladi ljudje morda še 
bolj potrebni potovanj in rekreacije. Zato me v predlogu zakona motijo pred- 
vsem tele stvari: 

1. Zakaj zagotavlja republika le 20% popust od polne vozne cene, ali ni 
to za sedanje materialne razmere in možnosti le še premalo? 

Zavedam se, da bo proračunskega denarja v takšne namene vedno manj, 
saj se vloga proračuna zožuje, pa kljub temu ne morem razumeti, da Slovenija, 
kot razvita republika, lahko da le 20 °/o in še to ni povsem zajamčeno v pro- 
računu, medtem ko ostale republike, razen Hrvatske, lahko zagotovijo za poto- 
vanja mladine in otrok kar 30 °/o popusta, kljub temu, da so nekatere od teh 
dotirane od zveze in torej manj razvite. Ali v Sloveniji res ne moremo zago- 
toviti 30% udeležbe republike pri popustih? 

Človek ob tem razmišlja, ali dovolj skrbimo za razvoj in vzgojo naše mlade 
generacije in za njeno prihodnost. 

2. V 3. členu predloga piše: »Popust se daje po pogodbi, ki jo skleneta 
republiški sekretariat za finance in prevozno podjetje. V pogodbi je treba dolo- 
čiti tudi komercialni popust, ki ga daje prevozno podjetje.« 

Meni se zdi takšna formulacija preveč pomanjkljiva, saj ne daje nobene 
garancije, kolikšni bodo ti popusti, ali bodo sploh prevozna podjetja komercialni 
popust v resnici tudi dajala. 

Po mojem mnenju bi zakon moral vsebovati določbo, po kateri bi bil, kot 
je to predlagal pred menoj tovariš Brumen, natečaj prevozniških podjetij, ki bi 
nudila regresivne prevoze, obvezen in javen. 

Ce tega ne uredimo pa smo lahko le optimisti in čakamo na dobro voljo 
ali bodo železniška podjetja in avtobusna podjetja le spoznala, da kaže, spričo 
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množice mladih, ki potujejo na izlete, ekskurzije in letovanja, pokazati več po- 
slovnega smisla in jim bodo v lastnem interesu cmogočila komercialne popuste. 

Iz prakse sicer vemo, da ta podjetja ob raznih večjih turističnih ali športnih 
prireditvah lahko nudijo tudi 50% popusta na vozne cene za večkrat malo 
število potnikov, ki jim ne zagotovijo ekonomskega učinka. 

Frepričan sem zato da bi vsekakor našli še večji družbenoekonomski iz- 
račun tudi za enake popuste pri potovanjih mladine in otrok. 

3. Ne morem se tudi strinjati s tem, da se omejujejo šolske ekskurzije in 
izleti učencev osnovnih šol na dva dni, kar je razvidno iz zadnjega odstavka 
4. točke 1. člena predlaganega zakona. 

To namreč pomeni, da npr. učenci iz bolj oddaljenih krajev in območij Slo- 
venije, kjer so še vedno slabe prometne zveze, ne morejo v celoti izvesti učnih 
programov glede izletov in predvsem nekaterih ekskurzij, saj je učencem iz naših 
obrobnih pokrajin res težko prepotovati npr. Gorenjsko ali Slovensko primorje 
in se vrniti nazaj v dveh dneh. Takšen izlet je po mojem muka in precejšen 
napor za učence, ne pa razvedrilo. 

Mislim, da bi bilo bolje zadnji odstavek enostavno izpustiti, kar ne bi 
pomenilo nobene nove finančne obremenitve, omogočili pa bi tako enakopravne 
pogoje pri koriščenju regresov vsem mladim v Sloveniji. Sploh menim, da so 
ne glede na širše možnosti uprave vseh javnih prevoznih sredstev objektivni 
pogoji za koriščenje voznih olajšav na splošno slabši in da se slabšajo, tako 
glede na manjšo družbeno udeležbo v ceni prevoza in na predvidena manjša 
sredstva v proračunu še bolj pa na ostrejše pogoje za koriščenje teh olajšav. 

Tako se zopet nekoliko oddaljujemo od družbene skrbi za človeka v naši 
družbi, kar se ne bi smelo dogajati. Gre za mladega doraščajočega človeka, ki bo 
tudi po takšnih ugodnostih ali neugodnostih in naših odločitvah ocenjeval našo 
družbo in skrb za socialističnega človeka v njej. Spričo tega moramo reševati 
tudi ta vprašanja z veliko mero odgovornosti. 

Prav iz navedenih razlogov tudi podpiram amandma poslanca našega 
zbora tovariša Franca Svetelja. 

Predesdnik Vera Kolarič: Hvala lepa. Za besedo je prosila poslanka 
Vida Rudolfova. Prosim. 

Vida Rudolf: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Pravzaprav mi je neprijetno, ker v tako kratkem času drugič stopam na tale 
prostor, vendar se mi zdi, da bi bilo prav ob sprejemu tega zakona treba osvet- 
liti naš odnos do nastajanja nekaterih zakonov. 

Najprej moram ugotoviti, da je to izrazito kazuistični zakon, ki ga vedno 
prepozno sprejemamo, tako kot je omenil že tovariš Brumen. 

Drugič vas moram opozoriti, kako se je priprava na ta zakon odrazila v 
proračunu. V prvem načrtu proračuna te postavke sploh ni bilo, pojavila se je 
šele v drugem načrtu, in sicer kot edina postavka v mnogo zmanjšanem obsegu 
glede na sredstva v preteklem letu. Od lanskoletnih 210 milijonov je letos na- 
menjenih za popuste pri vožnji za mladino v proračunu 150 milijonov starih 
dinarjev. Mislim, da že to dejstvo kaže, kako pri nas, tudi v skupščini, rešujemo 
nekatera vprašanja. Sem velik zagovornik proračunske discipline, vendar, če 
ob takem popustu, kot je sedaj predviden, nimamo dovolj razčiščenih pojmov, 
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koliko sredstev bo za izvršitev obveznosti iz zakona potrebno, že zavestno krši- 
mo to disciplino. 

Drugo pa je, kakšen odnos imamo do problemov v naši skupščini. Opro- 
stite mi, če bom nekoliko jedko primerjala, kaj v našem proračunu pomeni 
veliko in kaj malo. Ko smo razpravljali o sredstvih republiškega proračuna, nam 
je predstavnik predlagatelja pojasnil ob tej postavki, da pač sredstev ni več, 
po drugi strani pa smo ob obravnavi zakona o petdnevnem delovnem tednu 
slišali, da predstavlja postavka za razširitev prehrambenega centra na izvršnem 
svetu, ki zajema 36 milijonov din, malo stvar. Moram reči, da od tistega tre- 
nutka dalje nisem bila pripravljena sprejeti obrazložitev v zvezi z vsoto, ki je 
potrebna za zagotovitev popusta za vožnjo mladim ljudem. Gre namreč za to, 
ali se bcmo v skupščini odločili za solidarnost ob vprašanju vzgoje, ali pa bomo 
še vnaprej samo deklarirali vzgojo kot družbeno skrb le na pročelju naše druž- 
bene stavbe, pri stranskih vratih pa jo bomo pripravljeni izvreči, to se pravi, 
da bomo zopet z vodo izvrgli tudi otroka. 

Mislim, da je o pomembnosti družbene skrbi za vzgojo, treba spregovoriti 
prav posebno tudi v naši republiki, če lahko govorimo Slovenci sami zase, 
lahko potrdimo, da smo nagnjeni k neki zaprtosti in da nam lahko pomanjkanje 
možnosti, da si mladi dejansko razširijo geografsko in socialno obzorje ob 
spontanem spoznavanju krajev in ljudi, zelo škoduje, saj je to pomembna po- 
stavka družbene vzgoje, ki je ne kaže odpravljati s pomanjkanjem proračunskih 
sredstev. Kadar gre za človeka, je treba res primerjati, kaj je veliko in kaj 
je malo. Mislim, da je težko tako pozno sprejeti zakon, ki vnaprej ustvarja 
slabše pogoje predvsem tistim, ki so bolj oddaljeni od rekreacijskih centrov. Ne 
bom govorila o kompleksnem vprašanju mladine. Skušala se bom omejiti samo 
na vprašanje varstva v počitniškem času, to se pravi v času letovanj otrok. 

Naj vam povem, da pomeni za otroka iz Murske Sobote ali iz Lendave, 
10% večji popust na železnici ali avtobusu, stroške enega oskrbnega dne na 
letovanju. Ali izgleda to malo? Poleg tega pa moramo vedeti, da se takih leto- 
vanj udeležujejo večinoma otroci, ki jim starši ne morejo omogočiti rekre- 
acije, morda tudi ne občinske skupščine. 

Prosim vas, da ob tem, ko razpravljamo o zakonu, ne vidimo samo tistih 
centrov, ki imajo blizu možnosti rekreacije ali v planinah ali na morju, temveč 
da imamo pred očmi tudi otroke iz tistih centrov, ki morajo za kakršnokoli 
spremembo podnebja, ki je potrebno za njihovo zdravje in rekreacijo, porabiti 
precej sredstev tudi za prevoz. Zato se ne morem odločiti, da bi glasovala za 
zakon, ki zagotavlja le 20%, čeprav vem, da je nujno potreben in da ga mo- 
ramo čimprej sprejeti. 

Predsednik Vera Kolarič: Želi še kdo razpravljati? Prosim, besedo 
ima predstavnik izvršnega sveta dr. Ernest Petrič. 

Dr. Ernest Petrič: Tovarišice in tovariši poslanci, postavljenih je 
bilo nekaj vprašanj, ki bi zahtevala nekatera pojasnila, seveda pa ne morem 
odgovoriti na vsa vprašanja, ki so segla od problemov otroškega varstva pa do 
splošne proračunske problematike. 

Republiški sekretariat za finance ima ves čas namen, da izvede konkurz, 
tako kot ste zahtevali, pri iskanju najustreznejših partnerjev, ki bodo najugod- 
nejši ponudniki komercialnega popusta. V tej smeri so bili že prvi razgovori 
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in kot sem že rekel se ponudbe sučejo okoli 30 °/o komercialnega popusta. Se 
enkrat pa ponavljani, da bodo po sprejetju tega zakona in po natančnejših kal- 
kulacijah, da tako rečem, ki ne bodo videle samo lahek zaslužek iz takih 
potovanj, verjetno možnosti tudi za višje komercialne popuste. 

Kar zadeva omejitve potovanj za osnovnošolske otroke na 2 dni, naj povem, 
da je bil to nasvet, ki je prišel iz vrst ljudi in organov, ki se s to problematiko 
ukvarjajo, ker menijo, da so potovanja za osnovnošolsko mladino prek meja 
Slovenije prenaporna, Slovenija pa je majhna in se v dveh dneh lahko dopotuje 
kamorkoli. Za tako stališče se je zavzela tudi izobraževalna skupnost in drugi 
strokovni organi, ki so sodelovali pri pripravi zakonskega predloga. Moram 
reči, da je bila cela vrsta zelo jasnih zahtev, naj bi potovanja za osnovnošolsko 
mladino ne bila naporna, kajti potovanja, kakršnim smo včasih priča, brez pre- 
skrbljenih prenočišč, otrokom več škodijo, kot pa koristijo. 

Kar zadeva pripombe, da je postavka v proračunu sicer opredeljena, da 
pa vendarle ni jasno, ali bodo ta sredstva zadoščala ali ne bodo zadoščala, 
moram reči, da je to popolnoma nemogče natančneje opredeliti, ker se ne ve 
koliko otrok in kam bo potovalo. Predvidevanja glede na potovanja v pretek- 
losti in glede na mladino, ki se bo teh popustov poslužila nekako kažejo, da 
bodo sredstva, predvidena V proračunu, približno ustrezala kvoti predvidenih 
potovanj. Verjetno pa bodo nastale določene prekoračitve, ki jih bomo pri- 
hodnje leto morali pokriti, vendar pa bi sprejetje višjega popusta od 20 %, po- 
menilo, da bomo zavestno občutno prekoračili to postavko. To je vse. Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? Be- 
sedo ima poslanec Tone Brumen. 

Tone Brumen: Postavil bi samo vprašanje, ali 3. člen zakona omo- 
goča sekretariatu, da razpiše javni natečaj. Ce mu tega ne omogoča, sem pri- 
pravljen takoj predlagati ustrezen amandma. 

Dr. Ernest Petrič: Sekretariatu 3. člen omogoča, da razpiše natečaj 
in ga bo tudi razpisal. 

Tone Brumen: Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Besedo ima poslanec Franc Svetelj. 

Franc Svetelj: T,ovarišice in tovariši. Pobudo za ta amandma sem 
dobil, ko smo v sekciji pri občinski konferenci Socialistične z;veze razpravljali 
o materialnem položaju in aktivnosti službenih organizacij in društev v pri- 
hodnjem obdobju. 

V teh razpravah se je postavilo vprašanje ali bo namen oziroma smoter, 
zaradi katerega sprejemamo ta zakon, res dosežen, če bomo sprejeli predlagano 
stopnjo samo 20 %>, ker ni nikjer zagotovila, da bodo prevozniška podjetja odo- 
brila določen, recimo 50 %> popust, da bi lahko skupno dosegli lanskoletno 
stopnjo regresa; ki je bila, kot je znano, 70"3/o. 

Doslej nisem nikjer zasledil podatkov o dejanskih stroških, ki jih je imela 
naša republika z lanskoletnimi popusti. 
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Po poslovniku Skupščine SRS bi moral ob amandmaju dati tudi odgovor 
na vprašanje, kje dobiti dodatna sredstva za predlagano stopnjo regresa. K 
temu bi dejal, da tudi predlagatelj zakonskega predloga ni dal poslancem no- 
benih izračunov, koliko sredstev bo potrebnih za stopnjo 20'°/o, z izjemo pred- 
loga, naj bi v republiškem proračunu za letošnje leto zagotovili 1,5 milijona 
N dinarjev. Kolikor lahko to vzamemo za osnovo in če upoštevamo v prvem 
in drugem primeru, to je po stopnji 20 in 30 %> enak obseg koriščenja popustov, 
oziroma števila koristnikov, potem bi z amandmajem predlagana stopnja terjala 
zagotovitev dodatnih 750 000 N dinarjev. 

Če je danes naš namen, da zakonsko uredimo vprašanje popustov pri sku- 
pinskih prevozih mladine ne samo za letošnje leto, pač pa za daljše obdobje, 
kot smo v vseh dosedanjih razpravah ugotavljali, potem letošnja akontacija 
1,5 milijona v republiškem proračunu ne sme preprečiti, da tega ne bi storili. 

Menim, da se moramo zavedati pomembnosti naše odločitve in posledic, 
ki jih bo naša odločitev imela na bodočo izobraževalno in rekreativno aktivnost 
naše mladine. Zato vztrajam pri amandmajih. 

Predsednik Vera Kolarič: Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Če ne, 
zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Najprej moramo glasovati 
o amandmaju poslanca Franca Svetelja, po katerem naj bi se v 1. odstavku 
3. člena v 1. in 2. vrsti zamenjala številka »20« s. številko «-30«, tako da bi se 
3! člen glasil: »Popust po tem zakonu znaša 30 '%> od polne vozne cene. Pri 
prevozu z vlakom znaša popust 30 °/o vozne cene za II. razred osebnega oziroma 
bržega vlaka.« 

Prosim poslance, kdor je za tak amandma, da dvigne roko. (Večina po- 
slancev dvigne roko.) Kdo je proti? (8 poslancev.) Kdo se je zdržal? (5 poslan- 
cev.) Hvala. 

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor z večino glasov sprejel 
amandma poslanca Franca Svetelja. 

Sedaj moramo glasovati še o zakonskem predlogu v celoti. Kdor je za 
zakonski predlog v celoti, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (1 poslanec.) Hvala. Se je kdo vzdržal? (3 poslanci.) 

Ugotavljam, da je organizacij sko-poli ti čni zbor z večino glasov sprejel 
predlog zakona o popustih na cene za skupinska potovanja otrok in mladine. 

Prehajam na 6. točko dnevnega r e d a , to je na obravnavo pred- 
Ibga ugotovitev in sklepov o proračunski politiki v letu 1968. 

Na zadnji seji našega zbora sta začasni odbor zal proračunski sistem in 
finance ter odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora 
dobila nalogo, da pripravita predlog ugotovitev in sklepov o proračunski po- 
litiki v letu 1968. Ta predlog ste dobili danes na klopeh. Zeli morda predstavnik 
odbora besedo? Prosim, besedo ima Marjan Jenko. 

Marjan Jenko : Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Na zadnji seji, kot je že tovarišica predsednik pravkar rekla, je bil sprejet 
sklep, da naj začasni odbor za proračunski sistem in finance našega zbora 
pripravi za današnjo sejo zbora predlog ugotovitev in sklepov o proračunski 
politiki za leto 1968, ki naj predvsem služijo kot bodoča izhodišča za pripravo 
proračuna za leto 1969. : c 
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Ta predlog ste pravkar prejeli, izdelala sta pa ga skupaj naš začasni odbor 
in pa odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora. 

Ugotovitve in sklepi v predlogu izhajajo iz načelne in konkretne razprave 
stališč in predlogov poslancev na dveh sejah zbora, in stališč, predlogov in 
razprave članov začasnega odbora na treh sejah začasnega odbora. S predlože- 
nimi ugotovitvami in sklepi smo želeli na kratko, toda čimbolj skladno in uje- 
majoče povezati ugotovitve in stališča razprav našega zbora in odborov. 

Odločili smo se, da formuliramo ugotovitve in sklepe čimbolj konkretno, 
akcijsko, tako da bi vsi prizadeti, to je naš zbor, začasni odbor, izvršni svet in 
republiški sekretariat za finance dobili konkretne naloge za bodoče delo, pred- 
vsem za bodoče delo v načelnih in konkretnih pripravah pri izdelavi proračun- 
skih izhodišč za leto 1969, kajti glavni cilj tega sklepa je, da z našim nadaljnjim 
delom že vnaprej opredelimo izhodišča za proračun za leto 1969. 

Ugotovitve in sklepi so usklajeni z izvršnim svetom in tudi z republiškim 
sekretariatom za finance. 

Dovolite mi, da sklep prečitam, in to pazljivo, predvsem zaradi tega, ker 
sklep nalaga zelo resne, obsežne in odgovorne naloge vsem prizadetim orga- 
nom v prihodniih mesecih, do takrat ko bomo izhodišča za pripravo proračuna 
za leto 1969 izdelali. 

»Skupščina SR Slovenije je razpravljala o proračunu Socialistične republike 
Slovenije za leto 1968 in ugotovila: 

— da predlagana razporeditev sredstev republiškega proračuna za leto 
1968 pomeni, po kritju tekočih in zapadlih obveznosti, le 6,5% povečanje sred- 
stev za vse druge tekoče potrebe. V tem okviru se zagotavlja večje povečanje 
sredstev na področju znanosti, in za zavode in sklade na področju kulture. 
Taka razporeditev sredstev republiškega proračuna je v skladu s smernicami 
družbenega plana SR Slovenije v letih 1966 do 1970; 

— da v politiki proračunske potrošnje še vedno premalo prihajajo do izraza 
reformska prizadevanja, ker je proračun še vedno sestavljen pretežno na pod- 
lagi startnih osnov iz preteklih let, kar ohranja staro strukturo proračuna, ki 
ni v skladu z mestom in vlogo posameznih proračunskih potrošnikov. Zaradi 
tega bo potrebna skrajna racionalizacija trošenja proračunskih sredstev. Le na 
ta način bo mogoče uravnovesti proračunsko potrošnjo z razpoložljivimi sred- 
stvi brez najemanja kreditov, katerih vračanje bi prizadelo dolgoročno prora- 
čunsko politiko. Uveljavitev tega načela pa zahteva strogo proračunsko disci- 
plino pri vseh koristnikih proračunskih sredstev, kat j i med proračunskim letom 
ne bo mogoče sprejemati nobenih dodatnih obveznosi, ki niso predvidene V 
proračunu; 

— da še vedno ni zadovoljivo rešenoi vprašanje prenosa potrebnih sred- 
stev iz širših družbeno-političnih skupnosti na ožje družbeno-politične skupnosti 
v zvezi s prenosom pristojnosti. Zaradi tega bo potrebno proučiti, skladno s 
programsko osnovo Skupščine SR Slovenije, in skladno s programi dela pri- 
stojnih zborov, sistem financiranja družbeno-političnih skupnosti; 

— da republiška uprava v sedanji obliki ne more uspešno opravljati svojih 
nalog, ker niso razčiščena vprašanja mesta in vloge uprave na sedanji stopnji 
družbeno-političnega razvoja. Dokler ta vprašanja he bodo rešena, tudi ni 
mogoče izdelati objektivnih merih za dodeljevanje finančnih sredstev upravi, 
v zvezi s tem pa tudi ni pričakovati bistvenega izboljšanja kadrovske strukture 
in bo za to delo v upravi še vedno premalo učinkovito. Ne glede na to pa je 
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treba vztrajati, da je proračun sestavljen na podlagi delovnih programov in 
dokumentiranih predlogov za zagotovitev sredstev, ki jih predlože koristniki 
proračuna. Z racionalizacijo republiške uprave, posebej z zboljšanjem kadrovske 
strukture ni pričakovati, da bi bilo mogoče zmanjšati stroške za njeno po- 
slovanje: 

— da v pravosodju ni pričakovati v letošnjem letu sistemskih sprememb, 
ki bi lahko vplivale na drugačne finančne potrebe pravosodnih organov in je 
zato mogoče zagotoviti potrebna sredstva na podlagi dosedanjih kriterijev. 

— da obstoja vrsta zavodov in inštitutov, ki ne spadajo v okvir republiške 
uprave, financirajo pa jih prek pogodbene dejavnosti skladi, oziroma republi- 
ški sekretariati. Do teh zavodov in institucij pa ni jasnih stališč glede anga- 
žiranja, financiranja in kadrovskega izpopolnjevanja v skladu z družbenimi 
potrebami, potrebami gospodarstva in z nacionalnim razvojem republike; 

— da se je število družbeno-političnih organizacij in društev, ki se finan- 
cirajo iz republiškega proračuna, znižalo nasproti prejšnjim letom, da pa še 
vedno ni v celoti razčiščeno vprašanje, katere organizacije in društva so takega 
pomena za republiko, da jih je treba financirati iz proračuna. 

Glede na navedene ugotovitve sta republiški in organizacij sko-političfti 
zbor Skupščine SR Slovenije sprejela sklepe: 

1. Republiški in organizacijsko-politični zbor bosta skupaj z izvršnim sve- 
tom spremljala proračunsko potrošnjo in ukrepala za odpravo ugotovljenih 
pomanjkljivosti. V ta namen bosta pristojna odbora obeh zborov skupaj z iz- 
vršnim svetom trimesečno razpravljala o izvrševanju proračuna in o proble- 
matiki, ki se bo ob tem pojavljala in skupaj z izvršnim svetom predlagala 
zboroma potrebne predloge. 

2. Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in za- 
časni odbor za proračunski sistem organizacij sko-poHtičnega zbora bosta pro- 
učila zaključne račune vseh proračunskih koristnikov. O ugotovitvah, ki bodo 
predstavljale osnovo za sestavo republiškega proračuna za prihodnje leto, bosta 
odbora poročala svojima zboroma do konca junija 1968. 

3. Začasna komisija izvršnega sveta za proučitev republiške uprave bo 
najpozneje do konca maja 1968 predložila poročilo Skupščini SR Slovenije, v 
katerem bo opredelila mesto in vlogo republiške uprave in predloge za njeno 
racionalizacijo. 

4. Izvršni svet naj takoj materialno omogoči izboljšanje in izpopolnitev 
kadrovske strukture in organizacijo dela v tistih republiških organih (repu- 
bliški sekretariat za finance, republiški sekretariat za delo, zavod SRS za pla- 
niranje), pri katerih pomanjkanje ustreznega kadra onemogoča normalno in 
učinkovito poslovanje. Pri tem naj posveti posebno pozornost organizacijskemu 
in kadrovskemu izboljšanju inšpekcijskih služb. 

5. Izvršni svet naj prouči način in metode ovrednotenja programov dela 
vseh koristnikov proračuna kot osnovo za njihovo financiranje. Na tej osnovi 
naj prouči vprašanje, ali so vsi dosedanji koristniki proračunskih sredstev 
takega pomena za republiko, da jih je treba financirati iz republiških sredstev. 

6. Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in ža- 
časni odbor za proračunski sistem in finance organizacijsko-političnega zbora 
bosta do novembra 1968 proučila programe dela posameznih proračunskih ko- 
ristnikov za leto 1969. 

26* 
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7. Izvršni svet bo predlagal Skupščini SR Slovenije ekonomsko-politična 
izhodišča za sestavo proračuna in spremljajoče predpise za leto 1969, po analizi 
polletnega izvajanja proračuna tako, da se bo razprava o teh izhodiščih začela 
že v prvi polovici septembra 1968. 

8. Izvršni svet naj se pri zveznih organih zavzame, da bodo morebitne 
spremembe v prispevkih, davkih in taksah znane najpozneje v mesecu no- 
vembru 1968, kar bo omogočilo pravočasno sprejemanje republiškega in občin- 
skih proračunov.« 

Prosim zbor, da razpravlja o tem sklepu, da da pripombe in dopolnitve in 
da ga sprejme. 

Obenem pa bi v imenu zakonodajno-pravne komisije povedal, da je komi- 
sija razpravljala o tem predlogu, da ni imela k predlogu pripomb in da je 
menila, da je v skladu z zakonitimi predpisi. Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala. Zeli morda še besedo predstavnik 
izvšnega sveta? (Ne.) Hvala. 

Pričenjam razpravo o predlogu, ki ga imate pred seboj. Prosim, besedo 
ima tovariš Ivan Rau. 

Ivan Rau: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. V 
predlaganih sklepih pogrešam zaključek oziroma sklep glede ugotovitve, ki bi 
se nanašal na tretjo alineo na prvi strani, kjer je ugotovljeno, da še vedno 
ni rešeno vprašanje prenosa potrebnih sredstev pri širših družbeno-političnih 
skupnostih na ožje družbeno-politične skupnosti, v zvezi s prenosom pristoj- 
nosti. 

Ta problem se je v vsej ostrini pojavil letos pri formiranju občinskih pro- 
računov. Manjši dohodki iz nekaterih virov v mnogih občinah onemogočajo 
dejansko uskladitev njihovih proračunov. 

Nove obveznosti občin, kot so materialni stroški za milico, povečani stro- 
ški za SDK, železniški prehodi, o katerih smo danes razpravljali itd., niso 
z ničemer krite z novimi viri dohodkov. 

Na novo uvedeni proračunski dohodki, ki jih nazivamo tudi tolažilni, to 
so komunalne takse in pa prispevek iz sklada skupne porabe, še zdaleč ne na- 
domestijo izpadov pri zmanjšani udeležbi občin na prispevku iz osebnega do- 
hodka, na prispevku od obrti in nekaterih drugih dohodkih. 

Ze več let ugotavljamo, da je proračunska potrošnja po občinah zelo raz- 
lična, ker so se vse doslej proračunska sredstva formirala več ali manj na 
podlagi startnih osnov preteklih let. Tako delitev smo uveljavili tudi pri dode- 
ljevanju dopolnilnih sredstev občinam. 

Proračunska sredstva se tako niso formirala v občinah po dejanskih ugo- 
tovljenih potrebah. Zato predlagam, da bi v sklepih dodali v 1. točki, drugi 
odstavek, ali pa dodali posebno točko z naslednjo vsebino: 

»Izvršni svet naj do konca septembra 1968 prouči proračunsko potrošnjo 
po občinah in predlaga Skupščini SR Slovenije, to je republiškemu zboru in 
organizacijsko-političnemu zboru, ustrezne ukrepe za uskladitev te potrošnje 
glede na dejanske potrebe v občinah, v skladu z njihovimi pristojnostmi po 
ustavi in zakonih.« 
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Predsednik Vera Kolarič: Zeli še kdo razpravljati? Prosim, tovariš 
Jenko. 

Marjan Jenko: Problem, ki ga je postavil tovariš Rau, je pravzaprav 
problem financiranja družbeno-političnih skupnosti kot sistema v celoti. Mi smo 
se tega zavedali, ko smo sestavljali te ugotovitve oziroma te sklepe in smo 
v ugotovitvah to nakazali. 

Sočasno smo se pa tudi zavedali, da je najbrž težko in sploh nemogoče 
parcialno reševati problem sistema financiranja in zato nismo postavili kon- 
kretne naloge izvršnemu svetu, da to prouči v okviru republike, ker smo menili, 
da je naš zbor na eni izmed preteklih sej, mislim da na predzadnji, sprejel pro- 
gram dela zbora. V tem programu dela zbora pa je prav konkretno postavljena 
naloga sistemsko obravnavati financiranje družbeno-političnih skupnosti. Zato 
smo bili mnenja, da je ta naloga pravzaprav že vključena v program, ki 
ga bomo morali realizirati. To je en razlog. Poleg tega je v resoluciji, ki je bila 
sprejeta, mislim, na zadnji seji, postavljen tudi problem financiranja družbeno- 
političnih skupnosti kot enega izmed pomembnih nalog v zvezi z obremenjeva- 
njem gospodarstva, v zvezi s prispevki, davki in taksami, v zvezi s proračunsko 
potrošnjo v občini, v zvezi z obremenitvami občin v tistih primerih, ko se 
pravzaprav naloge prenašajo na občino ali obratno, v smislu federacija-repu- 
blika, kajti tudi ta odnos ni jasen in razčiščen. Skratka, bili smo mnenja, da 
bo ta razprava razčistila tudi navedena vprašanja. Končno naj opozorim, da 
imamo danes v federaciji in v republiki komisije za ustavna vprašanja, katerih 
naloga je med drugim tudi obravnavanje pomembnih vprašanj sistema finan- 
ciranja družbeno-političnih skupnosti. 

Spričo te zahteve, ki jo predlaga tovariš Rau, prav iz navedenih razlogov 
nismo vključili v predlagane sklepe tega, kar predlaga tovariš Rau, posebno 
še, ker tega v kratkem roku nekaj mesecev ne bi mogli razčistiti. Nedvomno 
pa mora to biti naloga našega odbora in zbora v bodoče. Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič : Vprašam tovariša Raua, če še vztraja pri 
predlaganem sklepu? 

Ivan Rau: Vztrajam, ker mislim, da republiškega proračuna mimo 
proračunske potrošnje v občinah ne moremo oblikovati in da je to kompleksen 
problem financiranja družbeno-političnih skupnosti. Formulacija sklepa je ad 
hoc, morala bi biti skupna, ker v 1. točki pravimo, da bi hkrati morali upošte- 
vati tudi proračunske dohodke. Predlagam, da se termin »do konca leta« na- 
domesti s terminom »do konca novembra«, ker mislim, da se to dopolnjuje 
s prispevnimi stopnjami, ki jih bo dajočila zveza ali republika, občinam pa 
ostane, kar si prej vzamejo in zato občine »visijo«. 

Predsednik Vera Kolarič: Tovariša poslanca bi vprašala samo glede 
roka, ker je rok problematičen glede na obrazložitev, ki jo je dal tovariš Jenko. 

Ivan Rau: Do konca novembra. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala. Besedo želi poslanec tovariš Mirko 
Zlender. 
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Mirko Zlender : Na drugi strani je rečeno: »... ne glede na to pa 
je treba vztrajati, da je proračun sestavljen na podlagi delovnih programov in 
dokumentiranih predlogov za zagotovitev sredstev, ki jih predlaga koristnik 
proračuna.« 

Ali je glede na metodologijo programiranja dela in pa glede na finančna 
sredstva, ki jih ima in ki jih bo imel proračun na razpolago, realno pričakovati, 
da se bo ta predlog, oziroma ta ugotovitev uresničila. Prosim, da mi na to 
vprašanje predstavnik odbora odgovori. 

Poleg tega pa mislim, da ne moremo nekritično mimo ugotovitve, ki je 
zapisana pod drugo alineo, kjer je govora o proračunski disciplini in pa o zahtevi, 
da med letom ne moremo angažirati nobenih dodatnih sredstev oziroma, da 
noben proračunski koristnik ne more angažirati dodatnih sredstev, ki niso v 
proračunu predvidena. Opozoril bi na izid glasovanja pri prejšnji točki in 
zdi se mi, da je takšno ugotavljanje, spričo prejšnjega glasovanja, zelo pro- 
blematično. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala. Besedo ima predsednik začasnega 
odbora za proračunski sistem in finance tovariš Marjan Jenko. 

M a rjan Jenko: Razprava, ki jo je načel tovariš Zlender, traja, to- 
varišice in tovariši poslanci, že od prvega dne, ko je bil sprejet zakon o sred- 
stvih za delo v državnih organih. To je zaenkrat ostala še diskusija. Nihče pa 
še do sedaj ni postavil vprašanja, ali je takratna koncepcija samouprave in 
koncepcija samouprave danes še adekvatna ali ne. S samoupravo smo postavili 
tudi jasno stališče financiranja programa in meni se zdi, da ne moremo iti 
sedaj mimo tega, za kar smo se odločili ob sprejemanju zakona o sredstvih 
državne uprave in tudi zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti. 
Sedaj je pravzaprav program osnova za financiranje državne uprave, vendar 
tega ne smemo pojmovati tako, da je program tudi edina osnova za financiranje. 
Prav gotovo pa moramo imeti neke kriterije za dodeljevanje sredstev tudi v 
upravi in eden od njih mora biti program. Pri tem moramo vztrajati še posebej 
sedaj, ker smo prav v letošnjem letu odločneje in bolj organizirano kot doslej 
programirali tudi delo skupščine, izvršnega sveta in drugih državnih organov. 
Doslej nismo imeli nobenega programa republiške skupščine ali pa programa 
posameznih zborov, sedaj pa to imamo. In mislim, da so to objektivne osnove 
za začetek nekega bolj resnega urejevanj a sistema financiranja državne uprave 
na osnovi programiranja. Zato mislim, da je potrebno s tega vidika gledati na 
sistem financiranja državne uprave. Ponavljam, da od tega ne moremo in ne 
smemo odstopati, kajti če od tega odstopimo, tovariši, odstopamo potem od 
sistema financiranja državne uprave in obenem odstopamo že tudi od samo- 
upravljanja v državni upravi. Mislim, da bi bilo to napačno. Naš zbor že 
vsa leta vztraja na programih dela državne uprave in zato ne bi bilo pra- 
vilno, da sedaj tega v sklepih sploh ne omenimo. 

Kar zadeva druge pripombe tovariša Zlendra pa se z njim strinjam, ko 
pravi, da smo načelo proračunske discipline že prekršili, ko smo glasovali o 
popustih za potovanja otrok in mladine. Resno dvomim, kako bomo sedaj kar 
naenkrat našli sredstva za razliko 10 % v proračunu, kot smo ga sprejeli. 
Dejstvo je, da se na eni strani borimo za proračunsko disciplino, na drugi 
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strani pa to disciplino sami zavestno rušimo. V bodoče tako ne bomo mogli 
več delati. Hvala lepa. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala. Tovariši, ker je tovariš poslanec 
vztrajal pri svojem predlogu, moramo o njegovem predlogu posebej glasovati. 
Njegov predlog se glasi, da se doda 1. sklepu nov odstavek, ki naj bi se glasil: 
»•Izvršni svet naj do konca novembra 1968 prouči proračunsko potrošnjo po 
občinah in predlaga skupščini SR Slovenije t. j. republiškemu zboru in orga- 
nizacijsko-političnemu zboru, ustrezne ukrepe za uskladitev te potrošnje, glede 
na dejanske potrebe v občinah, v skladu z njihovimi pristojnostmi po ustavi 
in zakonih.« 

Prosim, kdor je za predlog sklepa, kot ga je predlagal poslanec tovariš 
Rau, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Pet poslancev.) 

Ugotavljam, da je predlog tovariša Raua z večino glasov sprejet. Zeli še kdo 
razpravljati? (Ne.) Ce ne, tovariši, zaključujem razpravo in prehajam na gla- 
sovanje o predlogu ugotovitev in sklepov v celoti. Prosim, kdor je za predlog 
ugotovitev in sklepov s popravkom, ki smo ga prej izglasovali, naj dvigne 
roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Dva poslanca.) 

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor z večino glasov sprejel 
predlog ugotovitev in sklepov o proračunski politiki v letu 1968. 

Preden zaključimo sejo, bo tovarišica Deklevova, namestnica republiškega 
sekretarja za finance, odgovorila na poslanski vprašanji tovariša Raua in tova- 
riša Franca Svetine. Besedo ima tovarišica Dragica Dekleva. 

Dragica Dekleva: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Tovariš Ivan Rau, poslanec organizacijsko-političnega zbora SR Slovenije, 
je postavil naslednje vprašanje: »Ali namerava izvršni svet izdati občinskim 
skupščinam priporočilo glede enotne višine upravnih taks za izdajo potnega 
lista in vizuma v SR Sloveniji.« 

Občinske skupščine so doslej v svojih odlokih uveljavljale enotne tarife za 
vse predmete upravnih taks. Razmišljanja o možnostih, da qbčina sprejme 
nižjo tarifo, kot je predvidena z zveznim zakonom, so nastopila šele ob 
zvišanju taks za potne liste in vizume. Menimo, da bi določanje višine 
taks za potne liste moralo biti urejeno enotno, tako kot ugotavljamo, da bi 
morala biti nasploh celotna davčna zakonodaja, tudi glede ostalih oblik prispev- 
kov in davkov med občinami, enotna in usklajena. 

Družbeno-politične skupnosti so tudi sicer po določilih zakona o financiranju 
družbeno-političnih skupnosti dolžne svojo davčno politiko medsebojno uskla- 
jevati. Zaenkrat še niso sprejele vse občine spremenjene odloke glede višine 
taks za potne liste "in vizume. Kolikor se bo pokazalo, da so glede višine taks 
med občinami večje razlike, bo izvršni svet težil, da se te razlike uskladijo 
v interesu enotnega položaja občanov in bo predlagal skupščini ustrezne ukrepe, 
morda tudi ustrezno priporočilo. Hvala. 

Predsednik Vera Kolarič: Vprašam tovariša poslanca, če se strinja 
ž odgovorom (Da.) Hvala. 
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Dragica Dekle va: Tovariš poslanec Franc Svetina je postavil na- 
slednje vprašanje: 

»Kakšno je stališče izvršnega sveta, glede na različno interpretacijo za- 
konitosti in glede na različno izvajanje zakona o spremembah zakona o ko- 
munalnih taksah v občinah.« 

V zakonodajnem postopku o spremembi zakona o komunalnih taksah je 
zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije opozorila na nekatere 
okoliščine, ki so po njenem mnenju v nasprotju s pravno-teoretičnimi pogledi 
z zakonom o komunalnih taksah. V razpravi v republiškem zboru skupščine 
so bila ta opozorila obravnavana in je republiški zbor kljub tako izraženim 
pomislekom zakon sprejel, ker se večina poslancev ni strinjala z mnenjem 
zakonodajno-pravne komisije. Zakon o spremembah o komunalnih taksah je bil 
tako sprejet v obeh zborih skupščine in je zato veljaven ter ga je zato potrebno 
izvajati. 

Nobenega smisla nima razpravljati o tem ali je zakon ustaven ali ne, 
zato ker je sprožen ustavni spor. Do odločitve ustavnega sodišča je zakon ob- 
vezen in nima nihče pravice prejudicirati drugačne rešitve. Republiška Skup- 
ščina SR Slovenije je sprejela priporočilo za vodenje in izvajanje politike glede 
prispevkov, davkov in taks. V tem priporočilu je med drugim odločila, da pri 
uvajanju komunalnih taks na novo uvedene taksne predmete (avtomobili, 
traktorji) priporoča, da občinske skupščine v celoti izkoristijo dopustno višino 
taks. Ne bi bilo namreč primerno, da bi občine v tem medsebojno konkurirale 
in z morebitnimi nižjimi tarifami privabljale zavezance. 

Republiški sekretariat za finance je s tem priporočilom zadolžen, da pri- 
pravi primerjalno analizo odlokov občinskih skupščin glede prispevkov in 
davkov. To poročilo bo prav tako preloženo v obravnavo zborom Skupščine SR 
Slovenije. Hvala. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala. Se kakšno dodatno vprašanje? 
Prosim. Besedo ima poslanec tovariš Franc Svetina. 

Franc Svetina: Mene je odgovor na moje vprašanje zadovoljil, ker 
sem hotel vedeti samo za stališče izvršnega sveta. Imam pa dodatno vprašanje. 
Ko smo razpravljali o republiškem proračunu v odboru in kasneje na zboru, smo 
ugotavljali, da je napravljena bilanca sredstev republiškega in vseh občinskih 
proračunov in v to bilanco sredstev občinskih proračunov smo vkalkulirali 
tudi dohodke na račun komunalnih taks v znesku 2,5 do 3 mlrd S dinarjev. 
Ne bi rad ničesar prejudiciral, kar zadeva zakonitost, ampak ker je že dejstvo, 
da je sprožen upravni spor, postavljam izvršnemu svetu tole dodatno vprašanje: 

Kolikor bi ustavno sodišče ugotovilo, da je republiški zakon o spremembah 
zakona o komunalnih taksah protiustaven, ali bo republika Slovenija na predlog 
izvršnega sveta sprejela kakšen predpis, ki bo postavil drugačno kalkulacijo 
sredstev republiškega in občinskih proračunov v SR Sloveniji? 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Besedo ima tovarišica De- 
klevova. 

Dragica Dekleva: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Na dodatno vprašanje tovariša Franca Svetine moram pojasniti, da smo 
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že začeli postopek pri zveznih organih, kjer se izvršni svet republike Slovenije 
zavzema, da je zvezni izvršni svet dolžan na osnovi zvezne resolucije omogočiti 
republikam in ostalim družbeno-političnim skupnostim vodenje take davčne 
politike, ki jo predpisi ne bodo ovirali. Po izjavah zveznih organov ta zakon 
ni protiustaven. 

Kolikor bi pa ustavno sodišče razsodilo drugače, pa republika Slovenija 
verjetno ne bo imela možnosti sprejeti nek predpis, po katerem bi nadomestila 
te dohodke posameznim občinam glede na to, da je pač to neka višja sila, ki 
je nastopila in tudi sicer nikjer ni rečeno, da so dohodki, ki se planirajo, vedno 
tudi 100% realizirajo. Imamo tudi primere, da občine v celoti priporočila ne 
izvajajo, pa bi morda v tem primeru tudi mi morali nadomeščati dohodke, ki 
jih sploh niso uvedli. Hvala. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala. Tovarišice in tovariši poslanci, 
preden zaključim sejo, obveščam zbor v smislu 312. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije, da je republiški zbor na seji dne 17. marca 1968 sprejel vse akte 
v enakem besedilu kot naš zbor na zadnji seji. Mislim, da ni potrebno, da pre- 
berem vseh 14 odlokov in vse ostale predloge* ki smo jih obravnavali. 

S tem bi bil današnji dnevni red izčrpan in pozivam vse poslance, da se 
ob 15. uri udeležijo skupne seje v veliki dvorani skupščine. Hvala lepa. 

(Seja je bila zaključena ob 13.55.) 
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VSEH ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

4. seja 

(27. marca 1968) 

Predsedoval: Sergej Kraigher, 
predsednik Skupščine SR Slovenije 

Začetek seje ob 15.C5. 

Predsednik Sergej Kraigher: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri- 
čenjam 4. skupno sejo vseh zborov Skupščine SR Slovenije, ki sem jo sklical 
na podlagi 324. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Za današnjo sejo so opravičili svojo odstotnost poslanci: Republiški zbor: 
inž. Marko Bule, Stane Kavčič, Andi Goršek, inž. Zdenka Jurančič, Boris 
Kocijančič, Jože Pacek, inž. Jože Szabo, Jožko Štrukelj, Slavko Zalokar, dr. Joža 
Vilfan, dr. France Hočevar, Ivan Kreft, Ivan Ahlin. 

Gospodarski zbor: Nada Beltram, Matko Kavtičnik, inž. Jože Prevolnik. 
Prosvetno-kulturni zbor: Vanda Škodnik. 
Socialno-zdravstveni zbor: Albin Zumer in Milka Pogačar. 
Organizacijsko-politični zbor: Adolf Arigler, inž. Jože Valentinčič in Albinca 

Možina. 
Za odločanje na skupni seji vseh zborov je potrebna navzočnost večine 

poslancev vsakega zbora. Ugotavljam, da je navzoča večina poslancev vsakega 
posameznega zbora in da je skupna seja sklepčna. 

Obveščam skupščino, da je poslanec republiškega zbora inž. Edvard Per- 
havec, ki ga je Skupščina Socialistične republike Slovenije izvolila leta 1965 
na seji zbora v zvezni zbor (zbor narodov), podal ostavko kot poslanec zveznega 
zbora (zbora narodov). 

Na njegovo mesto mora Skupščina SR Slovenije izvoliti novega člana re- 
publiške delegacije v zveznem zboru (zboru narodov). Razen tega je komisija za 
volitve in imenovanja pripravila v skladu s poslovnikom Skupščine SR Slove- 
nije predlog za dopolnitev stalnih komisij Skupščine SR Slovenije. 

Glede na to predlagam za današnjo sejo dnevni red, ki vam je bil sporočen 
s sklicem seje, in sicer: 
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1. odobritev zapisnika 3. skupne seje vseh zborov Skupščine SR Slovenije; 
2. izvolitev člana delegacije Socialistične republike Slovenije v zvezni zbor 

(zbor narodov); 
3. dopolnitev stalnih komisij Skupščine SR Slovenije. 
Ima kdo kak dopolnilni ali spreminjevalni predlog k dnevnemu redu? 

(Poslanci se strinjajo.) Ce nihče, ugotavljam, da je dnevni red sprejet. 

Začenjam 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 3. seje ste prejeli 
skupaj s sklicem. Ima kdo kakšno pripombo k zapisniku? (Ne.) Če nihče, ugo- 
tavljam, da je zapisnik odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na izvolitev člana 
delegacije Socialistične republike Slovenije v zveznem zboru (zboru narodov). 

Član delegacije Socialistične republike Slovenije v zveznem zboru (zboru 
narodov) inž. Edvard Perhavec je v skladu z 59. členom našega in po 65. členu 
zveznega poslovnika dal Skupščini SR Slovenije izjavo, da odstopa kot zvezni 
poslanec. 

Obvestilo' o njegovem izstopu sem poslal predsedniku zvezne skupščine. 
Prav tako pa sem obvestil tudi komisijo za volitve in imenovanja naše skup- 
ščine. Na skupni seji mora Skupščina SR Slovenije le ugotoviti prenehanje 
mandata inž. Edvardu Perhavcu, kot člana republiške delegacije v zveznem 
zboru (zboru narodov), ki bo pa še naprej ostal poslanec republiškega zbora 
Skupščine SR Slovenije. 

Ugotavljam, da je poslancu Edvardu Perhavcu prenehal mandat člana 
republiške delegacije in poslanca v zveznem zboru (zboru narodov). Glede na 
to moramo v delegacijo naše republike za zvezni zbor (zbor narodov) izvoliti 
enega člana za dobo do volitev leta 1969 — to je za mandatno dobo poslanca 
inž. Edvarda Perhavca, ki se je mandatu odpovedal. 

Poslovnik Skupščine SR Slovenije predpisuje postopek, po katerem se 
morajo izvesti volitve članov delegacije za zvezni zbor. Člane delegacije Sociali- 
stične republike Slovenije voli Skupščina SR Slovenije na skupni seji vseh 
zborov. 

Kandidata za člana delegacije predlaga po amandmaju I k ustavi Sociali- 
stične republike Slovenije komisija za volitve in imenovanja. Za člana delega- 
cije je lahko izvoljen vsak občan, ki ima splošno volilno pravico. 

Voli se tajno z glasovnicami. Na glasovnico se vpišejo imena vseh predla- 
ganih kandidatov po vrstnem redu kot so bili predlagani. Pred imenom vsakega 
kandidata se zapiše zaporedna številka. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili 
večino glasov vseh poslancev. Če kateri od kandidatov ne dobi potrebne večine, 
se volitve ponovijo, pri čemer lahko komisija za volitve in imenovanja predlaga 
tudi nove kandidate. 

O volitvah poslancev v zvezni zbor (zbor narodov) se sestavi posebni za- 
pisnik. Volitve vodi predsednik skupščine ob sbdelovanju tajnika skupščine 
in dveh poslancev, ki ju določi skupna seja. 

Prehajamo torej na volitve. Predlagam, da mi poleg tajnika skupščine po- 
magata pri volilnem postopku poslanca Janko Česnik in Dušan Barbič. Se 
strinjate s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) Prosim za predlog kandidata 
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za člana delegacije Socialistične republike Slovenije za zvezni zbor. Besedo 
ima predstavnik komisije za volitve in imenovanja tovariš Janko Rudolf. 

Janko Rudolf: Tovarišice in tovariši poslanci! Pred seboj imate 
predlog komisije za volitve in imenovanja naše skupščine, s katerim se predlaga 
namesto tovariša Perhkvca, ki je vrnil mandat člana delegacije v zveznem 
zboru, tovariša Mirana Mejaka, člana republiškega izvršnega sveta. 

Dovolite, da k predlogu, ki ga imate pred seboj, dam nekaj dodatnih 
ustnih pojasnil. 

Kot vam je znano, je bil član zveznega izvršnega sveta Janez Stanovnik 
imenovan za izvršnega sekretarja ekonomske komisije OZN za Evropo. S tem 
je seveda nastopila situacija, ko on ne bo mogel več vršiti funkcije člana 
izvršnega sveta Socialistične federativne republike Jugoslavije. Komisija za 
volitve in imenovanja naše skupščine je ob tej situaciji prevzela pobudo in se je 
v sodelovanju z volilno komisijo Socialistične zveze Socialistične republike Slo- 
venije povezala s članom delegacije tovarišem Perhavcem v tem smislu, da 
mu je predočila potrebo po tem, da bi on prostovolino umaknil mandat in nam 
omogočil kadrovsko rešitev, kot vam je predložena. Tovariš Perhavec je s polnim 
razumevanjem tej naši želji ustregel in na mandat člana delegacije v zveznem 
zboru dal ostavko, o čemer ste bili tudi obveščeni. Zaradi tega komisija za 
volitve in imenovanja naše skupščine predlaga, da namesto tovariša Perhavca 
izvolimo na nadomestnih volitvah za člana delegacije tovariša inž. Mirana 
Mejaka. 

Ob tem bi rad povedal še to, da bo komisija za volitve in imenovanja tovariša 
Mirana Mejaka, če bo na današnji skupni seji izvoljen v delegacijo Socialistične 
republike Slovenije in s tem v zvezni zbor, predlagala zvezni komisiji za vo- 
litve in imenovanja, da mandatorju to se'pravi predsedniku izvršnega sveta pri 
nadomestnih volitvah za člana izvršnega sveta namesto tovariša Janeza Sta- 
novnika predlaga inž. Mirana Mejaka. Mandator, to je predsednik zveznega 
izvršnega sveta je bil predhodno konzultiran o tej kadrovski rešitvi in se je 
o njej pozitivno izrazil. Zato komisija za volitve in imenovanja naše skupščine 
smatra, da so za kandidaturo tovariša Mirana Mejaka podani vsi pogoji. 

Mislim, da ni potrebno obširneje predstavljati tovariša Mirana Mejaka, ki 
nam je vsem dobro znan po svojem dosedanjem delu in zaradi česar naša ko- 
misija smatra, da je zelo primeren za to odgovorno mesto v zvezni skupščini, 
oziroma njenem izvršnem svetu. 

Predsednik Sergej Kraigher: Slišali ste predlog komisije za volitve 
in imenovanja, ki je po ustavnih amandmajih kvalificirana dati predlog za 
člane delegacije. Pripraviti moramo vse potrebno za volitve. Odrejam nekaj 
minut odmora in prosim, da počakate v dvorani, da se potrebne priprave 
izvršijo. 

(Seja je bila prekinjena ob 15.15 in se je nadaljevala ob 15.20.) 

Predsednik Sergej Kraigher: Nadaljujemo sejo. Poslance obveščam, 
da glasujejo tako, da na glasovnici obkrožijo številko pred imenom kandidata, 
ki ga volijo. Glasovnice, ki ne bodo temu ustrezno označene, se štejejo za ne- 
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veljavne. Ker je za odločanje na skupni seji potrebna navzočnost večine članov 
vsakega zbora, prosim poslance vsakega posameznega zbora, da pridejo brez 
posebnega poimenskega pozivanja k mizi tu spredaj, ki je označena z na- 
slovom njihovega zbora in tam prevzamejo glasovnice. Ko bo poslanec gla- 
sovnico izpolnil, naj jo odda v eno izmed volilnih skrinjic, ki sta vsaka na eni 
strani dvorane. Prehajam k volitvam in prosim poslance, da prihajajo posamič 
po glasovnice. (Poslanci prihajajo posamič po glasovnice in glasujejo.) 

Ali morda kdo od navzočih poslancev še ni glasoval? Ker menim, da so 
vsi navzoči poslanci glasovali, zaključujem glasovanje. Ker je potrebno, da ugo- 
tovimo volilni rezultat, odrejam 20 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 15.25 in se je nadaljevala ob 14.45.) 

Predsednik Sergej Kraigher: Nadaljujemo sejo. Dobil sem poro- 
čilo o izidu nadomestnih volitev za člane delegacije Socialistične republike Slo- 
venije ža zvezni zbor (zbor narodov). Sporočam zborom, zbranim na skupni seji, 
da je na nadomestnih volitvah za člane delegacije Socialistične republike Slo- 
venije za zvezni zbor (zbor narodov) glasovalo: od 120 poslancev republiškega 
zbora 94 poslancev, od 70 poslancev gospodarskega zbora 63 poslancev, od 70 
poslancev prosvetno-kulturnega zbora 61 poslancev; od 69 poslancev socialno- 
zdravstvenega zbora 58 poslancev in od 69 poslancev organizacijsko-političnega 
zbora 58 poslancev. 

Ugotavljam, da je glasovala večina poslancev vsakega zbora. Skupno je 
glasovalo 334 poslancev, pri čemer je glasovalo za kandidata inž. Mirana Mejaka 
323 poslancev. 

Ugotavljam, da je poslanec inž. Miran Mejak dobil večino glasov od vseh 
na seji navzočih poslancev in je s tem izvoljen za člana delegacije Socialistične 
republike Slovenije za zvezni zbor (zbor narodov) za čas, dokler traja man- 
dat poslanca, namesto katerega je bil izvoljen, to je do leta 1969. 

Izid volitev bom sporočil predsedniku zvezne skupščine in zvezni volilni 
komisiji. Izvoljenemu članu delegacije bo izdano pismeno potrdilo o izvolitvi. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, na dopolnitev stalnih 
komisij Skupščine SR Slovenije. 

S poslovnikom je bilo povečane* število članov Skupščine SR Slovenije, 
zato je treba dopolniti sestavo komisij. Predlog za kandidate da komisija 
Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanja, lahko pa ga da tudi skupina 
najmanj desetih poslancev. Predlogi se morajo vložiti pismeno najmanj 24 ur 
pred začetkom seje, na kateri naj bodo volitve. 

S sklicem seje ste prejeli predlog o dopolnitvi stalnih komisij Skupščine 
SR Slovenije, kakor ga predlaga komisija za volitve in imenovanja. Drugih 
predlogov.nisem prejel. Glasovati moremo torej le o predlogu odloka, ki ga je 
predložila komisija za volitve in imenovanja. 

Prosim poročevalca komisije za volitve in imenovanja ali želi predlog še 
ustno obrazložiti? (Ne.) Ker poročevalec komisije ne želi ustno obrazložiti pred- 
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loga, pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Če nihče, pre- 
hajamo na glasovanje. 

Glasujemo najprej o predlaganih dopolnitvah za komisijo za volitve in 
imenovanja, ki je imela doslej 9, po poslovniku Skupščine SR Slovenije pa ima 
sedaj 15 članov. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so v komisijo za volitve in imenovanja poleg njenih dose- 
danjih članov izvoljeni: poslanca republiškega zbora Lojzka Stropnik in inž. 
Adolf Tavčar, poslanec gospodarskega zbora Anton Ladava, poslanec prosvetno- 
kulturnega zbora Vinko Dobnikar, poslanec socialno-zdravstvenega zbora Bo- 
gomir Verdev, poslanec organizacijsko-političnega zbora inž. Ljudmila Krese. 

Prehajamo na glasovanje o predlaganih dopolnitvah v zakonodajno-pravni 
komisiji, ki je imela doslej 9, po poslovniku Skupščine SR Slovenije pa ima 
sedaj 12 članov. Po 135. členu poslovnika so člani zakonodajno-pravne komisije 
poleg poslancev tudi pravni strokovnjaki. Dosedanje število članov zakonodajno- 
pravne komisije iz vrst poslancev ostane nespremenjeno. Zato dopolnjujemo 
komisijo s člani — pravnimi strokovnjaki. Prosim, kdor je za predlog, naj 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so v zakonodajno-pravno komisijo poleg njenih dosedanjih 
članov izvoljeni: sodnik vrhovnega sodišča SR Slovenije dr. Vilko Androjna, 
docent pravne fakultete v Ljubljani dr. Ivan Kristan, izredni profesor pravne 
fakultete v Ljubljani dr. Bogomir Sajevic in sodnik višjega gospodarskega 
sodišča v Ljubljani Savo Sifrer. 

Prehajamo na glasovanje o predlaganih dopolnitvah komisije za družbeno 
nadzorstvo, ki je imela doslej 9, po novem poslovniku pa ima 13 članov. Prosim, 
da dvigne roko, kdor je za predlog. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so v komisijo za družbeno nadzorstvo, poleg njenih do- 
sedanjih članov, izvoljeni: poslanec gospodarskega zbora Matko Kavtičnik, po- 
slanec prosvetno-kulturnega zbora Vinko Kramar, poslanec socialno-zdravstve- 
nega zbora Slavko Osredkar in poslanec organizacijsko-političnega zbora Albin 
Jesenšek. 

Nadalje glasujemo o spremembah in dopolnitvah komisije za vloge in 
pritožbe, ki je imela doslej 7 članov, po novem poslovniku pa ima 11 članov. 
Najprej glasujemo o predlogu, da se razreši dosedanji član komisije poslanec 
gospodarskega zbora Edi Komočar. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je poslanec Edi Komočar razrešen kot član komisije za 
vloge in pritožbe. 

Prehajamo na glasovanje o predlaganih dopolnitvah komisije za vloge in 
pritožbe. Pr.osim, kdor je za predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so v komisijo za vloge in pritožbe kot novi člani izvoljeni: 
poslanca gospodarskega zbora Stane Pungerčan in Borut Snuderl, poslanec pro- 
svetno-kulturnega zbora Boris Feldin, poslanec socialno-zdravstvenega zbora 
dr. Milan Hodalič in poslanka organizacijsko-političnega zbora Vladka Jan. 
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Končno glasujemo o predlaganih dopolnitvah za administrativno komisijo, 
ki je imela doslej 5, po novem poslovniku pa ima 11 članov. V administrativno 
komisijo moramo izvoliti 7 članov, glede na to, da enemu članu preneha po- 
slanski mandat. Kdor je za predloženi predlog, naj prosim, dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so v administrativno komisijo poleg dosedanjih članov 
izvoljeni: poslanca republiškega zbora Miran Košmelj in Vlado Črne, poslanca 
gospodarskega zbora Mara Pelc-Ceferin in inž. Jožica Farčnik-Mrvar, poslanec 
prosvetno-kul tur nega zbora Leopold Kej žar, poslanec socialno-zdravstvenega 
zbora Janez Narad in poslanec organizacij sko-političnega zbora Brane Vipotnik. 

Ugotavljam, da so s tem sprejete spremembe in dopolnitve v sestavu skup- 
ščinskih komisij, kot jih je predlagala komisija za volitve in imenovanja. 

Ker je s tem dnevni red skupne seje vseh zborov izčrpan, zaključujem sejo. 
Obveščam, da republiški zbor nadaljuje sejo takoj v tej dvorani, gospo- 

darski zbor pa v mali dvorani. 

(Seja je bila zaključena ob 15.50.) 
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Poročila odborov in komisij, ki k temeljnemu aktu ne predlagajo sprememb 
ali dopolnitev in ki v svoji obrazložitvi ne navajajo vsebinsko novih argumentov, 
so v prilogah označena samo z navedbo odbora ali komisije, ki je poročilo 
pripravil, ter z datumom in opravilno številko poročila. 

PISMENA VPRAŠANJA POSLANCEV 

Franc Rutar, 
poslanec republiškega zbora 

Republiškim upravnim organom pristojnim za zadeve borcev NOV, kakor 
vsem drugim družbenim političnim forumom v republiki je znan primer vpra- 
šanja priznanja statusa borcev vsem tistim borcem NOV, katerim se ni bilo 
mogoče vključiti v NOV pred 9. 9. 1943 in razloga, ker so se nahajali kot vojaki 
italijanske armade po raznih krajih in mestih sedanje republike Italije, pa so to 
storili takoj ob razpadu Italije, oziroma čim so se vrnili na področje naše 
sedanje Jugoslavije. 

To vprašanje so organizacije Zveze borcev cele Primorske in Istre že nekaj- 
krat predočile kot problem republiškim organom in federaciji. O tej zadevi je bil 
informiram tudi zadnji kongres Zveze borcev Jugoislavije, o tem se je na kongresu 
tudi razpravljalo, zaključki, kateri so bili sprejeti na tem kongresu pa so bili 
tudi pozitivni. Od vsega tega, kakor tudi od širokih razprav v organizacijah 
Zveze borcev cele Primorske kot izgleda ni nobenih pozitivnih rešitev, da bi 
se vsem tistim bcroem, kateri so se vključili v NOV takoj po< razpadu Italije, 
ko so se vrnili iz italijanske armade, priznal status borca izpred 9. 9. 1943. 

V obširnem poročilu o sistemu družbene skrbi za borce NOV, ki ga je pri- 
pravil republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo, se to vprašanje 
tudi ne obravnava, niti ne omenja kot problem, ki bi se ga moralo rešiti, ker 
bi to bilo zelo pravično in pošteno do vseh borcev NOV, ki so se kot že rečeno, 
priključili NOV takoj ob povratku iz Italije. Mnogi so še sedaj aktivni oficirji 
v JA, veliko' pa je tudi takih, ki zaradi nepriznanja statusa borca še niso 
uspeli, doseči pravice dO' pokojnine, pa čeprav so jo zaslužili kot mnogi drugi, 
ki te pravice že uživajo. 

Na podlagi vsega tega postavljam naslednje vprašanje: 
1. Kaj je bilo storjenega konkretno v tej smeri do sedaj, da bi se vprašanje 

priznanja statusa borca rešilo vsemi, ki imajo pravico do take rešitve? 
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2. Kakšne ukrepe mčsU pod vzeti sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo, 
da bi se to vprašanje rešilo čimprej? 

3. Kakšen obseg bi zajela rešitev, če bi do nje prišlo, kar pravzaprav najbolj 
zanima vse tiste, ki tako' rešitev pričakujejo? 

Prosim za odgovore na prihodnji seji republiškega zbora. 

Ivan Kreft, 
poslanec republiškega zbora 

Prvo vprašanje 

V odgovoru na poslansko vprašanje inž. Poliča, ki ga je zanimalo, zakaj 
nsistaja tolikšna zamuda v izgradnji hidroelektrarne SD-1, je predstavnik izvrš- 
nega sveta inž. Miran Mejak dne 13. februarja 1968 na seji republiškega zbora 
med drugim pojasnil, da za to gradnjo še vedno niso zagotovljena potrebna 
finančna sredstva. 

Na drugi strani pa vemo, da so pred zaključkom pogajanja za mednarodno 
posojilo v znesku 50 milijonov dolarjev za dograditev objekta, o rentabilnosti 
katerega si ni na jasnem celo podpredsednik zveznega izvršnega sveta tov, Kiro 
Gligcrov. 

Prav tako mi je znano, da se že dalj časa gradijo' z mednarodnimi pcoojili 
elektroenergetski objekti na območjih, ki imajo- velike presežke električne ener- 
gije, ne pa tudi v Sloveniji, ki je v električni energiji deficitna in je zaradi tega 
utrpelo gospodarstvo v lanskem letu in deloma tudi že letos veliko škodo. 
Skoda je toliko večja, ker je izvoz iz Slovenije močno orientiran na tržiičče 
s konvertibilno valuto, valuto, s katero- vračamo anuitete za mednarodna posojila. 

Co sem prav informiran, je naša država prav letošnje leto obremenjena 
z velikimi anuitetami za stara mednarodna posojila. 

Prostim izvršni svet za odgovor na vprašanje: 
1. Po kakšnem ključu se v naši državi najemajo mednarodna posojila in 

po kakšnem ključu jih vračamo glede na to, da največ konvertibilnih deviz 
ustvarjajo tista območja, ki se zaradi večje storilnosti uspešneje vključujejo 
v mednarodno delitev dela? 

2. Kolikšen delež mednarodnih posojil od leta 1945 naprej odpada na našo 
republiko (v absolutnem znesku in v odstotkih) glede na global vseh jugoslo- 
vanskih posojil, najetih do- danes? 

Drugo vprašanje 

Januarja letos je bil dccežen izreden skok v dohodku zveznega proračuna 
za razliko, cd lanskega in predlanskega leta, kot izhaja iz naslednje tabele: 

Leto 
Znesek % od let. 

v miliion plana 
S din dohodkov 

dinamika 
(19C6—100) 

1966 
1967 
1968 

13 915 
18 379 
32 853 

1.6 °/o 
1.7 7o 
3,2 %> 

100 
132 
234 

27 
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Kolikor je to veliko prilivanje sredstev v zvezni proračun v januarju letos 
pripisati večji disciplini davkoplačevalcev, potem seveda ni pričakovati tako 
velikega povečanja priliva v SR Sloveniji, saj je znano, da so bili že doslej davko- 
plačevalci naše republike med najbolj vestnimi. Kolikor pa je to, pripisati 
kakšnemu drugemu pojavu, na primer vsčjim gospodarskim uspehom, bi naj 
gospodarskim organizacijam dajatve zmanjšali, da bi se tako čimbolj približali 
delitvenemu razmerju 70 :30 do leta 1970. 

V tej zvezi prosim za odgovcr na vprašanje: 
Za koliko se je povečal dohodek proračuna SR Slovenije v letošnjem, 

januarju v primerjavi z lanskim in predlanskim, da nam bo razumljivejše, odkod 
tak skok letošnjih januarskih dohodkov v zveznem proračunu? 

Rado Pušenjak, 
poslanec republiškega zbora 

Zvezna skupščina SFRJ je za letošnje leto povečala obveznosti gospodarstva 
in prebivalstva v korist sklada za razvoj zaostalih republik, v katerega prispeva 
pomemben znesek tudi naša republika. 

Med občani je precej kritike, ker da se uporabljajo sredstva tega sklada tudi 
za pokrivanje izgub gospodarskih podjetij, ki nastopajo z zelo nizkimi prodaj- 
nimi cenami, nižjimi od konkurenčnih podjetij v naši republiki, nadalje, ker 
se kljub bistvenemu zvišanju sredstev v letošnjem letu sanira npr. pokojninski 
sklad Crne gore še iz posebnih sredstev zveze in končno, ker se ne seznanja 
javncBti o uporabi sredstev sklada. 

Naprošam izvršni svet, da mi odgovori na seji republiškega zbora na. na- 
slednja vprašanja: 

1. koliko je prispevala v sklad za gospodarski razvoj zaostalih republik 
Slovenija v letu 1967 in koliko je predvideno., da bo znašala obveznost naše 
republike v letošnjem letu; 

2. kako so bila razdeljena sredstva iz tega sklada v letu 1967 in kako je 
predvidena delitev v letošnjem letu; 

3. koliko znaša tisti del sredstev v posameznih republikah, ki dotekajo iz 
tega sklada in ki jih republiški skladi dajejo podjetjem kot posojila; 

4. kakšne ukrepe namerava podvzeti izvršni svet, da bi se v bodoče vsaj 
enkrat letno, seznanj.alo slovensko javnost, tako o programu vlaganja in uporabi 
sredstev imenovanega sklada, kakor tudi o tem, kakšna je učinkovitost vlaganja. 

M ilan Kristan, 
poslanec republiškega zbora 

Na podlagi 23. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije postavljam repu- 
bliškemu sekretarju za urbanizam naslednje poslansko vprašanje: 

V rubriki mnenja in kritika je dnevnik »Delo« dne 15. marca 1968 objavil 
članek Franceta Avčina pod naslovom »Povampirjena komerdalizacija«, v ka- 
terem navaja pisec kritične poglede na nameravano gradnjo novega hotela v 
Bohinju. Pisec članka se vprašuje: kdo in s kakšno pravico je dal investitorju 
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tako izjemno dovoljenje za lokacijo; ali je bil pri tem konzultiran zavod za spo- 
meniško varstvo*, ki ima med drugim na skrbi tudi zaščito naših prirodnih 
znamenitosti; kdo je vprašal za mnenje o tej lokaciji društvo urbanistov in 
društvo' arhitektov; kaj menijo o tem geografi, kulturni delavci, turistične 
organizacije, planinci in končno republiški sekretariat za urbanizem. 

Strinjam se s kritično oceno -omenjenega pisma in želim poleg odgovora na 
zgoraj postavljena vprašanja tudi odgovor na naslednje vprašanje: 

— kaj je z izdelavo programa prostorske urbanistične ureditve slovenskega 
alpskega sveta, ki jo je v preteklem letu zahteval odbor za urbanizem, stano- 
vanjsko izgradnjo in komunalne zadeve rapubliškega zbora; 

— ali je že izdelan in sprejet urbanistični program ureditve Bohinja in ali 
je zadevna lckacija v skladu s tem programom; 

— ali so republiški upravni organi proučili umestnost ža večkrat postavljene 
zahteve o zaščiti Bohinja in kako daleč je napredovalo to delo. 

Navedena vprašanja ne postavljam zaradi romantičnih občutkov do naravnih 
lepot in zanimivosti, temveč zaradi taga, da se ne bi z neodgovornimi posegi 
v naravo razvrednotili tisti elementi, ki zo za razvoj turizma najdragocenejši. 

Prosim, da mi republiški sekretar za urbanizem odgovori na moje poslansko 
vprašanje na prvi prihodnji seji republiškega zbora. 

Karel Forte, 
poslanec republiškega zbora 

Dodatno poročilo odbora za družbeni plan, finance in proračun republiškega 
zbora ter odbora za proračunski sistem in finance organizacijsko-političnega 
zbora z dne 1. 3. t. 1. k predlogu zakona o proračunu SR Slovenije na strani 
4. oifst. 3. navaja, da je »podobna situacija tudi v republiškem sekretariatu za 
zdravstvo in socialno varstvo, ker so posebej obremenjeni z reševanjem odločb 
v zvezi z varstvom vojaških vojnih invalidov in borcev NOV. Zaradi neustrezne 
kadrovske strukture, predvsem na področju socialnega varstva, čaka na rešitev 
nad 5500 vlog«. Že na seji odbora sem predstavniku sekretariata, skupno z 
cstalimi Gani odbora, izrazil svojo osuplost, ko je potrdil zgoraj navedeni 
podatek. Vsi člani odbora so bili mnenja, da je navedene vloge potrebno nemu- 
doma rešiti. Moram poudariti še to-, da je seja bila 19., 20. in 23. februarja. 

Na seji rapubliškega zbora, 12. marca t. 1., je predsednik odbora za družbeni 
plan, finance in proračun tovariš Fuhar v svojem poročilu navedel: »Podoben, 
morda še hujši primer je v sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo. Težko 
je reči, ali je zasedba številčno slaba — ah pa je kvalitetno neadekvatna. Važna, 
zaskrbljujoča pa je ugotovitev, da se od 1. 1956 sploh ne rešujejo več prošnje 
borcev NOV za priznanje posebne delovne dobe. Trenutno leži na sekretariatu 
5500 nerešenih vlog — marsikdo cd teh že ni morda več med živimi in ni 
dočakal rešitve, ki naj bi jo dobil od naše v slabem smislu izražene birokracije.« 

Dejstvo je, da nismo do danes, ko je preteklo skoraj že mesec dni od dneva 
odborove seje, dobili nikakršnega sporočila, niti ga niso dobili prizadeti borci. 
Tudi cstala javnost ni obveščena, če se pripravlja akcija, ki bo po »hitrem ali 
skrajšanem postopku« rešila ali vsaj začela reševati navedene nerešene zadeve 
v sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo. 

27« 
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Opozoriti meram še- na to, da je v lanskem letu ob razpravi o spremembi 
zakona o republiškem dodatku zaposlenim borcem bilo poudarjeno, da. so prav 
tabo kot dohodek aktualni tudi drugi problemi borcev. 

2e večkrat smo ob protestih borcev ugotavljali, da s položajem borcev in 
invalidov nekaj ni v redu, kar posebej občasno ugotavljamo ob analizah pri- 
stojnih organov, ali pa, ko se stvari zaostrijo s protesti in vprašanji samih borcev, 
ki zaradi nerešenih problemov pogosto mislijo, da je njihovo vprašanje aktualno 
samo ob volitvah ali kakšnih drugih pomembnejših notranje- ali zunanjepoli- 
tičnih dogodkih. Da bi se pravočasno izognili vsakršnim posledicam v zvezi 
s spredaj navedenim stanjem, menim, da bi morali delovati hitro in učinkovito. 

Glede na vse, kar sem navedel, prosim izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
da mi na esiruovi 2-3., 24. in 25. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije odgovori 
na prvi seji republiškega zbora na naslednje vprašanje: 

Od kdaj je izvršnemu svetu poznana situacija v zvezi s 5500 nerešenimi 
vlogami borcev NOV v republiškem sekretariatu za zdravstvo in socialno 
varstvo? 

Kaj in na kakšen način misli izvršni svet ukreniti, da se takoj organizira 
delo za reševanje teh vlog in v določenem roku tudi zaključi? 

Menim, da bi vsako zavlačevanje reševanja teh zadev moglo pri javnosti 
sprožiti ogorčenje. 

Anton L a d a v a, 
poslanec gospodarskega zbora 

Prvo vprašanje 

V zadnjem času je vedno večje zanimanje za mesarsko obrtno dejavnost. 
Znano je, da je mesarstvo zelo donosna dejavnost in da dohodek tovrstnih orga- 
nizacij ne predstavlja samo dohodek pri oplemenitenju surovin z lastnim dalom, 
ampak zajema celotno razliko med odkupno ceno živine in detajlčsitčno-malo- 
prodajno osno. To je tudi vzrok, da se veča zanimanje za tovrstno obrtno 
dejavnost. V tem sicer ne vidim probietma, ker bi lahko s pravilno davčno poli- 
tiko zajeli tudi tisti del dohodka, ki ni rezultat vloženega dela. 

Toda na, osnovi takih tendenc se nam to pojavilo to, da bedo v vsaki večji 
vasi imeli klavnico. Take tendence pa niso v skladu z moderno tehnologijo klanja 
in predelave mesa. Po površnem poznavanju razmer drugod v svetu koncen- 
trirajo to dejavnost v velike predelovalne obrate, ki so sposobni glavne in 
stranske proizvode mesa maksimalno izkoristiti. 

Tudi v higienskem pogledu se privatne klavnice ne morejo izenačiti z druž- 
benimi klavnicami. 

Poleg tega glavnega problema pa vzporedno s tem nastajajo ali pa todo 
nastajali še drugi problemi. 

Osebno podpiram razvoj zasebne obrtne dejavnosti, toda ob razglabljanju 
ali je dovoljenje zasebnih klavnic v skladu z razvojem živinoreje, pa se mi 
vsiljujejo dvomi. 

Na cisnovi tega postavljam naslednja vprašanja: 
1, Ali je smotrno, da dovoljujemo klanje živine (nimam v mislih predajo 

meča) tudi zasebnemu sektorju in ali je to v skladu s politiko, ki jo vodimo do 
zasebnega dela in do razvoja živinoreje pri nas v SR Sloveniji? 
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2. Kakšni problemi se že ali se bodo pojavili v SR Sloveniji v odnosu na 
poslovanje delovnih organizacij, ki te ukvarjajo s klanjem živine nasproti, ten- 
dencam po odpiranju privatnih klavnic? 

3. AM privatne klavnice zadostujejo vsem tehnično sanitarnim predpdisom 
kot klavnice delovnih organizacij? 

Drugo vprašanje 

Po veljavnih predpisih so dolžni izplačevalci osebnih dohodkov iz delov- 
nega razmerja obračunati in odvesti prispevke na zbirne račune dohodkov 
v korist tiste občine, kjer imajo delavci stalno bivališče. 

Pri dvigu gotovine za izplačilo' neto osebnih dohodkov ao izplačevalci dolžni 
predložiti sedežu službe družbenega knjigovodstva, kjer dvigajo osebne dohodke, 
prenosne naloge za odvod proračunskega prispevka iz dala in dela stanovanj- 
skega prispevka za subvencioniranje stanarin v korist toliko občin, v kolikor 
občinah imajo' stalno bivališče njihovi delavci. 

Za koliko in katere delavce pa se ti prispevki pravilno odvajajo v korist 
pristojnim občinam, pa je odvisno le cd dobre volje, vestnosti in poštenja 
tistih ljudi v podjetjih, ki obračunavajo in razdeljujejo osebne dohodke. Kon- 
trole nad tem praktično' ni. 

Za občinske proračune je proračunski prispevek iz osebnega dohodka eden 
izmed najvažnejših virov dohodkov, mnogokrat tudi nad 60 %> vseh prora- 
čunskih dohodkov posamezne občine. Naša občina ima okrog 1000 delavcev, 
ki imajo' tu stalno bivališče, svoje osebne dohodke pa realizirajo izven občine. 
To predstavlja več kot 20'% nasproti, zaposlenim v občini. Približno tolikšen 
del prispevka cd osebnega dohodka iz delovnega razmerja bi torej morala 
dobiti prek sedeža službe družbenega knjigovodstva izven občine. 

Koliko in cd. kod dejansko prejemamo pa ne moremo ugotoviti, ker nam 
ves pripadajoči del prispevka, cd osebnega dohodka iz delovnega razmerja 
priteka na osnovi praznitev iz bančnih zbiralnih računov prek sedeža službe 
družbenega knjigovodstva v Novi Gorici brez kakršnekoli spremne dokumen- 
tacije. 

Da bi si vsaj približno ustvarili evidenco nad tem najvažnejšim virom 
proračunskega dohodka, se je občinska skupščina Tolmin v letu 1967 obrnila 
na. nekatere sedeže SDK (Kranj, Jesenice, Koper itd.), da bi ji sporočili podatke 
vsaj o tem, katera podjetja in v kakšnem znesku nakazujejo proračunski pri- 
spevek v korist naše občine. Občinska skupščina Tolmin je dobila odgovore, da 
teh podatkov ne morejo posredovati. 

Navajam konkreten odgovor SDK Koper: 
«V zvezi z vašim dopisom št. 420-101/67 z dne 2. 10. 1967 glede posredovanja 

podatkov delovnih organizacij, ki plačujejo prispevke iz osebnega dohodka 
iz delovnega razmerja na naše zbiralne račune 840-990-991 in 992, vam v zvezi 
z okrožnico centrale št. 220/74-91 od 7. 11. 1967 ne moremo posredovati, ker ne 
vodimo take evidence.« 

Približno v enakem smislu so odgovorili tudi ostali sedeži SDK, na katere 
se je obrnila občinska skupščina. 

Iz tega je razvidno, da za najvažnejši proračunski dohodek nima občinska 
skupščina niti pravice vedeti, od kje in za katerega, ga dobi, kaj šele, da bi 
imela pravico kontrole v samih podjetjih. Tako kontrolo pa bi se dalo uvesti. Če 
drugače ne, tako, da bi se en del virmanskega naloga prek SDK usmerjal na 
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naslov finančne službe občine, v korist katere se odvajajo prispevki. S temi 
odrezki in s pomočjo seznamov zaposlenih izven občine pa bi vsaj približno 
lahko prišli do ugotovitve ali se ti prispevki pravilno obračunajo in nakazujejo. 

O tem postavljam naslednje vprašanje: 
Zakaj se ni ob sprejetju zadevnih predpisov uvedla tudi primerna kontrola 

nad pravilnim obračunavan jem in odvajanjem tega prispevka, da bi se smisel 
predpisa tudi realiziral? 

Stane Pungerčar, 
poslanec gospodarskega zbora 

Z zveznim zakonom o minimalnem osebnem dohodku delavcev čl. 3 (Ur. L 
SFRJ št. 6-50/1965) so republiški zakonodajni organi pooblaščeni, da smejo z 
republiškim zakonom predpisati večji minimalni osebni dohodek delavcev, kot 
je znesek iz 2. člena tega zakona (pooblastilo je dano s 3. členom ciit. zveznega 
zakona). 

Glede povečanja MOD (minimalni osebni dohodek) nad zneskom 150,00 
N din predpisanega z zveznim zakonom (2. člen) ni predpčsana omejitev niti za 
republike, niti za občine (3. člen in 4. člen 3. odet. cit. zakona). 

Na tej osnovi so sprejeti in objavljeni republiški predpisa o minimalnem 
osebnem dohodku v uradnih listih posameznih republik, in sicer: 

— Zakon o minimalnom ličnom dohotku radnika (SI. 1. Besne i Hercegovine 
br. 38/1965); 

— Zakon o< minimalnom ličnom dohotku (SI. 1. Crne gere br. 28/1966); 
— Zakeci o minimalnom osobnom dohotku radnika (N. N. SR Hrvatske 

br. 28/1966); 
— Zakon zia iznesot na minimalniot ličen dohod na rabotnicite (SI. veznik 

na SR Makedonija br. 39/1965); 
— Zakon o minimalnom ličnom dohotku radnika (SI. Gl. Srbije br. 6/1966). 
Socialistična .republika Slovenije ni sprejela svojega zakona o minimalnem 

osebnem dohodku. 
Poslansko vprašanje: 
1. Iz kakšnih razlogov pristojni organi še niso predložili Skupščini SR Slo- 

venije v obravnavo in sprejem republiškega zakona o minimalnem esebnem 
dohodku delavcev. 

2. Kako' lahko' ukrepa občina, kadar nastopi v kakšni delovni organizaciji 
stanje, ki povzroči minimalne osebne dohodke, če za to nima pooblastil danih 
z republiškim zakonom (3. člen 3. odst. in 4. člen 3. odst. cit. zveznega zakona). 

3. V kakšni višini so< določile minimalni osebni dohodek republike, ki so že 
sprejele svoje republiške zakone. 

4. Kaj je razumeti pod pojmom minimalni osebni dohodek in višino 150,00 
N din. Ali je to razumeti kot eksistenčni minimum ah kot čisto ekonomsko 
sankcijo. 

5. Koliko odstotkov delavcev zaposlenih s polnim delovnim časom še pre^ 
jema osebni dohodek do 300,00 N din. 

Mnenje in. stališče: 
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Ob spre jemanj u srednjeročnega programa (1966—1970) je bil eden cd zelo 
pomembnih ekonomskih in političnih argumentov v odnesu na de.itev dohodka 
v delovnih organizacijah, da je potrebno v najkrajšem času odpraviti kategorijo 
osebnih dohodkov 150,00 N din in doseči, da bo zagotovljen eksistenčni minimum 
tako, da bo najnižji (minimalni) osebni dohodek ne manj kot 300,00 N din. 

Gospodarstvo je intenzivno delovalo na cdpravi kategorije osebnih dohodkov 
cd 150,00 N din do- 300,00 N din tako, da danes nižjih ošabnih dohodkov ped 
300,00 N din ni več. 

Mnenja oem, da je bil namen zvezne zakonodaje zagotoviti delavcem v 
delovnih organizacij, ki so zašle v težave, eksistenčni minimum. 

Jože Slavič, 
poslanec gospodarskega zbora 

Na zboru vinogradnikov v Mariboru poleti 1967 je bilo obravnavano med 
drugim vprašanje republiškega vinskega zakona in obdavčitve vina. Znano je, 
da se pri sedanjem načinu obdavčenja viina s procentom od prodajne osne neso- 
razmerno bolj obdavčuje kvalitetno vino, ki ima višjo osnovo. Sprememba 
■vinskega zakona pa je nujna zaradi nekaterih specifičnosti vinske proizvodnje 
v Jugoslaviji in s tem- tudi potrebe po republiškem zakonu. 

Vprašanje: 
1. Ali se je že kaj pekrenilo, da se zvezni vinski zakon spremeni v okvirni 

zakon in ali se dela na pripravi republiškega zakona o< vinu? 
2. Kdo in kateri, republiški organ je sodeloval pri razpravah o prometnem 

davku na vino in če je predlagal spremembo v obdavčevanju kot je navedeno 
v uvodu? Če ni, zakaj ne? 

Maks Bile, 
poslanec gospodarskega zbora 

Ali je obveznost občin za, kritje povračila stroškov za vzdrževanje vozišča 
na esstnem prehodu in za zagotovitev varnosti prometa na njem utemeljena? 

Razvoj cestnega prometa vsekakor terja temu razvoju bolj ustrezno in teh- 
nično bolj izpopolnjeno ureditev križanja cest z železniško progo, kadar je kri- 
žanje izvedeno v istem nivoju. 

Po 1. odstavku 95. člena temeljnega zakona o graditvi železnic in. o pro-metu 
in varnosti na železnicah (Ur. 1. SFRJ št. 9-114/65) določa, da se šteje zgrajeni 
cestni prehod za sestavni del proge z obeh strani tira v širino 3 metrov, raču- 
najoč od tirne osi. Za. vzdrževanje cestnega prehoda, zgrajenega v nivoju želez- 
nice in za. zagotovitev varnega in neoviranega prometa na cestnem prehodu mora 
skrbeti železniška organizacija, na katere območju je cestni prehod. 

Ker pa je cestna organizacija uporabnik prehoda in zahtevnejših uslug glede 
varnosti prometa na takih prehodih, ima železniška organizacija pravico zahte^ 
vati povračilo stroškov za vzdrževanje vozišča na cestnem prehodu, ki je po 
novem gledanju del modernizirane ceste in polovico stroškov za zagotovitev 
varnega in neoviranega prometa na cestnem prehodu. 
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Takšno stališča . temeljnega zakona, ki posnema določila drugih sodobnih 
zakonov o gradnji železniških prog, je vsekakor pravilno in pravično, da nosi 
-stroške za modernizacijo železniških oziroma cestnih prehodov v nivoju želez- 
nice tisti, ki je takšno tehnično zahtevnejše stanje povzročil. 

Vprašanje- pa je, če je tak predpis pravilen in primeren, kadar gre za kri- 
žanje občinskih cest IV. in V. reda ter poti, na katerih ni avtomobilskega pro- 
meta ali pa isti ne terja nobenih tehničnih izboljšav kot je to primer na lokalnih 
železniških progah in zgoraj omenjeni temeljni zakon v tem pogledu ne določa 
nobene izjeme. 

Takšno zakonito določilo ne samo, da nima cpere v spremenjenem dejanskem 
stanju, ki bi imelo za posledico udeležbo- uporabnikov cest pri povračilu stroškov 
za vzdrževanje cestnih prehodov, ki ne terjajo nobenih izboljšav, ampak ga 
občani štejejo kot enostavno- obremenitev občinskih proračunov kljub temu, 
da S3> stroški za, takšno vzdrževanje prehodov že upoštevani v tarifi železniških 
storitev. 

M-enim, da takšno stanje terja spremembo- temeljnega zveznega zakona 
o gradnji železniških prog, ker ni utemeljeno- v obstoječem dejanskem stanju tsr 
tudi ni bilo sprejeto v zvezni skupjčini s sodelovanjem organov občinskih skup- 
ščin in vsaj ob posredovanju mnenj -občinskih skupščin, čeprav se 1-e-tem z 
omenjenim predpisom nalagajo prav težko zmogljiva bremena, ki po splošno 
veljavnih načelih obvezmccrtnega prava niso utemeljena. 

Nadaljnja pomanjkljivest navedenega predpisa pa je tudi v tem, da ni 
podrobnih d-oločil, na kakšen način se določa višina povračila med obema 
nosilcema stroškov. Po dosedanji praksi železnica enostransko določa stroške 
vzdrževanja po svojih cenah, ki nko- prilagojene tržnemu mehanizmu in j-e 
kontrola dejanskih str-očkov skoraj nemogoča. 

Po d-osedaj znanih, občinam v plačilo predloženih zneskih povračil, le-ta 
občutno- presegajo proračunske zmogljivosti manjših podeželskih -občin, tako da 
je že sedaj očitno-, da obime teh br-em-en v nadaljnjih letih ne bodo zmogle ter 
je gle le na takšno stanje nujno-, da se v pogledu občinskih oes-t IV. in V. reda 
zadevna določila zveznega zakotna spremenijo in dopolnijo. 

Franc Kuzmič, 
poslanec prcsvetno-kulturnega zbora 

Javnost veliko razpravlja o- izobraževanju kmečke mladine predvsem v tistih 
področjih, kjer se pretežna večina prebivalstva ukvarja s kmetijsko proiz- 
vodnjo-. Ne morem t-rditi, da se to- vprašanje ne rešuje, vendar me vznemirja 
dejstvo, da imajo različne kriterije v pesam-eznih občinah ko obravnavajo ta 
problem. Obstoja nevarnost, da b-om-o v takemi nenačrtnem razvoju v kratkem 
imeli številne nove šo-le, ki ne bodo- popolnoma ustrezal-e svojemu namenu. 
Smatram, da razvoj celotnega sistema izobraževanja kmečke mladine m-cra -biti 
naiarten in enoten na celotnem področju naše republike. Zaradi tega postavljam 
naslednje poslansko vprašanje: 

a) Ali ne bi bolo potrebno-, da republiški sekretariat za presveto in kulturo 
SR Slovenije prek ustreznih organov izdela analizo o stanju in problematiki 
že obstoječih šol. za kmečko mladino, na podlagi katere bi potem skupščina 
sprejela -določene predpise in smernice o razvoju istih? 
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b) Ali bo republiški sekretariat za prosveto in kulturo, ki pripravlja csnutek 
predpisa O' izobraževanju mladine za manj zahtevne poklice, vključil v ta predpis 
tudii šole za kmetijske proizvajalce? 

c) Ali ne bi bilo bolj primerno izdelati enotnih predpisov o izobraževanju 
kmečke mladine obeh spolov? (Gospodinjske šole in šole za kmetijske pro- 
izvajalce.) 

Janez Karlin, 
poslanec prcsvetno-kulturnega zbora 

Zakon o 5-dnevnem delovnem tednu v SR Sloveniji postavlja v 7. členu, 
da delovni čas v vzgojnih in izobraževalnih zavodih urejajo pceshni predpisi. 
Potrebne priprave opravi republiški sekretariat za prosveto' in kulturo. 

Z II. polletjem tekočega šolskega leta so prešle tudi nekatere mariborske 
šole na poskusni 5-dnevni delovni teden. Pred tem je bilo postavljeno vsem 
conovnim in nekaterim srednjim šolam na področju mesta Maribora vprašanje, 
ali SO' pripravljene iti na nov delovni čas in to brez širše obrazložitve ali pri- 
pravljene dokumentacije. 

Zdi se mi, da »0 tudi šole, ki so šle v 5-dnevni delovni teden, dobile premalo 
navodil in da je polletno proučevanje prekratko ter ne bo. dalo jasne slike (ker 
je bilo v I. polletju v 6-dnevnem tednu cpravljenega nad polovico dela). 

O vprašanju pcehcda na 5-dnevni delovni teden v vzgojnih in izobraževalnih 
zavodih se je razvila širša razprava predvsem v Prosvetnem delavcu z mnogimi 
»proti« in nekaj »za« mnenji. 

Na osnovi gornjega pestavljam naslednje poclansko vprašanje: 
— koliko časa bo trajalo proučevanje preheda na 5-dnevni delovni teden 

v šolah, kdo ga vrši, spremlja in kontrolira; 
— kako bedo te priprave v celoti potekale in ah bodo in v kolikšnem 

obsegu znanstveno proučene; 
— ali bedo' predlogi dani v javno> razpravo in ali bo o tem razpravljal in 

odločal prosvetno kulturni zbor; 
— kaj se v zvezi s tem in s prehodom na nov delovni čas pripravlja glede 

na podaljšano bivanje učencev v šolah in 
— kdaj naj bi vsi vzgojni in izobraževalni zavodi obvezno prešli na 5-dnevni 

delovni teden? 

Boris Fel din, 
poslanec prosvetno-kulturnega zbora 

Prvo vprašanje 

V Uradnem listu SFRJ 54-701/67 je. izšel temeljni zakon o obveznem spre- 
jemanju pripravnikov pri delovnih organizacijah. Drugi odstavek 2. člena tega 
zakona pooblašča republike, da lahko predpišejo z zakonom« merila za dolo- 
čanje števila pripravnikov in trajanje dobe. 4. člen tega zakona nalaga delovnim 
organizacijam, da sprejmejo s tem v zvezi splošne akte v treh mesecih od 
dneva, ko je zakon začel veljati (7. januarja 1968 — 7. april 1968). Ker doslej 
še 'nisem zasledil poce-bnega republiškega zakona o obveznem sprejemanju pri- 
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pravnikov, kjer bi bila določeni natančnejši pogoji on ker menim, da bi morali 
vsaj v šolstvu postopati bolj enotno, prosim za odgovore na naslednje: 

1. Ali je v pripravi republiški zakon o- obveznem sprejemanju pripravnikov 
v delovne organizacije in če ni, zakaj bi to ne bilo potrebno? 

2. Zakon velja za vse delovne organizacije — tedaj tudi za šolstvo. Ali 
miorda sekretariat za presveto in kulturo SRS pripravlja vsaj kakšna navodila 
za šole v ta namen, če ne bo zato poseben zakon predvideval za šolstvo po- 
sebnih določb? 

3. Kakšno je mnenje republiškega sekretariata za presveto in kulturo o 
pripravništvu v šolstvu, 6e je mogoče in kako> je mogoče; 

4. Ali bi ne kazalo v slovenskem merilu postopati glede pripravništva v 
šolstvu enotneje in, kdo naj bi bil tieti, ki bi poskrbel za večjo enotnost 
pri tem? 

5. Rok, v katerem morajo tudi šolske delovne organizacije sprejeti splošni 
akt, je zelo blizu. Kaj je že storjenega za področje šolstva zato, da bi lahko 
šolske delovne organizacije vendarle bolj organizirano in enotneje uredile to 
materijo? Ali pa bomo prepustili ponovno vse iznajdljivosti šol in nato kritizirali 
neurejenost? 

Prosim za odgovore na seji zbora. 

Drugo vprašanje 

V razpravi na zadnji seji našega zbora smo razpravljali o tem, kako je 
mogoče smatrati sredstva, ki se bodo zbirala pri republiškem izvršnem svetu 
v tem letu iz prispevka iz OD (0,62%). Predstavniki izvršnega sveta in pred- 
stavnik republiškega sekretariata za presveto in kulturo so nam pojasnili, da 
ne smemo sredstva, ki se bodo zbrala pri republiškem izvršnem svetu, smatrati 
za ozka sredstva za strokovno šolstvo, ampak za'sredstva za vse srednje šolstvo 
ter bi to bil delež republiškega izvršnega sveta k sredstvom, ki so jih dolžne 
dajati za srednje šolstvo tudi občine (prek TIS). 

(Verjetno je mogoče iz stenografskih zapiskov in drugih posnetkov ugotoviti, 
če je bilo tako.) 

Izvršni odbor republiškega izvršnega sveta in pojasnila v dnevnem časopisju 
pa jasno povedo, da ni mogoče smatrati sredstev, ki se bodo zbrali pri repu- 
bliškem izvršnem svetu, za delež RIS za srednje šolstvo (ali šolstvo II. stopnje) 
V širšem smislu, temveč le za delež za strokovno srednje šolstvo. 

Sredstva iz prej omenjenega prispevka pa pritekajo od vseh zaposlenih, 
torej tudi izven gospodarstva, namenjena naj bi bila izključno za srednje stro- 
kovno šolstvo. Četudi je to samo delež za strokovno šolstvo, vendarle z njim 
delimo srednje šolstvo. 

Ko hkrati učimo druge, da ne dovolijo1 posameznim področjem (republikam), 
da skupno z gcspod.Erstvom odločajo o- tem, kakšna sredstva in kam jih bomo 
usmerili — negiramo enako pravico tistim, ki so doslej že tako delali. Ce je neka 
občina ali področje že doslej dogovorno z gospodarstvom svojega področja usmer- 
jalo prostovoljno zbrana sredstva v vse srednje šolstvo in prav na ta način 
uveljavljalo vpliv gospodarstva v razvoj srednjega šolstva — jim to pravico 
po takem stališču jerr.cjemo. Prav s takim dogovornim usmerjanjem sredstev 
v preteklosti je zato v manjši meri (ah celo ne) prišlo na takih področjih (ali 
občinah) dO' skladnejšega razvoja srednjega šolstva v skladu s potrebami in 
zahtevami tako gospodarstva, kakor tudi negospodarstva. S takim stališčem, 



Priloge 427 

kakor je izraženo v tisku in drugod — pa je jesno povedano, da je bilo to 
narobe in je zato tako področje (ali občina) prizadeto tako, da mora dodajati 
nova sredstva. 

Ne mislim s tem vprašanjem ponovno1 načenjati stvari, ker bi to zahtevalo 
širše razprave (o večji ali manjši umestnosti enega ali drugega stališča), v tem 
trenutku me zanima — in prosim zate* odgovor na seji zbora — naslednje: 

1. Katero stališče o uporabi sredstev iz 0,62'% iz OD je tisto, ki mu gre 
verjeti: 

a) ali stališču predstavnikov izvršnega sveta in sekretariata za. presveto in 
kulturo, ki je bilo podano na zadnji seji? 

b) ali stališču RIS v odprtem pismu in pojasnilom v takem smislu, ki so 
bila dana na raznih sejah in v časopisju? 

2. Katero si tališče pa naj bi obveljalo? 
S tem ne menim nsčeinjati kriterijev delitve teh sredstev iz RIS, ker se 

tudi skupščina RIS ni mogla o teh že odločiti in je ob tem postransko vprašanje. 

Jože Glonar, 
poslanec prcsvetno-kulturnega zbora 

V akcijskem programu za izvajanje racionalizacije na področju vzgoje in 
izobraževanja je predlagan rok obravnave organizacije in programa dela od- 
delkov otrok zadnje leto pred vstopom v šolo koimj v IV. trimesečju 1968. Tako 
imenovane »male šole«, ki zajemajo otroke zadnje leto pred vstopom v šolo, 
potekajo letos že tretje leto-. Ravno sedaj je v teku vpisovanje in je med starši 
za male šole veliko zanimanje. V lanskem šolskem letu smo imeli v malih šolah 
pri osnovnih šolah L'239 otrok in pri vzgojnovarstvenih zavodih 1978 otrok, 
skupno se je tako pripravljalo 5217 šolskih novincev za vstop v šolo. 

V tej zvezi postavljam naslednja vprašanja: 
1. Kako je s statusom malih šol, ki potekajo že tretje leto. 
2. Ker so prosvetni delavci in starši že zdavnaj spoznali važnost malih 

šol, sami vzdržujejo otroke in plačajo vzgojitelje. Ponekod tudi pristojni organi 
za šolstvo priporočajo', ustanavljajo in finančno* podpirajo male šole. Prav zato 
se mi zdi predvideni rok obravnave v IV. trimesečju prepozen. 

3. Do leta 1970 je predvideno, da borno vključili v sistematično vzgojo 
30 %> vseh predšolskih otrok v starosti 5 in 6 let. Do kdaj je predvideno, da 
bomo vključili še ostale in ustvarili ustrezne materialne in kadrovske pogoje? 

Mislim, da je premajhna skrb nas vseh, da v tako važnem obdobju p*red 
vstopom v šolo ne izkoristimo' vseh možnosti, da bi nam otroci bolje napredovali 
V šoli in kasneje v življenju. 

Janez Meglič, 
poslanec prcsvetno-kulturnega zbora 

Pred daljšim časom so se v našem javnem življenju, oziroma v našem časo- 
pisju pojavljale različne informacije o prestopanju k pripravama na uvedbo 
barvne televizije pri nas. že takrat je bilo zaslediti dokaj različne komentarje 
glede umestnosti in naših možnosti za to noviteto, predvsem tudi zaradi previd- 
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nega pristopanja nekaterih drugih dežel, ki so sicer gospodarsko razvitejše. 
Najbolj razburljiva pa je bila novica o morebitni ceni za televizijske sprejem- 
nike za barvno televizijo, ki nikakor ne bi bila dostopna pretežni večini naših 
delovnih ljudi, saj bi po takratnih informacijah veljali sprejemniki blizu 9000 
N din. Morebiti so novejlše raziskave iin doseženi uspehi na tem področju žs 
nekoliko drugačni. Zato bi bilo prav, da tako naš zbor, kakor tudi široka javnost 
o teh ziadevah kaj več izve. 

Glede na gornje torej postavljam naslednje poslansko vprašanje: 
1. Kako daleč so že priprave na uvedbo barvne televizije v naši republiki? 
2. Kakšno' podporo daje pri teh prizadevanjih republika, oziroma celotna 

naša družba? 
3. AH je že sploh smotrno in umestno, da vlagamo neka visoka družbena 

sredstva v to, kar ne bo dostopno glede na trenutni standard ljudi in visoko 
ceno sprejemnikov širšemu krogu državljanov ter nam tudi na drugi strani 
dejstva kažejo, da prav spričo šibke materialne možnosti nimamo rešenih mno- 
gih pomembnejših vprašanj kulture in šolstva? 

Štefan Sreš, 
pcelanec socialno-zdravstvanega zbora 

Ob razpravah o predlogu spletnega akta s področja zdravstvenega zavaro^ 
vainja kmetov in ob volitvah polovice članov skupščine komunalne skupnosti 
zdravstvenega zavarovanja kmetov, so bila številna vprašanja, kako je s pokoj- 
ninskim zavarovanjem kmetov. 

Zadovoljivega odgovora kmetom ni bilo mogoče dati Ras je, da pogoji za 
obvezno pokojninsko zavarovanje kmetov po vsej verjetnosti že niso dozoreli, 
potrebno pa bi bilo proučevati možnost prostovoljnega zavarovanja kmetov, za 
kar ima republiška skupnost socialnega zavarovanja pooblastilo v 19. členu 
temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju. 

Prosim za odgovor: 
Ali je v Sloveniji kdo' proučeval možnost uvedbe prostovoljnega pokojnin- 

skega zavarovanja kmetov, pod kakšnimi pogoji bi bilo mogoče to zavarovanje 
v Sloveniji uresničiti, če ne — zakaj ne, in ali je v bližnji prihcidnosti mogoče 
pričakovati uvedbo pokojninskega zavarovanja kmetov. 

Stane Nunčič, 
poslanec organizacijskog olitičnega zbora 

Občinska skupščina Krčko je v letu 1962 sprejela o'dlok u ustanovitvi sklada 
za restavriranje in ureditev gradu v Kostanjevici. Ta samostanski kompleks 
z razsežnimi samostanskimi trakti, odprtimi arkadami in z večkrat prezidano 
cerkvijo* iz 13. stoletja, je eden najdragocenejših arhitekturnih spomenikov 
pri nas:. 

Po kvaliteti arhitekture, razsežnosti stavbnih gmot, še ne pozidanega okolja 
ob samostanskem kompleksu, uvrščamo ta kulturni spomenik med naše najpo- 
membnejše objekte. 
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Zavedajoč se pomembnosti opisanega objekta, je bila občinska skupščina 
pobudnik in sofinanoer obnovitve in rekonstrukcije kostanjeviškega gradu in 
cerkve iz 13. stoletja,, ki sta bila med vojno močno poškodovana. 

Gd leta 1962, ko je bil ustanovljen sklad, je bilo že mnogo napravljenega. 
Na novo je bilo sezidano krilo1 gradu, ki je bilo med vojno popolnoma porušeno. 
Prav tako pa je tudi obnovljena cerkev, in sicer tako daleč, da je postavljena 
strešna konstrukcija, s katero- se je zavarovalo nadaljnje uničevanje cerkvene 
notranjosti. 

V dosedanja obnovitvena dela je bilo, že mnogo vloženih sredstev občinske 
skupščine in sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti SR Slovenije. Da bi 
grad in cerkev s svojo znamenito arhitekturo in zelo ugodno lokacijo v razvi- 
jajočem turističnem centru naše občine v Kostanjevici dobil pomembno mesto, 
je bilo v srednjeročnem planu predvideno za dokončno ureditev cerkve in gradu 
142 milijonov starih dinarjev iz sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti 
SR Slovenije. 

Kolikor mi je znano- pa bedo' sredstva, ki so bila namenjena za restavriranje 
gradu in cerkve v Kostanjevici, uporabljena v drugem kraju, zato v smislu 
23. članka poslovnika Skupščine SR Slovenije prosim za naslednji odgovor: 

Kako- in kje se bodo sredstva v višini 142 milijonov starih dinarjev uporabila 
in kdaj bodo- v skladu za pospeševanje kulturne dejavnosti SR Slovenije zago- 
tovljena sredstva tudi za dokončno obnovitev kiostanjeviškega gradu in cerkve. 

F'ro-sim predsednika zbora, da moje vprašanje posreduje pristojnemu organu, 
ki mi naj da ustno pojasnilo na prihodnji seji crganizacijskot-političnega zbcra 
Skupščine SR Slovenije. 

Dr. V a nek Šiftar, 
poslanec ergainizacijsko^političnega zbcra 

Frcisim, da posredujete izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije naslednje 
vprašanje: 

»Ali se že pripravlja zakon o vajencih, oziroma o učencih v gospodarstvu 
in kdaj lahko- pričakujemo1, da bo predložen skupščini v obravnavo?« 

Z zakonom o prenehanju veljavnosti uredbe o vajencih (Ur. 1. SFRJ, 
št. 14/65) je cotalo zelo- pomembno področje, kii iročno prizadeva zaposlovanje 
mladine, pravno skorajda popolnoma neurejeno. Omenjeni zakon sicer določa, 
da »dokler ne bodo izdani republiški predpisi o učencih v gospodarstvu, se 
bedo učenci sprejemali v uk in učne pogodbe sklepale na način in ob pogojih, 
določenih v predpisih, ki so veljali na dan uveljavitve tega zakona.« Zatem je 
izšel še zakon o nagrajevanju vajencev (Ur. 1. SRS, št, 29/65) in zakon o srednjem 
šoilstvu (Ur. 1. SRS, št. 18/67). 

Navedeni predpisi niso- vsaj pravno uredili težkega stanja na terenu. Prej 
bi celo lahko trdil, da se je problem še bolj zapletel. 

Ker sem se s to problematiko srečeval med volivci, sem jo začel nekoliko 
pozorneje zasledovati in sem tudi zaprosil za nekatere podatke in mnenja in- 
špekcije dela in komunalne zavode za zaposlovanje delavcev iz Murske Sobote, 
Maribora, Celja in Ljubljane. 
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V obrazložitev zastavljenega vprašanja navajam zbrane podatke, ki pa se- 
veda zahtevajo temeljitejšo in podrobnejšo obdelavo. 

Osnovno vprašanje,, ki terja dokončno pravno ureditev, je dvojni način 
vključevanja mladine v uk. Tako imamo poleg klasičnega »vajenskega« razmerja 
s pogojem sklenitve učne pogodbe, že štipendijska razmerja z zagotavljanjem 
učencem ustrezne prakce. Ob teh dveh oblikah obstoja po dobljenih informa- 
cijah še tretja oblika vključevanja mladine v pridobivanje strokovnega znanja 
s praktičnim delom po določenem učnem programu. 

Tako neurejeno stanje ima za posledico, da se ne upoštevajo sedaj še 
veljavni predpiši. Nekatera podjetja sklepajo samo štipendijske pogodbe, drugod 
in to predvsem v trgovskih in obrtnih podjetjih pa samo pogodbe o praktičnem 
delu učencev v gospodarstvu. V ilustracijo naj navedem neko trgovsko podjetje 
iz Maribora, kjer imajo z 12 sklenjene pogodbe po dosedanjih predpisih, z 
18 so sklenili štipendijske pogodbe in s 4 samo pogodbe za praktično delo. 

Tako sklepanje pogodb ima vrsto težjih posledic: neenotno se obravnavajo 
dolžnosti in seveda tudi pravice v uk vključene mladine in to glede delovnega 
časa, dopustov, praktičnega dela, kakor tudi pri različnem nagrajevanju. Ne- 
enotno nagrajevanje neugodno vpliva na mladino in tudi na starše. S tem se 
krepijo tendence, da padajo čimvečja bremena na ramena, staršev in niso več 
redki primeri, da starši pristajajo na kaj čudne pogoje, oziroma je že precej 
učencev v uičnem procesu brez formalno sklenjenih učnih pogodb. Na splotšno 
je znano', da je iz leta v leto vedno težje za tovrstno usposabljanje mladine 
za določene poklice. Komunalni zavod za zaposlovanje delavoev v Mariboru, 
kjer naglo narašča nezaposlenost med mladino*, ki je končala osnovnošolsko 
obveznost, ugotavlja, da so po vseh oblikah sprejemanja mladine v uk ob kccicu 
lanskega leta dosegli približno enako stanje kot v letu 1966. Nič kaj boljše tudi 
niso ugotovitve oddelka za analize in programiranje občine Ljuibljana-Šiška 
v »poročilu o vključevanju mladine v občini Ljubljana-Šiška v letu 1967«. 

Republiški sekretariat za finance v »informaciji o davčnih obremenitvah-« 
(št. 422-3/64 z dne 3. 11. 1967) ugotavlja, da je v 24 občinah priznana posebna 
olajšava zasebnikom, ki zaposlujejo vajence in te olajšave se jim priznavajo 
po številu zaposlenih vajencev (stran 35). 

Ob navedeni pravni neurejenosti vajencev oziroma učencev v go:podainstvu 
je še posebej zaskrbljujoče naraščanje razveljavljenih pogodb in ponovnega 
vključevanja take mladine. 

Pri nekaterih šolsko izobraževalnih centrih se začno pojavljati težnje, naj 
bi se pogodbe sklepale enako za vse poklice in to za tri leta. Hkrati pa je že 
dokaj stara razprava, ali ne bi bilo nujno izdiferencirati vpisnih pogojev, tako 
da bi mogli sprejemati v uk za nekatere poklice tudi mladince, ki niso uspešno 
končali šolske obveznosti v 8. razredu osnovne šole. 

Na območju, kjer živim, je že precej primerov, da so v Avstriji sprejeli za 
vajence tudi tako mladino, ki pri nas ni končala osemletke in po naših pred- 
pisih nima pogojev za uk. 

Republiški sekretar Tomo Martelanc je pred nedavnim v odgovoru na po- 
slansko vprašanje iz leta 1966 dejal, da tega vprašanja, kot sem ga zas'avil, ni 
mogel rešiti republiški sekretariat v preteklem- letu, ker je bil preveč angažiran 
z izdajo zakona o srednjem šolstvu ter je obljubil, da bo sekretariat letos pri- 
pravil osnutek predpisa, ki bo urejal izobraževanje mladine za manj zahtevne 
poklica (Delo, 6. februarja 1968). 
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Omenjeno je že bilo, da mladina kljub tovrstni pravni neurejenosti odhaja 
v uk v Avstrijo. Z območja zavoda za zaposlovanje delavcev v Murski Soboti 
jih je lani sklenilo v Avstriji najmanj 24 učne pogodbe. 

V tisku in iz drugih dobljenih informacij navajam, da so zelo pogosto 
primeri hudega izkoriščanja vajencev oziroma učencev v gospodarstvu. Navedel 
bcrn nekaj splošnih in tudi konkretnih ugotovitev oziroma mnenj. Na prvi kon- 
ferenci vajencev v Gornji Radgoni eo ugotovili, da je še vedno opaziti, da so 
nekateri vajenci preveč izkoriščani in premalo nagrajeni. (Večer, 2. febr. 1968.) 
Posebno pri zasebnikih se dogaja, da SO' nagrade nižje cd dovoljenih, zato ker 
starši pristajajo na nižje nagrade, ali celo na delo brez nagrad, sarro da otroci 
pridejo v uk. (Delo, 11. dec. 1967.) So primeri, ko mladi gostinski učenci delajo 
dnevno po 14 in več ur in so tako prikrajšani za počitek, malo časa pa jim 
preostane tudi za učenje. Soi pa celo primeri, ko< vajenci delajo nad 30 ur nepre- 
trgoma, kar jih zelo izčrpava. (Vestnik, 18. jan. 1968.) Anketa sevniškega refe- 
renta za delo in delovna razmerja je med več kot 140 vajenci ugotovila, da kar 
21 °/o drugega letnika in 12 % iz III. letnika dela 9, 10 ali celo 12 ur dnevno 
(Delo, 11. dec. 1967). 

Lahko bi še našteval, ali to je že dovolj, da se vprašamo, kako je to mogcče? 
Glede ureditve vajenskega vprašanja sem dobil mnenje (objavljeno tudi 

v Delu, 22. 2. 1968), da zakon o srednjem šolstvu odpravlja staro dilemo v praksii 
ali je izučevanje za poklic učno ali delovno razmerje in je postavljena trditev, 
da je to po novem zakonu ena izmed oblik strokovnega izobraževanja, ki je 
popolnoma •enakovredna drugim oblikami izobraževanja. Praksa pa ob z za- 
konom le nakazanih poklicnih šolah še vedno zastavlja vrsto vprašanj, kakor 
tudi dilem. Niso redke zahteve, da je treba bcdicčim kvalificiranim delavcem, 
ki se uče, dati več poklicnega dela (Delo, 11. 12. 1967), oziroma da šola ne more 
zagotoviti dovolj prakse. Frav tako še ni urejeno sklepanje ustreznih pogodb 
o medsebojnih obveznostih med šolo, privatniki oziroma delovnimi organiza- 
cijami, kjer je učenec na praktičnem delu. Ponekod ugotavljajo, da imajo 
nekatere poklicne šole nadzornike praktičnega pouka, ki pa se brigajo le za 
opremljenost delavnic, kjer delajo učenci. 

V nekem pravilniku o delovnih razmerjih neke večje delovne organizacije 
pa in a jo celo zapisano: »da za vajence podjetja velja enaka odgovornost za 
kršitve delovnih dolžnosti, kot za ostale delavce, le da se jim ne more izreči 
izključitev iz delovne skupnosti, ampak se v takem primeru prekine vajenska 
pogodba«. 

Vsi, ki so mi. daj.ali informacije, so soglasni, da je treba čimprej urediti 
vprašanje vajencev (v nekaterih visoko razvitih zahodnih državah še vedno 
poznajo vajence), oziroma učence v gospodarstvu in dobil sem celo predlog: 

Ce se republiški organi ne morejo odločiti, ali gre za vajence, ali za učence, 
naj vsaj ponatisnejo v obliki zakona uredbo iz leta 1952, kajti to- bo boljše, kot 
pa sedanje skorajda brezpravno stanje. 

K pravni ureditvi tega vprašanja nss sili tudi »Resolucija o temeljih go- 
spodarske politike v letu 1968« (Ur. L SFRJ, št. 54/67), ki skorajda naroča: 
»Uvesti je treba obveznosti individualnim obrtnikom in nekaterim delovnim 
organizacijam, da morajo sprejemati vajence in pospešiti delo, da socialistične 
republike uredijo vprašanje vajencev.« 
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PREDLOG RESOLUCIJE 

o osnovah ekonomske politike v letu 1968 

Skupščina SR Slovenije je na seji republiškega zbora in na seji gospodar- 
skega zbora dne 12. marca i968 razpravljala o družbenoekonomskem razvoju 
v letu 1967 ter o pogojih in možnostih razvoja v letu 1968 in 

ugotovila : 

1. Osnovna značilnost družbenega in ekonomskega razvoja v letu 1968 je 
bila nadaljnje uresničevanje temeljnih nalog gospodarske reforme. Ta se kaže 
v večji usklajenosti med ponudbo in povpraševanjem, v umiirjenejšem gibanju 
cen, v naporih za intenziviranje gospodarjenja in v povečani menjavi s tujino. 

Stabilnejša1 razmere na trgu in bolj zaostreni pogoji gospodarjenja so vpli- 
vali na večje razlike med posameznimi delovnimi organizacijami glede na nji- 
hove poslovne uspehe. Veliko število delovnih organizacij se je že uspešno 
vključilo v domač in zunanji trg ter ustrezno preusmerilo in občutno povečalo 
proizvodnjo in dohodek ter tako pomembno prispevalo k rasti celotnega gospo- 
darstva. V drugih delovnih organizacijah pa je proizvodnja zaostajala in je 
zato celotno povečanje proizvodni je manjše od predvidevanj. 

Interes delovnih organizacij za racionalno gospodarjenje ter za doslednejše 
upoštevanje ekonomskih kriterijev pni usmerjanju proizvodnje postaja vsa večji 
ter se s tem ustvarjajo pogoji za uspešnejše vključevanje v reformo in za razvoj 
proizvodnje v prihodnje. S prenašanjem gospodarskih odločitev na neposredne 
proizvajalce so se ustvarjali tudi pogoji za nadaljnje razvijanje samoupravnih 
odnosov. 

2. Uspešnejši razvoj gospodarstva pa so v preteklem letu še naprej o^me- 
jevali nekateri problemi in težave, ki so posledica nezadostne pripravljenosti 
vrste delovnih organizacij za prilagoditev poslovanja bolj zaostrenim pogojem 
gospodarjenja, ki jih povzročajo zahtevnejši domači in zunanji trg ter ukrepi 
gospodarske reforme. 

Prepočasno preusmerjanje proizvodnje glede na sortiment, kvaliteto in cene 
je povzročalo' nadaljnje težave pri prodaji in vplivalo na povečanje zalog, kar 
se je odražalo na večanju nelikvidnosti gospodarstva ter je zadrževalo* naraščanje 
proizvodnje in produktivnosti dela. 

Visoko angažiranje sredstev za zalege in za kreditiranje kupoev je obenem 
vplivalo na zmanjšanje investicij, kar se je zlasti neugodno odrazilo na hitrejše 
izvajanje modernizacije, na uveljavljanje nove tehnologije in na zboljšanje 
organizacije dela kot osnove za večjo* produktivnost in ekonomičnost poslovanja. 

Na zaostajanje modernizacije gospodarstva, ki je osnovna naloga ekonomske 
politike SR Slovenije, je vplivala tudi vrsta drugih dejavnikov. Eden izmed 
osnovnih je pomanjkanje razvojnih programov delovnih organizacij ter neza- 
dostno poslovno* in tehnično sodelovanje. V takih pogojih ni možnosti za večjo 
selekcijo pri financiranju posameznih razvojnih programov ter za ustvarjanje 
večjega interesa za koncentracijo sredstev delovnih organizacij in bank. 

Tudi na področju bančništva se je1 zadržala razdrobljena in regionalno 
usmerjena bančna organizacija, ki ni uspela doseči večje koncentracije bančnih 
aredsitev, ustvarjanja tržišča prostih sredstev družbene reprodukcije in večje 
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učinkovitosti kreditne politike. Takšna prizadevanja bank so zavirala tudi velike 
obveznosti poslovnih bank za kreditiranje dolgoročnih investicij, zlasti s pod- 
ročja infrastrukture. 

Podobne probleme bo povzročala v letu 1967 tudi povečana obremenitev 
delovnih organizacij z družbenimi dajatvami ter sprememba razmerij v delitvi 
dohodka v korist osebnih dohodkov in na škodo akumulacije, s čimer bo prav 
tako otežkoosno' financiranje razvojnih programov. Takšna sprememba razmerij 
pa j'3 obenem v vrsti delovnih organizacij tudi v nespretj.u z dogovor,; enim 
načelom delitve po delu. To bi lahko imelo za posledico negativen vpliv na 
razvoj produktivnosti dela. 

Vsakodnevni tekoči in razvojni problemi še niso spodbudili procesa hitrej- 
šega izboljševanja in prilagajanja kadrovske strukture strukturi proizvodnje in 
potrebami razširjene reprodukcije v podjetjih. Vrsta delovnih organizacij se še 
vedno zapira sama v sebe, v zastarele organizacijske oblike ter v nesodobno 
organizacijo dela in tehnologijo' ter. ne uvidi, da si samo z uveljavljanjem visoko 
izobraženih in strokovno usposobljenih kadrov lahko zagctovi vnašanje sodobnih 
konceptov v poslovanje, s tem pa tudi pogoje za njihov obstoj in nadaljnji 
napredek. Zaradi takšnega gledanja se zato kljub nezadovoljivi kadrovski struk- 
turi, zlasti mlajši strokovni kadri še vedno ne morejo vključiti v proizvodnjo 
in. se usposabljati, da postanejo nosilci razvoja, kakršnega narekuje reforma. 

V splošnih naporih za vključevanje v nove pogoje gospodarjenja se še vedno 
opažajo težnje po zadrževanju zastarelih metod gospodarjenja ter iskanje rešitev 
v povečanih administrativnih ukrepih. 

Čeprav moramo iskati vzroke za težave ter možnosti za njihovo reševanje 
v samih delovnih organizacijah, pa je treba ugotoviti, da tudi nekatere sistemske 
rešitve ter reševanje tekočih problemov gospodarske politike niso vsdno: pod- 
pirali naporov delovnih organizacij za doseganje boljših ukrepov, s katerimi bi 
organi namreč med letcm niso podvzemali pravočasno ukrepov, s katerimi bi 
odpravljali nastale probleme, zlasti na področju zunanjetrgovinskega sistema in 
deviznega režima. 

Ukrepi gospodarske reforme, ki so imeli za cilj tudi uskladitev vseh oblik 
potrošnje z materialnimi možnostmi, se počasneje uresničujejo na področju 
splošne potrošnje oziroma negospodarskih dejavnosti in so se ponekod ukrepi 
za racionalizacijo poslovanja šele pričeli uveljavljati. Izidatki na nekaterih pod- 
ročjih splošne potrošnje, zlasti v socialnem zavarovanju so še vedno presegali 
razpoložljiva sredstva, normalizacijo proračunskega poslovanja pa so otežkočale 
obveznosti iz prejšnjih let. To je še nadalje zaostrilo' nekatere probleme, kot so: 

— financiranje strokovnega šolstva, ker ni bil dosledno izpeljan zakon o 
izobraževalnih skupnostih in ker ni vzpostavljen neposreden odnos med kcrist- 
niki šol, t. j. gospodarstvom in šolami in ker v takšnem neurejenem sistemu 
občinske skupščine niso izpolnile dogovorjenih obveznosti; 

— zaostajanje starih pokojnin, česar v okviru razpoložljivih sredstev, kljub 
zakonskim možnostim ni bilo mogoče rešiti; 

— visoke obremenitve republiškega proračuna za poravnavo investicijskih 
in drugih obveznosti iz preteklih let. 

Ob upoštevanju teh ugotovitev, možnosti razvaja, ki se kažejo v letu 1968 
ter nalog, ki so nakazane v družbenem planu SR Slovenije v letih 1966—1970 
sprejema Skupščina SR Slovenije 

23 
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resolucijo 

o osnovah družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije v letu 1968 

I. 

Poglavitna naloga družbenega in gospodarskega, razvoja v letu 1968 je na- 
daljnje uveljavljanje procesov, ki jih je začrtala reforma. Dosedanje izkušnje, 
zlasti pa dcsežki delovnih organizacij pri usposobitvi za zaposlovanje v bolj 
zaostrenih pogojih gospodarjenja omogočajo*, da si lahko zastavimo kot temeljno 
nalogo gospodarskega in družbenega razvoja ponovno poživitev rasti celotne 
proizvodnje, ki jo mora spremljati nadaljnja stabilizacija tržišča, . 

Ob upoštevanju pogojev gospodarstva v SR Sloveniji ter ukrepov, ki jih je 
sprejela zvezna skupščina za poživitev gospodarske aktivnosti, je v letu 1968 
mogoče doseči stvarni porast skupnega družbenega proizvoda za 5—6% in 
v tem porast industrijske proizvodnje za 4—5 ^/o. Tak razvoj proizvodnje temelji 
na hitrejši rasti izvoza cd rasti proizvodnje — izvoz naj bi porasel za 9—11 °/t> 
na učinkovitejšem vključevanju delovnih organizacij v potrebe notranjega _ 
tržišča ter na povečanih naložbah v osnovna sredstva, ki naj jih omogoči po- 
stopno sproščanje sredstev, ki so vezana na zaloge in terjatve. 

Temeljna naloga investicijske politike rrera biti povečana učinkovitost 
naložb. To bo mogoče doseči le z večjo usmeritvijo investicij v modernizacijo 
gcopodarstva, katere osnova je medsebojno integrirano gospodarstvo ter pove- 
čano poslovno sodelovanje. Takšno- investicijsko politiko pa bo podpirala tudi 
ustrezna koncentracija denarnih sredstev in integracija bank. 

Modernizacija gospodarstva bo uspešna le, če bo temeljila na uvajanja 
sodobne tehnologije ter na uporabi znanstvenega in raziskovalnega dela, ki se 
mora stalno krepiti in izpopolnjevati. Vzporedno s tem pa bi morali načrtneje 
pristopiti k uveljavljanju sodobnih metod ekonomske analize pri programiranju 
razvoja ter k poglobljenemu raziskovanju tržišča, kar vse naj ustvarja osnovo 
za gospodarski napredek ter za razvoj produktivnosti dela na trajnejši podlagi. 

Hitrejši razvoj proizvodnje bo omogočal tudi nekoliko večje možnosti za 
zaposlovanje, zlasti v storitvenih dejavnostih. V zaposlitveni politiki delovnih 
organizacij pa mora priti do odločilne preusmeritve s povečanim vključevanjem 
kadrov z visoko stopnjo strokovne usposobljenosti tako-, da bo izboljšana struk- 
tura kadrov omogočala tudi zboljšanje strukture proizvodnje ter uspešnejše iz- 
vajanje modernizacije in razširjene reprodukcije. 

Za zagotovitev večje stabilnosti v odnosih med proizvodnjo in potrošnjo 
bo v letošnjem letu posebno pomembna naloga urediti nekatera kritična vpra- 
šanja s področja splošne potrošnje, kot so financiranje strokovnega šoTstva, 
usklajevanje pokojnin ter poravnava proračunskih obveznosti iz preteklih let. 
Prav tako bo treba urediti financiranje nekaterih dolgoročnih investicijskih 
objektov in s tem omogočiti bankam bolj sproščeno poslovno politiko. 

Celotna potrošnja se sme gibati le v okviru razpoložljivih sredstev ter,se 
morajo ga-radi stabilnosti pcdvzemati napori za zagotovitev neobhodno potrebnih 
materialnih in finančnih rezerv. Življenjski standard se mera usklajevati z 
gospodarsko rastjo, osebni dohodki pa ne morejo rasti hitreje kot produk- 
tivnost dela. 

Pričakovana povečana gospodarska aktivnost bo omogočila uspešnejše re^ 
ševanje tudi drugih problemov na področju družbenih služb, ki pa se morajo 
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prav tako kot gospodarstvo bolj učinkovito' vključevati v reformne procese. S 
tem bodo zagotovljene tudi osnove za večji vpliv teh dejavnosti na razvoj go- 
spodarstva, zlasti s širšim vključevanjem raziskovalnega dela in strokovnih 
kadrov v proizvodnjo, hkrati pa bo s tem povečan tudi vpliv gospodarstva na 
razvoj družbenih služb. 

II. 

Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da so osnovni nosilci prizadevanj za 
uspešnejši in učinkovitejša gospodarski in družbeni razvoj lahko le delovne 
organizacije, katerih aktivnost bi se morala odraziti predvsem v hitrejšem 
preusmerjanju njihovega poslovanja na pogoje, ki jih postavlja tržno gospo- 
darstvo. Ukrepi, ki jih bedo pedvzemali predstavniški organi in samoupravne 
skupnosti v republiki in občinah za izvrševanje nalog ekonomske politike, imajo 
predvsem namen, da bi spodbudili in omogočili izvrševanje zgoraj nakazanih 
ciljev ter da bi ustvarjali trajnejše pogoje za uspešno rast proizvodnje in pro- 
duktivnosti dela ter za stabilnost pogojev gospodarjenja. 

1. V letu 1968 bedo pristojni republiški crgani v sodelovanju z združenji 
proizvajalcev in delovnimi organizacijami dokončali projekcijo razvoja neka- 
terih gospodarskih dejavnosti, ki jih predvideva srednjeročni načrt, zlasti pa 
dolgoročni razvoj energetike in cestnega omrežja. Lotili se bodo tudi drugih 
nalog, ki jih predvideva srednjeročni načrt ter nadaljevali s pripravami za 
izdelavo koncepta dolgoročnega razvoja SR Slovenije, pri čemer bedo kot eno 
od osnov upoštevali dolgoročne razvojne programe delovnih organizacij. 

Glede na razmeroma visoko stopnjo zastarelosti osnovnih sredstev in teh- 
nologije bi morali v SR Sloveniji podvzeti ukrepe za hitrejše izvajanje modernir- 
zacije oelo'nega gospodarstva, posebej pa industrije, kjer do sedaj niso bili 
doceženi zadovoljivi uspehi. V učinkovitejšo pripravo' za izvajanje programa 
modernizacije se morajo vključiti vsi ekonomski in družbeni činitelji z izdelavo 
programov in predlogov za njihovo izvrševanje. 

Republiški organi bedo izdelali analizo' stanja ter pripravili predloge za 
hitrejše in učinkovitejše izvajanje modernizacije. 

Za razvoj proizvodnje in izvoza, za modernizacijo in za financiranje razvoja 
posameznih dejavnosti je treba neobhodno pedvzemati ukrepe za učinkovitejše 
pristopanje k integraciji in poslovnemu sodelovanju. Uspešnejše izvajanje pro- 
grama modernizacije kot csnove za hitrejše naraščanje produktivnosti dela in 
vključevanja v mednarodno delitev dela zahteva bolj učinkovito pristopanje 
k integraciji in pciclovnemu sodelovanju delovnih organizacij. Osnova teh pro- 
cesov so lahko samo neposredni poslovni interesi delovnih organizacij, ki pa 
jih morajo s svojimi ukrepi spodbujati in pospeševati samoupravni organi gospo- 
darskih organizacij in republiški organi. 

Republiški crgani bodo izdelali analizo o problemih, ki zavirajo hitrejše 
uveljavljanje integracijckih procesov ter predlagali ukrepe, ki bi te procese 
pospeševali. V te procese je treba vnašati tudi nove, sodobnejše oblike integra- 
cije, ki se šele pričenjajo uveljavljati, kot so skupna vlaganja, prodzvodno- 
finančno sodelovanje in podobno. 

Republiška skupščina bo podpirala vse tiste integracijske težnje, ki imajo 
za cilj izboljšanje ekonomičnesti poslovanja ter uspešnejše uresničenje ciljev 
sprsgete ekonomske politike. Zlasti bo podpirala tiste težnje in potrebe, ki se 
kot najbolj akutne kažejo na področju združevanja energetske in metalurške 
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dejavnosti, pa tudi na drugih področjih, kot so kemična, in kovinska industrija, 
lesnopredelovalna industrija, kmetijstvo in gozdarstvo, promet ter turizem. 

Politiko modernizacije in integracije bedo podpirale s svojimi naložbami 
tudi republiške skupne rezerve gospodarskih organizacij. 

Uspešnejše izvrševanje programov dolgoročnega razvoja in modernizacije 
ter programov integracij in poslovnega sodelovanja delovnih organizacij bo 
podpiralo tudi hitrejše kroženje in večja koncentracija denarnih sredstev, ki 

mera doseči z ustrezno politiko poslovnih bank. 
2. Republiški organi bodo podrobneje proučili pogoje gospodarjenja po- 

sameznih dejavnosti z namenom, da bi predvideli ukrepe, ki naj tem dejav- 
nostim omogočijo uspešnejši razvoj oziroma vključitev v zadovoljevanje potreb 
domačega trga ter zunanjetrgovinske menjave. Svoja prizadevanja bedo usmer- 
jali zlasti na naslednja področja: 

— proučili bodo, kako. se izvaja temeljni zakon o elektrogospodarstvu in 
če se dosegajo smotri, ki so bili postavljeni ob sprejemu zakona. Proučili bodo 
tudi potek izgradnje energetskih objektov ter načine in metode financiranja, 
ki bodo zagotovile večji vpliv potrošnikov električne energije na obseg in struk- 
turo investicij; 

— obravnavali bodo pogoje poslovanja ter analizirali dosedanje docežke na 
področju nekaterih dejavnosti kot so kmetijstvo, gozdarstvo, trgovina in tu- 
rizem, obrtništvo ter promet s stališča pedvzemanja ukrepov za njihovo učin- 
kovitejše vključevanje v celotni gospodarski razvoj. S proučitvijo in ureditvijo) 
nekaterih odprtih vprašanj kot so npr. kmetijska pospeševalna služba, sredstva 
za Vzdrževanje in obnovo gozdov, pogoji poslovanja v cestnem in železniškem 
prometu in podobno pa naj bi še posebej prispevali k zboljšanju pogo-ev za 
razvoj teh dejavnosti; 

— v okviru naporov za boljše izkoriščanje razpoložljivih zmogljivosti ter za 
zboljšanje preskrbe tržišča bedo proučili položaj osebnega dela s proizvajalnimi 
sredstvi v osebni lasti. V tem okviru se bo posebej preučil položaj zasebnih 
kmetijskih proizvajalcev ter vloga kmetijskih zadrug pri pospeševanju in šir- 
jenju kooperacijske blagovne proizvodnje ter pogoji hitrejšega razvoja obrt- 
ništva, zlasti storitvenega na podlagi osebnega dela. 

3. Za uspešnejši razvoj proizvodnje bi morale delovne organizacije izbolj- 
šati svojo službo za raziskave tržišča ter na tej osnovi hitreje prilagajati svojo 
proizvodnjo potrebam domačega in zunanjega trga. Združenja proizvajalcev, 
gospodarska zbornica in republiški organi pa bodo podpirali in pospeševali tudi 
razvoj ustanov, ki se bavijo s tržnimi raziskavami in tako prispevali, da bodo 
proizvajalci razpolagali s tekočimi podatki, analizami in predlogi, ki lahko pri- 
spevajo k uspešnejšemu spreminjanju strukture proizvodnje. 

Republiški organi pa bodo izdelali tudi analizo zunanjetrgovinske menjave 
in predlagali ukrepe, s katerimi naj bi se povečala stopnja vključenosti nagega 
gospodarstva v mednarodno delitev dela. 

4. Za povečanje gospodarske aktivnosti bo odločilnega pomena kreditna 
politika poslovnih bank, ki mera zagotoviti hitrejše kroženje denarja in učinko- 
vitejše nalaganje razpoložljivih sredstev. Takšno usmeritev spodbujajo tudi 
ukrepi kreditno-monetarne politike zvezne skupščine za leto 1968. 

V skladu s temi načeli in ukrepi naj banke dosledno izvajajo takšno poli- 
tiko kreditiranja, s katero bodo dajale prednost tistim delovnim organizacijam, 
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ki uspešneje usklajujejo proizvodnjo blaga in storitev z zahtevami domačega in 
zunanjega trga. 

Banke bi morale težiti k hitrejšemu sproočanju sredstev, ki so vezana v 
kreditih za pokrivanje čezmernih zalog in terjatev ter s tem spremeniti struk- 
turo svojih naložb tako, da bi povečale delež sredstev za kreditiranje moder- 
nizacije in prodaje opreme. 

Banke in hranilnice naj bi razširile tudi kreditiranje razvoja zasebne dejav- 
nosti, zlasti na področju kmetijstva, obrti in turizma ter pospeševale uveljav- 
ljanje hranilnih in kreditnih služb. 

Za izvajanje takšne kreditne politike naj bi poslovne banke v okviru svo- 
jega združenja sprejele tudi ustrezne skupne dogovore. 

Prizadevanja za izvajanje učinkovitejše investicijske politike zahtevajo 
večjo koncentracijo sredstev gospodarstva in poslovnih bank. Zato Skupščina' 
SR Slovenije podpira širle sodelovanje vseh poslovnih bank v SR Sloveniji za 
združevanje sredstev na podlagi medsebojnih kreditnih pogodb in drugih oblik 
združevanja. 

Samo v takih pogojih bi lahko zagotovili smotrno financiranje programov 
modernizacije ter programov razvoja gospodarskih organizacij, ki jih priprav- 
ljajo poslovne banke v okviru svojega združenja. 

Ukrepi ekonomske politike za leto 1968 bodo omogočili poslovnim bankam 
večjo aktivnost na področju stanovanjske graditve. Večji obseg gradnje stano- 
vanj pa bomo lahko dcoegli predvsem s povečanim namenskim varčevanjem 
občanov, delovnih organizacij in stanovanjskih podjetij. Delovne organizacije 
naj v sodelovanju s poslovnimi bankami in stanovanjskimi podjetji bolj inten- 
zivno ni organizirano, predvsem pa z lastnimi sredstvi rešujejo stanovanjska 
vprašanja svojih delavcev, zlasti tistih z nižjimi osebnimi dohodki. Prav tako 
pa naj tudi stanovanjska podjetja iz sklada stanovanjskih hiš namenijo del 
sredstev za gradnjo novih stanovanj. Prizadevanja za učinkovitejšo stanovanjsko 
graditev morajo biti usmerjena v uresničevanje sklepa in priporočila Skupščine 
SR Slovenije o> ukrepih za nadaljnji razvoj stanovanjskega gospodarstva in sta- 
novanjske reforme. 

5. Pri delitvi dohodka se bodo republiški organi zavzemali za tako izpo- 
polnitev s:®tema delitve dohodka in oblikovanja osebnih dohodkov, ki bo spod- 
bujal delovne organizacije k temu, da bo rast osebnih dohodkov usklajena z 
gibanjem produktivnosti dela in učinkovitosti poslovanja, delitev dohodka pa 
s potrebami financiranja programov razvoja posamezne delovne organizacije.. 

Republiški organi bodo v sodelovanju z drugimi družbenimi činitelji pro- 
učili sistem delitve dohodka in metode družbenega usmerjanja delitve dohodka, 
ki naj bi ob upoštevanju samoupravnih pravic delovnih organizacij in eko- 
nomskih zakonitosti v največji možni meri zagotavljal optimalni, razvoj in 
izvajanje načela delitve po delu. Frav tako bo> proučila in predlagala ukrepe za 
odpravljanje nesorazmerij v delitvi pri skupinah delovnih organizacij, ki imajo 
monopolen ali drug izjemen položaj. 

Občinske skupščine naj bi v skladu z razvojem sistema delitve dohodka 
primerjale izplačila osebnih dohodkov z določili v aktih o delitvi dohodka' ter 
sprejemale priporočila delovnim organizacijam, če gibanja Osebnih dohodkov ne 
bodo v skladu z rastjo produktivnosti dela oziroma s predpisi delovnih orga- 
nizacij in drugimi dokumenti, ki bi bili sprejeti zaradi zagotovitve skladnosti 
gibanja osebnih dohodkov. 
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6. V prizadevanjih za hitrejši družbenoekonomski razvoj bo v letu 1968 
pomembna naloga nadaljnje izpopolnjevanje gospodarskega sistema.. Zato bo 
potrebna večja aktivnost in iniciativa republiških organov za nadaljnje izpo- 
polnitve sistema in krepitve družbenoekonomskih odnosov. Republika pa se bo 
še posebej zavzemala za: 

— uskladitev obveznosti, določenih v srednjeročnih planih s sredstvi in 
možnostmi, ki jih nudijo tekoča gospodarska gibanja; 

;•— proučitev uporabe sredstev odpravljenega splošnega investicijskega skla- 
da in usmerjanje njegovih anuitet; 

:— aktivnejšo vlogo republike pri usmerjanju družbenoekonomskega raz- 
voja in reoevanju problemov, ki se pojavljajo na posameznih področjih; 

— izpopolnjevanje zunanjetrgovinskega, carinskega in deviznega režima v 
smislu večje prožnosti in gibčnosti pri prilagajanju pogojem na inozemskih 
trgih zaradi pospešitve domače proizvodnje in ekonomsko upravičene menjave 
z inozemstvom; 

— proučevanje sistema financiranja razširjene reprodukcije zlssti s stališča 
financiranja dolgoročnih naložb z vključevanjem sredstev neposrednih korist- 
nikov investicijskih objektov ter večjega uveljavljanja proizvodno-finančnega 
sodelovanja na osnovi skupnih vlaganj; 

— proučevanje vpliva davčnih oblik in drugih obveznosti delovnih orga- 
nizacij ter obrestnih mer na obremenitev gospodarstva ter na njihovo konku- 
renčno sposobnost in akumulativnost; 

— krepitev in uveljavljanje samoupravnih odnosov na področju izobraže- 
vanja in cestnega gospodarstva. 

Republiški organi bedo tudi na drugih področjih spremljali delovanje gospo- 
darskega sistema ter predlagali ali podvzemali ukrepe, ki bodo vplivali na 
ugodnejše pogoje gospodarjenja. 

7. Enotno izvajanje davčne politike in odprava nesorazmerij v obdavčitvi 
med posameznimi kategorijami zavezancev je pomembna naloga, ki jo morajo 
zagotoviti republika in občine v medsebojnem sodelovanju. Hkrati s tem bi 
morali zaostriti tudi kontrolo ugotavljanja dohodkov in kaznovalno politiko v 
zvezi z obdavčitvijo in onemogočiti neobdavčeno prilaščanje visokih dohodkov 
posameznikov. S tem bo doseženo učinkovitejše zajemanje dohodkov; obenem 
pa naj fci izvajali tudi takšno davčno politiko, ki bo zagotovila, da bo prispevek 
posameznih slojev prebivalstva za kritje potreb splošne potrošnje v skladu z 
njihovimi dohodki. 

Usklajevanje davčne politike med občinami mera biti trajna in ne le ob- 
časna metoda vsebinskega izpopolnjevanja davčnega sistema. Večjo enotnost1 je 
treba vnesti tudi v politiko davčnih oprostitev in olajšav. Osnove za tako uskla- 
jevanje so pedane v priporočilu Skupščine SR Slovenije o izvajanju davčne 
politike. 

Z izvajanjem davčne politike bo treba še nadalje spodbujati razvoj zaseb- 
nih kmetijskih, obrtnih, predvsem storitvenih dejavnosti, s čimer se tudi odpi- 
rajo možnosti za dodatne zaposlitve. Z olajšavama pri odmeri prispevkov iz 
osebnega dohodka bi morali stimulirati širce vključevanje mladine v uk pri 
samostojnih obrtnikih in podobnih gospodarskih dejavnostih. 

Učinkovitejše izvajanje davčne politike bo zahtevalo izboljšanje finančnih 
služb v republiki, predvsem pa pri občinskih skupščinah in njihovo organi- 
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žacijsko in kadrovsko okrepitev. Le bolje usposobljena in bolje organizirana 
služba bo> lahko pripravljala strokovne analize o delovanju davčnega sistema,: 
ki naj bi omogočile predstavniškim organom pravočasen vpogled v delovanje 
sprejetih načel davčne politike. 

8. Pričakovana rast gospodarstva ob nadaljnjem porastu deleža produk- 
tivnosti v naraščanju proizvodnje in predvidena racionalizacija družbenih služb 
ne zagotavlja zaposlitve celotnega naravnega prirastka delovne sile. 

Družbeno-politične skupnosti, delovne organizacije in skupnosti za zapo- 
slovanje naj spremljajo1 gibanja zaposlenosti in ustvarjajo materialne in druge 
pogoje za odpiranje novih, ekonomsko upravičenih delovnih mest. Na področjih, 
kjer nastajajo presežki delovne sile zaradi modernizacije, preusmeritve ali opu- 
stitve proizvodnje, naj zavodi za zaposlovanje ob sodelovanju delovnih orga- 
nizacij aktivneje pristopijo k pripravam za prerazporeditev ali prekvalifikacijo 
take delovne sile. Povečanje prispevka za zaposlovanje bo ob udeležbi sredstev 
delovnih organizacij omogočilo realizacijo teh nalog. 

Prizadevanja vseh družbenih činiteljev se bodo morala usmeriti tudi v hi- 
trejše vključevanje strokovnih in Visoko strokovnih delavcev, da se tako izboljša 
struktura zaposlenih. Samoupravni organi v delovnih organizacijah, občinske 
skupščine ter ostali družbeno-politični činitelji naj pri izvajanju letošnje reelek- 
cije vodilnih kadrov zagotovijo spremembe, ki bodo povečale strokovnost vod- 
stvenih kadrov. To bo pcopešilo vključevanje delovnih organizacij v zahtevnejše 
pogoje gospodarjenja, nadaljnjo rast in modernizacijo proizvodnje ter zapo- 
slovanja. 

Z uvedbo pripravniškega staža in zmanjšanjem prispevkov iz osebnih do- 
hodkov'pripravnikov so ustvarjene nove možnosti, ki naj podpirajo prizadevanja, 
delovnih organizacij za večje zaposlovanje mladih strokovnih kadrov. Zato je 
potrebno čimprej sprejeti ustrezne republiške predpise in pravilnike, s katerimi 
bodo delovne organizacije uredile smotrno uvajanje pripravnikov v poklic. 

Z davčno in kreditno politiko je treba pospeševati razvoj terciarnih dejav- 
nosti, ki že vedno' zaostajajo za potrebami. Z doslednim izvajanjem take politike, 
bedo ustvarjeni tudi pogoji za hitrejše zaposlovanje. 

Republiški organi bodo pripravili podrobno analizo problemov zaposlovanja, 
na osnovi katere bo Skupščina SR Slovenije sprejela posebne sklepe. 

Usklajevanje splošne potrošnje z zmogljivostmi gospodarstva je ena izmed 
osnovnih nalog vseh družbeno-političnih skupnosti in delovnih organizacij.. 

Z ukrepi in prizadevanji za racionalno' .porabo sredstev ter z učinkovitejšim 
zajemanjem in uvajanjem novih virov dohodkov so ustvarjene možnosti, da za 
kritje potreb splošne potrošnje skupna prispevna stopnja od osebnih dohodkov 
v republiki ne bo' večja kot 27,5 %. S , tem bedo obremenitve delovnih organi- 
zacij nekoliko nižje kot v preteklem letu, če upoštevamo, da je v tej stopnji 
zajet tudi pretežni del njihovih obveznosti za financiranje srednjega strokov- 
nega šolstva. 

V politiki razdelitve sredstev splošne porabe v letu 1968 je treba predvsem: 
— odpraviti v proračunih družbeno-političnih skupnosti žarišča deficitnega 

financiranja. To bo zahtevalo' med letom tekoče spremljanje in analiziranje pri- 
liva dohodkov in sprotno sprejemanje ukrepov za uskladitev porabe z dcce- 
ženimi proračunskimi dohodki; 



440 Priloge 

— vključita srednje strokovno šolstvo v sistem financiranja izrednih virov 
izobraževalnih skupnosti, razen strokovnih šol pri gospodarskih organizacijah. 

9. Tekoče leto je prvo leto uresničevanja zakona o izobraževalnih skupnostih 
in o financiranju vzgoje in izobraževanja. To je pomembno obdobje popolnejšega 
uveljavljanja novih družbenoekonomskih in samoupravnih odnosov na pod- 
ročju vzgoje in izobraževanja ter tesnejšega organskega zraščanja tega področja 
z drugimi dejavniki družbene reprodukcije. Zato je ustvarjanje pogojev, ki bodo 
pospešili začete procesa novega sistema izobraževanja, temeljna naloga vseh 
družbsno-političnih, gospodarskih in samoupravnih organizmov naše družbe. Pri, 
uresničevanju začrtane politike in graditvi sistema šolstva imajo pomembno 
vlcgo že ustanovljene temeljne in republiška izobraževalna skupnost kot tudi 
posebne izobraževalne skupnosti. S hitrejšim ustanavljanjem in uveljavljanjem 
posebnih izobraževalnih skupnosti bodo ustvarjeni pogoji za učinkovitejše reše- 
vanje problemov, ki so že dalj časa prisotni na področju strokovnega šolstva. 

Izobraževalna skupnost SR Slovenije bo poleg svojih temeljnih nalog po- 
svetila posebno skrb izenačevanju gmotnih pogojev za delo cenovnih sol, na 
področju strokovnega šolstva pa bo njena intervencija omogočila bolj smotrno 
organizacijo in izboljšanje kakovosti izobraževanja. 

Skupščina SR Slovenije bo ob sodelovanju z izobraževalnimi skupnostmi, 
občinskimi skupščinami in šolskimi zavodi sprejela program za racionalizacijo 
na področju vzgoje in izobraževanja. 

Program za racionalizacijo srednjega šolstva naj bo temeljnim izobraže- 
valnim skupnostim, občinskim skupščinam ter drugim ustanoviteljem srednjih 
šol v pomoč pri sprejemanju konkretnih ukrepov za izvajanje racionalizacije 
na tem področju. 

Skupščina SR Slovenije bo ob sodelovanju z izobraževalno skupnostjo na- 
daljevala izvajanje programa racionalizacije na področju visokega šolstva. 
Ekstenzivnost na tem področju šolstva je predvsem znotraj posameznih visoko- 
šolskih zavodov in manj v mreži teh zavodov. Specializacijo med študijem, 
kolikor je pretirana, je treba zato prilagoditi stvarnim potrebam, razbremeniti 
je treba učne načrte, okrepiti raven splošne in teoretske izobrazbe diplomantov 
ter ustvariti načelo enovitcsti vzgojnih in raziskovalnih nalog. Izobraževalna 
skupnost SR Slovenije in sklad Borisa Kidriča naj s svojo politiko spodbujata 
visoke šole in fakultete k oblikovanju skupnih enot za vzgoje in raziskovalne 
naloge ter pcspešujeta združevanje laboratorijev, seminarjev, odsekov, oddelkov 
ali kateder na področju iste ali zelo sorodne dejavnosti. 

Na podlagi sklepov za nadaljnji razvoj visokega šolstva v SR Sloveniji bo 
Skupščina SR Slovenije sprejela zakon o visokem šolstvu, ki bo> določal zlasti 
ustreznejšo organizacijo študija in znanstvenega dela ter omogočil učinkovitejšo 
skrb družbe za izboljšanje ravni vzgojnega in znanstvenega dela učiteljev. 

Ob tesnejšem sodelovanju delovnih organizacij ter gospodarske zbornice 
SR Slovenije in združenj je treba posebej urediti izobraževanje mladine, ki je 
vključena v uk s praktičnim delom pri delovnih organizacijah in pri samo- 
stojnih obrtnikih. Ureditev statusa teh učencev in njihovega bolj smotrnega 
izobraževanja bo zagotovila širše možnosti za izobraževanje in zaposlovanje 
mladine, ki je izpolnila osnovnošolsko obveznost. 

Republiška izobraževalna skupnost in republiška skupnost otroškega var- 
stva bosta podprli prizadevanja pri nadaljnji izgradnji osnovnošolskega prostora 
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in pri širjenju dejavnosti na področju predšolske, vzgoje, predvsem tam, kjer 
so potrebe najnujnejše. 

Predlogi nekaterih občinskih skupščin in izobraževalnih skupnosti, da se 
celotno srednje šolstvo prenese na financiranje republiške izobraževalne skup- 
nosti, bodo predmet posebnih obravnav organov republiške skupščine. 

10. Pristojni republiški organi bodo ob sodelovanju z univerzo., SAZU in 
drugimi raziskovalnimi organizacijami podpirali nadaljnji razvoj znanstvenega 
aplikativnega raziskovalnega in razvojnega dela v SR Sloveniji in pripravili 
predloge za nadaljnje izpopolnjevanje sistema na tem področju. 

Izvršni svet SiR Slovenije bo izdelal program ukrepov za ustreznejšo orga- 
nizacijo, enotnejše načrtovanje in financiranje raziskovalne dejavnosti, ki je za 
republiko že posebej pomembna. Hkrati bo proučil možnosti za racionalizacijo 
mreže in bolj smotrno uporabo potrebnih zmogljivosti raziskovalnih organizacij, 
do katerih ima ustanoviteljske pravice in dolžnosti republika. 

11. Republika bo proučila gmotni položaj kulturnih dejavnosti in možnosti 
ter oblike za njihovo stabilnejše financiranje. Podpirala bo prizadevanja občin- 
skih skupščin, delovnih in drugih organizacij ter samih kulturnih ustanov za 
načrtnejše razvijanje tistih zvrsti kulturne in umetniške ustvarjalnosti, ki 
ustrezajo potrebam in možnostim občinskega, regionalnega in nacionalnega 
okvira. 

Da se bodo v prihodnje hitreje razvijale in bolje zadovoljevale kulturne 
potrebe občanov, bodo skladi za pospeševanje kulturnih dejavnosti podpirali 
zlasti tiste najkvalitetnejše umetniške in druge kulturne storitve, ki so doseg- 
ljive čim širšemu krogu občanov in imajo poseben pomen za rast nacionalne 
kulture. 

12. Ugotovljene neskladnosti in problemi v sistemu zdravstvenega zava- 
rovanja terjajo cd republiških organov v letu 1968, da se zavzamejo za izpo- 
polnitev tega sistema v smeri krepitve vloge zavarovanca, pri odločanju o obsegu 
pravic iz tega zavarovanja in odmeri sredstev za realizacijo teh pravic, nadaljnje 
razvijanje samoupravnih odnosov, ki naj omogočijo zdravstveni služba, da sode- 
luje pri oblikovanju družbenega dogovora o nalogah zdravstvenega varstva in 
potrebnih družbenih sredstvih za ta namen. Nadalje bo treba rešiti vprašanje 
statusa in nalog kliničnega centra, organizacije bolnišničnih služb .in izpeljati 
verifika-cijo bolnišnic. 

Za učinkovitejše izvajanje nalog na področju zdravstvenega zavarovanja in 
zdravstvenega varstva bodo republiški organi v sodelovanju z občinskimi skup- 
ščinami, skupnostmi socialnega, zavarovanja in zdravstvenimi centri sprejeli 
ukrepe za zagotovitev rizično močnejših komunalnih skupnosti in za ustreznejšo 
organizacijo zdravstvenih regij. V ta namen bo treba proučiti, katere pogoje 
za ustanovitev komunalnih skupnosti bo treba spremeniti ter kakšna naj bo 
vloga in status zdravstvenega centra. 

Skupščina SR Slovenije bo sprejela zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o organizaciji zdravstvene službe, kar naj odpravi ovire pri reorgani- 
ziranju osnovne zdravstvene službe. K izboljšanju ravni zdravstvenega varstva 
bodo prispevali tudi normativi in standardi, ki jih bo izdelal republiški zdrav- 
stveni center. 

Republiški organi bodo nadaljevali s prizadevanji, da se dokončno izoblikuje 
enoten sistem financiranja za osnovno, specialistično in za bolnišnično' zdrav- 
stveno varstvo. 
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13. Republiški organi bedo nadaljevali s proučevanjem neskladnosti, ki se 
pojavljajo na področju pokojninskega zavarovanja in iskali ter predlagali rešitve 
za: odpravo perečih problemov. 

14. Skupščina SR Slovenije bo v sodelovanju z republiško in temeljnimi 
skupnostmi otroškega varstva sprejela republiški program razvoja otroškega 
varstva in si prizadevala za sprejem zadevnih programov s strani občinskih 
skupščin. Sprejela bo tudi program razvoja zavodov za delovno usposabljanje 
in zaposlovanje otrok in mladine, motene v telesnem in duševnem razvoju. 

Republiški organi bodo v sodelovanju z občinskimi skupščinami in osntri 
za socialno delo sprejeli ukrepe za izboljšanje varstva ostarelih eseb, za zmanj- 
šanje števila družbeno patoloških pojavov, za, izboljšanje organizacije službe 
socialnega varstva in za reševanje drugih perečih problemov na področju soci- 
alnega varstva. 

Skupščina SR Slovenije bo sprejela zakon o varstvu žrtev fašističnega na- 
silja, civilnih žrtev vojne in žrtev vojnega materiala. 

15. Na področju varstva borcev NOV in vojaških vojnih invalidov bo 
republika: 

— sprejela ukrepe za izboljšanje materialnega položaja predvojnih revo- 
lucionar; ev, borcev NOV in vojaških vojnih invalidov; 

— sprejela predpis o priznavalninah. 
16. Republika bo s sredstvi, s katerimi razpolaga, podpirala nakazano 

politiko gospodarskega razvoja in razvoja družbenih služb. 
S sredstvi dodatnega davka cd premeta blaga na drobno bo financirala 

nadaljevanje graditve osrednjega kliničnega centra v Ljubljani, dograditev 
nekaterih že začetih visokošolskih zavodov, projektiranje novih cestnih odsekov 
ter študije in raziskave na, področju regionalno-prostorskega in dolgoročnega 
programiranja. 

Razpoložljiva sredstva republike za investicije v gospodarstvu bodo v letu 
1968 že omogočala delno udeležbo republike pri kreditiranju razvoja kmetijstva, 
turizma in gozdarstva. Z udeležbo sredstev republike pri kreditiranju snovanja 
plantaž in hitro rastočih nasadov bodo tudi ostali nosilci sredstev izven pod- 
ročja gozdarstva stimulirani za hitrejše združevanje sredstev v te namene. 

Za kritje primanjkljajev, ki. nastajajo pri obveznem združevanju sredstev 
iz prispevkov gospodarstva cd investicij zaradi manjšega porasta vlaganj v 
cenovna sredstva cd predvidenih in za izboljšanje likvidnosti poslovnih bank, 
ki SO' v preteklih letih vložile znatna bančna sredstva za financiranje elektro- 
energetskih objektov, to republika iskala možnosti za zagotovitev potrebnih 
sredstev na podlagi obveznega združevanja sredstev za financiranje elektroener- 
getskih objektov. Hkrati si tem pa se bo zavzemala za dopolnitev zveznih pred- 
pisov o skupnih vlaganjih v taki smeri, da bo mogoče po zakonih obvezno 
zbrana sredstva gospodarstva za financiranje elektroenergetskih objektov spre- 
meniti v sovlaganje, ob zagotovitvi z zakonom določenih minimalnih pravic 
vpliva vlagateljev na poslovno politiko elektrogospodarstva. 

Pri uporabi republiških sredstev skupnih rezerv gospodarskih organizacij 
bo dan v letu 1968 poudarek kreditiranju takih programov modernizacije, ki 
bedo temeljili na večjem peolovno-tehničnem sodelovanju in integraciji, uporabi 
dosežkov raziskovalnega dela ter izboljšanju kadrovske strukture. Razpoložljiva 
sredstva se bodo uporabila tudi za kreditiranje predaje opreme, zlasti, kadar 
je taka prodaja povezana z izvajanjem sanacijskih programov. Skupne rezerve 
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bodo tudi sodelovale pri odpiranju novih delovnih mest za sedaj zaposlene v 
tistih premogovnikih, kjer bodo v bližnji bodočnosti izčrpane zaloge premoga 
oziroma njihova nadaljnja eksploatacija ne bo več rentabilna ter pri moder- 
nizaciji železnic. 

III. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo predložil skupščini v I. polletju 1968. 
leta analizo o izvajanju srednjeročnega načrta s predlogi za ukrepe, ki se bodo 
pokazali kot potrebni. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo prav tako med letom poročal skup- 
ščini o izvrševanju politike gospodarskega in družbenega razvoja v letu 1968 
ter sprejemal v okviru svojih pristojnosti potrebne ukrepe oziroma predložil 
Skupščini SR Slovenije sprejem takih ukrepov. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 

Št.: 30-34/68 
Ljubljana, 29. 2. 1968 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
7. marca 1968 obravnavala predlog resolucije o osnovah družbenoekonomskega 
razvoja SR Slovenije v letu 1968 v besedilu od 29. 2. 1968. 

Komisija je v skladu s svojo funkcijo predlog resolucije obravnavala pred- 
vsem z vidika njegove pravne skladnosti in pravilnosti ter redakcijske ustrez- 
nosti, pri tem pa se je dotaknila tudi nekaterih njegovih vsebinskih rešitev. 

Glede pravne skladnosti k predlaganemu aktu komisija ni imela pripomb. 
V redakcijskem pogledu je bilo ugotovljeno1, da je na prvi strani besedila 

v prvi vrsti 1. točke napačno navedeno letnica 1968 in jo je treba nadomestiti 
z letnico 1967; na drugi strani pa je treba v prvi vrsti tretjega odstavka letnico 
1967 popraviti v letnico 1968. 

V zvezi z besedilom desete vrste na ccmi strani je bila komisija mnenja, 
da priporočilo stanovanjskim podjetjem, naj iz sklada stanovanjskih hiš name- 
nijo del sredstev za gradnjo novih stanovanj, ni dovolj določno, ker termin 
»del sredstev« ni zadostno opredeljen. Ta del je lahko prav neznaten ali pa 
zelo velik in zato priporočilo' v taki formulaciji ne pomeni nikakršne konkretne 
smernice. Zato bi bilo treba besedilo navedenega stavka bolj precizirati, da bo 
lahko pomenilo določeno smernico, iz katere naj bi bila razvidna politika, ki jo 
v tej zvezi izraža skupščina v predloženi resoluciji. 

Med nalogami izobraževalnih skupnosti in skupnosti otroškega varstva (9. 
točka — enajsta in dvanajsta stran) bi bilo treba, po mnenju komisije, navesti 
tudi prizadevanje za prilagoditev dela šol in varstvenih zavodov novi razpo- 
reditvi delovnega časa pO' zakonu o petdnevnem delovnem tednu. Ta naloga je 
zelo pomembna, vendar se v predlogu resolucije ne omenja. 

Na štirinajsti strani, v prvi vrsti drugega odstavka 16. točke naj se besedilo 
dopolni tako, da se gksi: 

»S sredstvi že uvedenega dodatnega davka cd prometa blaga na drobno.. 
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Besedilo naj bi bilo tako precizirano', da bo povsem jasno, da gre za žfe 
uvedeni dodatni davek in ne morda za predvidevanje še novega dodatnega 
davka. 

Zakonodajno-piravna komisija meni, da je predlog resolucije kot akt skup^ 
ščine v skladu z ustavo in s pravnim sistemom. 

St.: 30-34/68 
Ljubljana, 11. 3. 1968 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in občasni 
odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora sta na seji 
dne 12. marca 1968 obravnavala resolucijo o osnovah družbenoekonomskega 
razvoja SR Slovenije v letu 1968, ki jo je predložila skupina poslancev repu- 
bliškega, gospodarskega in organizacijicko-političnega zbora. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora, občasni 
odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora in začasni 
odbor za proračunski sistem in finance organizacijsko^političnega zbora so na 
seji dne 6. februarja 1968 obravnavali oceno razvoja SR Slovenije v letu 1968 
in določili skupino poslancev z nalogo, da na osnovi stališč, razprave in mnenj 
drugih odborov dopolnjuje predlagani csnutek resolucije. 

V načelni obravnavi sta odbora ugotovila, da je skupina poslancev na 
osnovi razprave v odborih in zboru in ob upoštevanju ir.aenj ostalih odborov 
poskrbela za dokončno redakcijo resolucije, 

V podrobni obravnavi predloga rocolucije sta dala odbora naslednje dopol- 
nitve in spreminjevalne predloge: 

K 1. strani: V prvi vrsti prve točke se letnica »... 1968. ..« nadomesti 
z letnico »... 1967 .. 

K 2, strani: V prvi vrsti tretjega odstavka se letnica ». .. 1967 ...« na- 
domesti z letnico »... 1968 ...«. 

Spremembi sta redakcijskega značaja, 
K 5. strani: Eruga vrsta drugega odstavka prve točke se dopolni tako, 

da se glasi: 
»... in tehnologije bi morale delovne organizacije in poslovne banke v sode- 

lovanju z gospodarsko zbornico v SR Sloveniji podvzeti ukrepe.. 
Odbora sta bila mnenja, da je treba, konkretno določiti dejavnike, ki bodo 

podvzeli ukrepe za hitrejše izvajanje modernizacije gospodarstva. 
K 6. strani: Stavek, ki se začne v prvi vrsti, se črta in doda kot zadnji 

stavek prvega odstavka. Hkrati se ga dopolni tako, da se glasi: 
»V te procese je treba vnašati tudi nove, sodobnejše oblike vertikalne inte- 

gracije, ki se šele pričenjajo uveljavljati, kot so skupna vlaganja, proizvodno- 
finančno sodelovanje, integracija v raznih fazah proizvodnje in blagovnega 
prometa in podobno.« 

Odbora sta menila, da je treba pospeševati ne samo horizontalno inte- 
gracijo, temveč predvsem tako združevanje delovnih organizacij, ki bo vklju- 
čevalo celoten proces proizvodnje od surovine do končnega izdelka. 

V drugi vrsti prve alinee druge točke se besedica »... če...« nadomesti z 
besedico »... kako .. 
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Odbora sta predlagala, spremembo zaradi tega, ker ista menila, da ni dvoma, 
da se bodo dosegli smotri, ki so tili postavljeni ob sprejemu zakona, toda je 
Vprašanje, kako se bodo dosegali. 

K 7. strani : V peti vrsti tretje točke s.e besedica ».. .bodo.. .« nado- 
mesti z besedicama »... naj bi ...«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 9. strani: Četrta alinea se spremeni tako, da se glasi: 

krepitev in uveljavljanje samoupravnih odnosov na področju izobraže- 
vanja, socialnega zavarovanja, otroškega in Godalnega varstva;«. 

Za četrto alineo se doda nova peta alinea, ki se glasi: 
»— uvajanje samoupravnih odnosov pri gospodarjenju s cestami« 
Z dopolnitvijo in razčlenitvijo besedila se' poudarijo področja, kjer bo pri- 

šla bolj do izraza aktivnost in iniciativa samoupravnih organov. 
K 10. strani : Sedmi odstavek se označi s številko 9, nadaljnje zapo- 

redne številke pa ustrezno preštevilči. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 13. strani : Točka 13 se spremeni tako, da se glasi: 
»13. Dcsedanji ukrepi za razrešitev protislovij v pokojninskem zavarovanju 

niso dali zadovoljivih rezultatov, ker niso dovolj proučena temeljna načela tega 
zavarovanja, načela solidarnosti in dohodka. Poleg tega niso usklajene mate- 
rialne možnosti z obsegom pravic, kot tudi niso prenesene pristojnosti na 
republike in samoupravo zavarovancev. 

Zato se bodo republiški organi zavzeli za izpopolnitev sistema pokojninskega 
zavarovanja v smeri dosledne izvedbe temeljnih načel, krepitve, republiške 
samouprave zavarovancev in za ustrezno ureditev pokojninskega zavarovanja 
oceb z izjemnimi pravicami. Nadalje se bodo proučevale možnosti za odprav- 
ljanje razlik med pokojninami, priznanimi v različnih časovnih razdobjih.« 

Odbora sta menila, da je treba obširneje opisati naloge, ki jih bodo morali 
v letošnjem letu izvršiti republiški organi na področju i n validsk o-pokoj ni nekega 
zavarovanja. 

K 14, s t r a ni: V prvi vrsti drugega odstavka 16. točke se besedilo do- 
polni tako, da se glasi: 

»S sredstvi že uvedenega dodatnega davka od prometa blaga na drobno ...«. 
S spremembo besedila se precizira, da bo jasno, da gre že za uvedeni do- 

datni davek in ne morda za predvidevanje še novega dodatnega davka. 
Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora je' za svo- 

jega poročevalca na seji zbora določil poslanca Mirana Cvenka, občasni odbor 
za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora pa je določil 
poslanca Janeza Vidmarja. 

Odbora predlagata svojima zboroma, da sprejmeta predlog resolucije o 
osnovah družbenoekonomskega razvoja v SR Sloveniji v letu 1968 skupaj s 
predloženimi spremembami ter dopolnitvami. 

5t.: 30-34/68 
Ljubljana, 12. 3. 1968 
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PREDLOG ZAKONA 

o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 
1968 

1. člen 

Republiški proračun za leto 1968 občega: ^ 

dohodke v znesku  491281000 
razporejene dohodke v znesku . . . ,  485 387 930 
nerazporejene dohodke (tekočo proračunsko rezervo) 
v znesku  5 893 070 

2. člen 

Od dohodkov proračuna Socialistične republike Slovenije iz 1. člena tega 
zakona pripada: 

Skladu Borisa Kidriča  5,364 %> 
Prešernovemu skladu   . 0,092 °/o 
Skladu za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov . . 0,057 % 
Skladu SRS za pospeševanje založništva  1.223 % 
Skladu SRS za pospeševanje kulturnih dejavnosti.  3,053 % 

3. člen 

Ce zaostaja pritekanje proračunskih dohodkov v taki meri, da verjetno ne 
bodo doseženi v višini iz 1, člena tega zakona, lahko Izvršni svet, da bi ohranil 
proračunsko ravnovesje, začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v proračunu 
razporejena za posamezne namene .ali začasno zadrži uporabo sredstev, ki so 
v proračunu razporejena za posebne namene. O takem ukrepu mora Izvršni 
svet obvestiti Skupščino SR Slovenije in ji predlagati ustrezno spremembo 
proračuna. 

Ce proračunski dohodki presegajo v 1. členu tega zakona predvidene zneske, 
se presežek vloži v rezervo SR Slovenije. 

4. člen 

Ce se med letom ustanovi nov republiški državni organ, potrdi njegov pred- 
račun Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Sredstva za delo takega organa se 
zagotovijo' iz nerazporejenih dohodkov (proračunske rezerve). 

5. člen 

Ce se med letom odpravi republiški državni organ, se preostala sredstva 
prenesejo na nerazporejene dohodke (proračunsko rezervo). 

6. člen 

Republiški organi in drugi uporabniki sredstev republiškega proračuna za 
leto 1968 morajo organizirati izvrševanje zadev in nalog iz svojega delovnega 
področja, v mejah sredstev, ki so jim s tem proračunom odobrena. Zato morajo 
republiški organi izvršiti ustrezne ukrepe, da bi z racionalizacijo dela dosegli 
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primerno zmanjšanje stroškov za opravljanje svojih nalog in s tem v okviru 
zagotovljenih sredstev bolj zadovoljivo nagrajevanje svojih delavcev. 

Republiški organi ne smejo prevzemati na račun republiškega proračuna 
obveznosti, ki bi presegale zneske določene za leto 1968, in tudi ne ustvarjati 
obveznosti za republiške proračune naslednjih let, če niso take obveznosti 
določene z republiškim zakonom ali s kakšnim drugimi aktom Skupščine SR 
Slovenije oziroma aktom izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, izdanim na 
podlagi zakona, 

Obveznosti iz drugega odstavka tega člena je dovoljeno prevzemati oziroma 
ustvarjati le, če so v aktu, s katerim take obveznosti nastajajo, zagotovljeni tudi 
viri dohodkov zanje. 

7. člen 

Ce se med izvrševanjem proračuna ugotovi, da za posebne namene razpo- 
rejena sredstva sploh ne bodo ali ne bodo vsa porabljena, lahko prenese izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije sredstva, ki ne bodo porabljena, v proračunsko 
rezervo. 

8. člen 

Hidrometeorološki zavod SRS uporabi dohodke, ki jih pridobi za tehnične 
storitve od drugih organov, za nabavo in vzdrževanje opreme ter za redno 
dejavnost. 

Dohodki od upravnih in poslovnih stavb, ki jih je doslej upravljala uprava 
zgradb SRS, se stekajo na poseben račun pri izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije in se uporabljajo za delno kritje izdatkov, ki nastanejo pri uprav- 
ljanju teh stavb. 

9. člen 

Dohodki, s katerimi razpolaga zavod SRS za statistiko po posebnih pred- 
pisih prek posebnega računa, se uporabljajo še nadalje za namene in na način, 
ki je določen s temi predpisi. 

10. člen 

Zavod SR Slovenije za rezerve uporablja dohodke, ki jih ustvarja s svojo 
dejavnostjo', kot sredstva za svojo redno dejavnost. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije lahko' predpiše, da zavod del sredstev uporabi za posebne namene 
(investicije). 

11. člen 

Sredstva, namenjena v republiškem proračunu za leto' 1967-za dopolnilna 
sredstva občinam, ki do konca leta 1967 niso bila porabljena, se prenesejo v 
republiški proračun za leto 1968 in se smejo uporabljati kot namenska dopolnilna 
sredstva občinami za elementarne nezgode (tretja alinea 15. člena). 

12. člen 

Od dohodkov po 1. členu tega zakona se vlaga v rezervni sklad SR Slo- 
venije 2%. 

13. člen 
Nosilci sredstev, razporejenih: 
— V razdelku 48 »sredstva za splošne republiške potrebe« so: 
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1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije po postavkah: protokolarni stroški, 
sredstva za upravljanje reprezentančnih stavb, dinarsko- kritje za nakup deviz, 
osrednje proslave, kongresi in druge akcije in specialne potrebe narodne obrambe; 

2. Rspubliški sekretariat za gospodarstvo po postavkah gospodarski posegi; 
3. Republiški sekretariat za finance po postavkah: preživnine babicam in 

odškodnine za prevzeto premoženje, bančni stroški, obresti, stroški dvojezičnega 
poslovanja, osebni dohodki duhovnikom in sredstva za plačilo uslug SDK; 

4. Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo po postavkah: 
razlike v pokojninah borcev NOV, dodatek zaposlenim borcem NOV, zdrav- 
stveno zavarovanje kmetov-borcev NOV, invalidski dodatek in priznavalnine; 

5. Republiški sekretariat za prosveto in kulturo po postavki: socialno zava- 
rovanje umetnikov; 

6. Geodetska uprava SRS po postavki geodetska karta; 
— V razdelku 49 »sredstva za negospodarske investicije, za plačilo anuitet 

in drugih obveznosti« so: 
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije po postavki investicijsko vzdrževanje 

zgradb in opreme; 
2. Republiški sekretariat za finance po postavkah: plačilo anuitet in drugih 

obveznosti, tekoče naložbe in sredstva za plačilo proračunskih obveznosti iz 
prejšnjih let. 

14. člen 

Sredstva, ki so predvidena v predračunu republiških organov za pogodbeno 
dejavnost, se smejo- uporabljati le v skladu s pogodbami, ki jih ti organi sklenejo 
z izvrševalci take dejavnosti. 

15. člen 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je pooblaščen, da odloča 
— o uporabi sredstev rezervnega sklada in sicer do višine 100 000 dinarjev 

v posameznem primeru, vendar samo za namene iz 1. in 3. točke 96. člena zakona 
o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji (Uradni list SRS, 
št. 36-196/64 in 43-334/67); 

— o razdelitvi sredstev, razporejenih v razdelku 52 »sredstva za nove name- 
stitve v republiški upravi in pravosodju in za reorganizacijo republiške uprave«; 

— o razdelitvi sredstev, razporejenih v razdelku 50 »namenska dopolnilna 
sredstva občinam«. 

16. člen 

Pregled dohodkov republiškega proračuna za leto 1968 in njihova razpo- 
reditev sta zajeta v bilanci republiškega proračuna za leto 1968, ki je sestavni 
del splošnega dela, proračuna. 

17. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, 
uporablja pa se od 1. januarja 1968. 
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OBRAZLOŽITEV 

I. Dohodki republiškega proračuna 

Glede na zakon o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in 
taks in po ocenah gibanja proizvodnje, osebnih dohodkov in prometa blaga v 
trgovini bodo v letu 1968 v republiškem proračunu doseženi dohodki takole: 

v tisočih N din 

Vrsta dohodkov Ocena za 
leto 67 

Ocena za 
leto 68 

Indeks 
67/66 

1. Prispevek iz osebnega dohodka iz delovnega raz- 
merja po stopnji 1,51%) . . 

2. Prispevek iz osebnega dohodka od obrtnih in 
drugih dejavnosti po stopnji 5%>  

3. Prispevek iz osebnega dohodka iz avtorskih 
pravic po stopnji 9 °/o  

4. Prispevek iz sklada skupne porabe po stopnji 
8,2 %  

5. 7,6% udeležba na zveznem prispevku iz osebnega 
dohodka iz delovnega razmerja  

6. 32 "/o republiškega davka od prometa blaga na 
drobno-  

7. 20% udeležba na zveznem davku od prometa 
blaga na drobno  

8. Sodne takse v gotovini  
9. Denarne kazni  

10. Namenska dopolnilna sredstva zveze .... 
11. Ostali dohodki  
12. Prenesena sredstva iz leta 1967   

Skupaj  
13. Dopolnilna sredstva občinam 

Skupaj republiški proračun 

142 500 

3 000 

36 800 

182 800 
37 000 

9 300 
21 100 

2 500 

435 000 
51 600 

129 739 

12 500 

3 360 

20 000 

32 000 

22 144 

197 400 
39 960 
11 000 
21 100 

1 300 
778 

491 281 

91 

112 

60 

108 
108 
118 
100 

52 

113 

383 400 491 281 128 

Skupaj z dopolnilnimi sredstvi občinam bedo predvideni dohodki v letu 
1968 višji nasproti letu 1967 za 28!°/o. 

Toi je bilančna primerjava sredstev, ki pa ne kaže realnih -csnov za primer- 
javo dejanskega povečanja proračunske porabe. Za vsebinsko- primerjavo sred- 
stev in potrošnje je potrebno upoštevati naslednje: 

V letu 1968 se povečajo v republiškem proračunu sredstva za financiranje 
nekaterih fiksnih postavk, za katere je v letu 1967 b-ilo zagotovljeno kritje izven 
rep-ubliškega proračuna ah pa so bila predvidena znatno nižja sredstva in 
sicer: 

1. Eorci NOV: 

— Splošni invalidski dodatek, ki se prenaša od zveze .... 
— Razlika v pokojninah, dodatek zaposlenim borcem, zdrav- 

stveno zavarovanje kmetov borcev, povečanje znaša . . . 

tisoč din 
32 673 

2 632 
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2. Sredstva za delno kritje potrebam sklada Borisa Kidriča 12 500 
V letu 1967 je bilo predvideno kreditno kritje iz republiških 
usmerjenih sredstev. 

3. Sredstva za plačilo anuitet in drugih obveznosti in negospo- 
darskih investicij (v letu 1967 33 744, v letu 1968 predvideno 
54 657), povečanje znaša  20 913 
in se nanaša predvsem na prenesene obveznosti odpravljenih 
okrajev in skladov, na tekoče potrebe po finančnih programih 
(že sprejetih in novih predlogih) in na vnovčene garancije 

4. Proračunske obveznosti iz preteklih let (v letu 1967 9293, 
v letu 1968 predvideno 18 868), razlika oziroma povečanje 
znaša  9 575 
in se nanaša predvsem na delno kritje stroškov nerentabilnih 
železniških prog za leti 1966 in 1967 (9410) 

5. Regres v višini 2'%' obrestne mere za kredite na področju 
turizma    . . , 1300 
V proračunu 1967 sredstva v ta namen niso bila predvidena. 

6. Plačilo uslug SDK  4 500 
Gre za novo postavko, ki se uvaja z letom 1968. 

7. V skladu z družbenim planom SRS je treba v letu 1968 pred- 
videti 2,5 milij. za geodetsko karto, kar je v primerjavi z letom 
1967 več za  1 500 
Skupaj povečanja   85 593 
V letu 1967 so bila v republiškem proračunu predvidena sred- 
stva za nekatere postavke, ki se v letu 1968 prenašajo na 
izobraževalno skupnost SR Slovenije. Zmanjšanje nasproti 
letu 1967 znaša 1 830 
Razlika med novimi obveznostmi v 1. 1968 in zmanjšanjem 
obveznosti v 1. 1968 znaša  83 763 

Če to razliko odštejemo cd predvidenih dohodkov v letu 1968 znašajo 
razpoložljiva sredstva republiškega proračuna za leto 1968 407 518 (tj. 491 281 
minus 83 763) ali za 6,5 °/o več kot so znašala sredstva za enake namene v 
letu 1967. 

* * * 

Dohodki republiškega proračuna za leto 1968 so ocenjeni na podlagi pred- 
videnega porasta csebnih dohodkov v letu 1968 v globalu za 8 °/o. Prav tako 
je predviden porast prometa blaga na drobno za 8fl/o. 

Od skupnega prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja je pred- 
viden odvod v druge republike v višini 4 °/o glede na to, da se ta prispevek 
plačuje po kraju stalnega bivališča. Po predlogu se republiška stopnja prispevka 
iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja v letu 1968 zniža ža 1,51 °/o nasproti 
letu 1967, ko je znašala l,8fl/o. Zaradi nižje stopnje je predviden prispevek iz 
osebnega dohodka iz delovnega razmerja v letu 1968 v višini 129,7 milijona, 
tj. za 9% nižje kot v letu 1967. 

Prav tako se v primerjavi z letom 1967 zniža del republiškega davka od 
prometa blaga na drobno v korist izobraževalne skupnosti SRS od 57,5 % 
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na 32%. V letu 1968 ko s tem realizacija tega davka predvidoma zna,šala 22,1 
milijona, kar je za 40 '%> nižje kot v letu 1967. 

20% delež v zveznem davku od prometa blaga na drobno je za leto 1968 
ocenjen v višini 197,4 milijona ali 8% višje kot v letu 1967. 

Za sodne takse v gotovini je v letu 1968 predvideno 8 % povečanje nasproti 
letu 1967, tj. v višini 39 960 tisoč. 

Dohodki od denarnih kazni so višji za 18 % nasproti letu 1967 in so pred- 
videni v višini 11 milijonov din. 

Namenska dopolnilna sredstva zveze, ki se nanašajo na financiranje službe 
državne varnosti in mejne službe, ostanejo na ravni iz leta 1967, tj. v višini 
21,1 milijona. Poleg navedenih dohodkov se uvajajo kot dohodki republiškega 
proračuna nekateri novi dohodki in sicer: 

— zveza odstopa 7,6 % del na zveznem prispevku iz osebnega dohodka iz 
delovnega razmerja za plačevanje splošnega invalidskega dodatka, kar pred- 
stavlja 32 milijonov; 

— prispevek iz csebnega dohodka od obrtnih in drugih dejavnosti po 
stopnji 5 %, kar predstavlja 12,5 milijona; 

— prispevek iz sklada skupne porabe po stopnji 8,2 °/o, kar predstavlja 
20 milijonov. , 

Drugi dohodki v strukturi republiškega proračuna ne predstavljajo večjih 
zneskov. To> so : 

— 9'% prispevek iz osebnega dohodka cd avtorskih pravic (3360 tisoč); 
— prenesena sredstva iz leta 1967 na račun neporabljenega dela dopolnilnih 

sredstev občinam (778 tisoč); 
— dohodki organov (300 tisoč) in ostali dohodki (1000). Ostali dohodki so 

predvideni predvsem od odplačevanja posojil, najetih iz odpravljenih skladov za 
negospodarske investicije in socialne zavode. 

II. Predlog razporeditve sredstev 

Predlagana razporeditev sredstev republiškega proračuna za leto 1968 zago- 
tavlja. v skladu s smernicami družbenega plana SRS za leta 1966 do 1970 v okviru 
razpoložljivega globala prvenstveno pokrivanje fiksnih obveznosti (tekočih in 
že zapadlih). Kot je že omenjeno, omogočajo preostala sredstva le 6,5% pove- 
čanje sredstev za vse druge tekoče potrebe, ki se financirajo iz sredstev repu- 
bliškega proračuna,. V tem okviru se zagotavlja večje povečanje sredstev na 
področju znanosti in za zavode in sklade na področju kulture. Prav tako se 
zagotavlja relativno večje povečanje za ureditev osebnih dohodkov in mate- 
rialnih izdatkov milice in za nekatere posebne namene RSNZ. 

Predlagane so nekatere spremembe v sistemu financiranja in sicer se prena- 
šajo določene pcstavke iz predračuna RS za presveto in kulturo (štipendije, TV 
oddaje, družbene organizacije) na izobraževalno skupnost SR Slovenije s temi, 
da se na to skupnost prenašajo tudi ustrezna sredstva, povečana v primerjavi 
z letom 1967 za 5 %. 

Glede na takšno orientacijo razporejanja sredstev se lahko računa le z 
minimalnim povečanjem sredstev za dejavnost republiških organov. 

29* 
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V primerjavi z letom 1967 je razporeditev po- posameznih namenih za leto 
1968 takale: 

.. Premog Indeks Namen Realizacija lg68 lg68 . 1S67 

1. Znanstvena dejavnost  
2. Kulturnoprosvetna dejavnost  
3. Socialno skrbstvo    
4. Zdravstveno varstvo  
5. Delo državnih organov , ■ . .    

v tem: 
a) redna dejavnost  
— predstavniški organi   
— notranje zadeve  
— drugi republiški sekretariati ...... 
— ostali upravni organi  
— pravosodni organi  
b) posebni nameni    

6. Dejavnost družbeno-političnih organizacij . . 
7. Namenska dopolnilna sredstva občinam . . . 
8. Anuitete, druge obveznosti iz negospodarskih in 

• vesticij in obveznosti iz preteklih let . . . . 
9. Gospodarski posegi  

10. Vlaganje v rezervni sklad  
11. Nerazporejeni dohodki (rezerva)  

Skupaj 1 do 11 . . . 
12. Vzgoja in izbraževanje 

Skupaj 1 do 12 . . . 

V strukturi celotnih proračunskih sredstev v letu 1968 se najbolj povečujejo 
sredstva za socialno skrbstvo1 (cd 10,5 '°/o na 15,6 %>), nadalje sredstva za anuitete, 
druse obveznosti iz negospodarskih investicij in obveznosti iz preteklih let (od 
ll,3"°/o na 15,9%) in sredstva za znanstveno dejavnost (od 4,3 °/o na 6,2%). 

Kalkulacija sredstev za posamezne namene je naslednja: 

16 285,8 30 252,6 185,8 
22 336,0 26 715,1 119,6 
40 203,1 76 827,9 191,1 

2 668,0 2 868,0 107,5 
202 524,1 226 858,7 112,0 

163 914,6 167 546,5 102,2 
12 534,6 13 125,0 104,7 

115 009,4 117 999.0 102,6 
11 479,8 11 483 9 100,0 
9 570,1 9 603,2 100,3 

15 320,6 15 335,4 100,0 
38 609,5 59 312,2 153,6 
18 628,8 19 864,3 106,6 

1 365,0 3 778,0 276,8 

43 036,8 78 120,0 181,5 
8 500,0 10 103,4 118,9 

23 560,5 10 000,0 42,4 
2 462,4 5 893,0 239,3 

381 570,6 491 281,0 128,8 
1 829,5 — — 

383 400,0 491 281,0 128,1 

1. Znanstvena dejavnost 

Ta dejavnost se je v letu 1967 deloma financirala iz kreditnih sredstev 
(12,5 milij.), kar v letu 1968 odpade. Zato je povečanje sredstev, ki se zagotav- 
ljajo v letu 1968 v višini 30 252 tisoč iz republiškega proračuna povečana za 
85,7 %.. Sicer pa ta dejavnost prejme v letu 1968, ne glede na vir splošnih 
družbenih sredstev, za 5 %' več kot v letu 1968. Iz priloge je razvidna razdelitev 
sredstev za posamezne kcristnike te dejavnosti. 

Glede na stališče, da naj se znanstvene institucije financirajo iz enotnega 
vira, se po predlogu razporeditve prenaša v pristojnost financiranja prek sklada 
Borisa Kidriča 9 inštitutov navedenih v prilogi 1 a. 

2. Kulturno-pr o svetna dejavnost 

Sredstva so predvidena v višini 26 715 tisoč ali za 19,6 % višje kot v letu 
1967. 



Priloge 453 

Glavno povečanje gre na račun dveh postavk, ki jih v letu 1967 ni bilo 
v proračunu in sicer za regres za skupinska potovanja otrok in mladine (1,5 
milij.) in za subvencije za kulturne, zgodovinske in umetniške dosežke 
(1,5 milij.). 

V okviru sredstev skladom se predlaga večje povečanje skladu SRS za 
pospeševanje kulturnih dejavnosti za delno rešitev vprašanja financiranja kul- 
turnih zavodov (SNG, filharmonija, muzeji). Nadalje je predvideno večje pove^ 
čanje pri Prešernovem skladu v zvezi s prevzemom štipendiranja štipendistov 
iz drugih dežel na recipročnem principu. Založniškemu in filmskemu skladu se 
zagotavljajo sredstva v višini iz leta 1967. 

Centru za raziskovanje javnega mnenja in Arhivu Slovenije se zagotav- 
ljajo za 5 o/o višja, sredstva. Za vse ostale postavke s tega področja, katerih nosilec 
je v glavnem RS za prosveto in kulturo, so kalkulirana sredstva v enaki višini 
kot v letu 1967, razen za pripravo učbenikov in za stroške manjšinskega šolstva, 
kjer gre za povečanje 53 tisoč. 

3. Socialno skrbstvo 

Predvidena sredstva v višini 76 828 tisco predstavljajo nasproti letu 1967 
povišanje za 91,1 %>, ki se nanaša predvsem na novo prevzeto obveznost od 
Zveze za splošni invalidski dodatek. Nadalje se po kalkulacijah republiškega 
zavoda za socialno zavarovanje in RS za zdravstvo povišujejo sredstva za 
beneficirane pokojnine borcem NOV in za dodatek zaposlenim borcem NOV. 
Zaposlenim borcem NOV pripada, dodatek po zakonu o spremembi zakona o 
dodatku zaposlenim udeležencem NOV (Uradni list SRS, št. 24/67) in po odloku 
o določitvi osnove za priznanje republiškega dodatka zaposlenim udeležencem 
NOV (Uradni list SRS, št. 28/67). Republiški dodatek na zapoclenega borca 
znaša 230 N din mesečno in predstavlja razliko med osebnimi dohodki 690 N din, 
ki jih zagotavlja federacija in 920 N din, ki jih zagotavljajo' republiški predpisi. 
Republiški dodatek na zaposlenega borca se v letošnjem letu ni spremenil, pač 
pa se je zaradi povečane zgornje meje zagarantiranih osebnih dohodkov začasno 
povečalo število koristnikov. 

Večje povečanje je tudi pri priznavalninah in sicer predvsem za nosilce 
»Partizanskega spominskega znaka 1941«. 

Eruge postavke predstavljajo relativno majhna sredstva in se v glavnem 
gibljejo v višini iz leta 1967. 

4. Zdravstveno varstvo 

V ta namen je predvideno 2868 tisoč, tj. za 7,5 °/o več kot v letu 1967. Tu 
gre za postavke, ki so izključno v predračunu RS za zdravstvo in socialno 
varstvo. V strukturi celotnega proračuna predstavljajo ta sredstva le 0,6 %. 
Pretežni del pa odpade na pogodbeno financiranje določenih nalog (v zvezi 
z reorganizacijo zdravstvene službe, zdravstvene statistike, epidemiološke- in 
socialno-medicinske problematike in ostale), ki jih izvajajo določeni zavodi in 
inštituti. Povečanje se nanaša na postavko zdravljenja tujih državlj.anoV 
(200 tisoč). 

5. Sredstva za delo državnih organov so kalkulirana v višini 
226 859 tisoč ali 12.0 %> višje kot leta 1967 in predstavljajo v strukturi celot- 
nega proračuna 46,2%. 
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Za predstavniške organe brez sekretariatov za zakonodajo in informacije 
so sredstva kalkulirana s 5'9/o povišanjem nasproti letu 1967. RS za notranje 
zadeve so sredstva povišana za milico in paznike za 5 %, pri posebnih namenih 
RSNZ se povečujejo sredstva za 4930 tisoč za tehnično opremo, opremo unifor- 
miranih delavcev in za stroške kadetnice, sicer pa ostanejo sredstva tega sekre- 
tariata na ravni iz leta 1967 (glej priloga 3 a). 

Povečanje nasproti letu 1967 izkazuje tudi zavod za mednarodno tehnično 
sodelovanje, vendar se to povečanje nanaša le na tisti del dohodkov, ki jih zavod 
dohiva iz republiškega proračuna, sicer pa se predlaga njegova potrošnja za leto 
1968 v višini realizacije 1967. Večja udeležba republiških sredstev temu zavodu 
v letu 1968 je potrebna iz razloga, kar v letu 1968 v glavnem odpadejo zvezna 
sredstva, ki jih je zavod v letu 1967 izjemoma dobival v večjem znesku. Princip 
financiranja, iz republiških sredstev velja za te zavode tudi v drugih republikah. 

Za vse ostale republiške, upravne in pravosodne organe so sredstva pred- 
videna v višini iz leta 1967. Čeprav so republiški organi predložili za svojo dejav- 
nost v letu 1968 delovne programe in na tej podlagi potrebne kalkulacije, se 
sredstva niso mogla določiti na tej podlagi zaradi predstojeće reorganizacije 
republiške uprave. V posebnem razdelku republiškega proračuna se predlagajo 
sredstva v višini 7,5 milijona za nove namestitve in za reorganizacijo repu- 
bliške uprave. Skupščina SR Slovenije naj bi pooblastila izvršni svet, da odloča 
prek posebne avtoritativne komisije o razdelitvi teh sredstev posameznim 
organom v skladu s konceptom o racionalizaciji in. večji učinkovitosti posameznih 
organov republiške uprave. 

V okviru celotnih sredstev za delo državnih organov odpade 167 546 tisoč 
na sredstva za redno dejavnost (povečanje nasproti letu 1967 za 2,2 %>) in 
59 312 tisoč na sredstva za posebne namene (povečanje nasproti letu 1967 za 
53,6 %>). Povečanje pri sredstvih za posebne namene gre predvsem na račun 
geodetske karte (1,5 milij.), RSNZ (4,9 milij.) in dveh novih postavk: sredstva 
za PTT zveze (1,4 milij.) in plačilo uslug SDK (4,5 milij.). 

Število delavcev v republiških organih (brez funkcionarjev) je po stanju 
1. 11. 1967 in po predlogih za leto> 1968 naslednje: stanje 

1/11-19G7 

Predstavniški organi 345 
RS za notranje zadeve , . ■ 4725 
Drugi republiški sekretariati 358 
Ostali upravni organi  441 
Pravosodni organi  522 

Skupaj . . . 6391 

Ob reorganizaciji bi bilo treba proučiti realne potrebe posameznih repu- 
bliških organov po strokovnih kadrih in v tej zvozi zagotoviti posameznim 
organom ustrezna sredstva za primemo nagrajevanje delavcev, ki ponekod zaradi 
relativno nizkih osebnih dohodkov zapuščajo republiško upravo. 

6. Namenska dopolnilna sredstva občinam se zagotavljajo 
v višini 3778 tisoč. Od tega odpade 778 tisoč na neizkoriščeni del dopolnilnih 
sredstev iz leta 1967 in je v letu 1968 namenjen za pomoč občinam ob elemen- 
tarnih nezgodah. Preostali del dopolnilnih sredstev pa je po predlogu določen 
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za pomoč občinam pri reševanju problemov borcev NOV. Ker se v letu 1968 
cstala dopolnilna sredstva občinam, ki so bila v letu 1967 v okviru republiškega 
preračuna, prenašajo na republiško izobraževalno skupnost za dodelitev teh 
sredstev temeljnimi izobraževalnim skupnostim, se po predlogu zakona določa, 
da o konkretni razdelitvi namenskih dopolnilnih sredstev odloča izvršni svet 
in. sicer za namene kot je navedeno. 

, 7. Sredstva za dejavnost družbeno -političnih organi- 
zacij SO' kalkulirana v višini 19 864 tisoč ali 6,6 % višje kot leta 1967. Od tega 
odpade na: „ . , r Ti * Indeks 

68/67 

—— telesno vzgojne organizacije 1548 100 
družbeno-politične organizacije  5860 105 

— dinarsko kritje za nakup deviz  9700 104 
— osrednje proslave, kongresi in druge akcije 2600 118 
— potrebe za narodno obrambo  

(novo)  156 — 

Strokovna društva s področja vzgoje in izobraževanja se v letu 1968 po 
predlogu prenašajo v pristojnost financiranja prek republiške izobraževalne 
skupnosti. 

Za ostala strokovna društva se v proračunu zagotavljajo sredstva le za 
financiranje posameznih akcij, o konkretnih predlogih pa posebej odloča izvršni 
svet. 

8. Sredstva za anuitete, druge obveznosti iz negospo- 
darskih investicij in obveznosti iz preteklih let (priloga, 5) 
eo predvidena v višini 78 120 tisoč ali za 81,5 °/o višje kot v letu 1967. V strukturi 
celotnega predlaganega proračuna za leto 1968 predstavljajo ta sredstva 15,9 °/o. 
Pri teh sredstvih gre v glavnem za fiksne obveznosti. Povečanje nasproti letu 
1968 rezultira- iz nekaterih novih postavk (nerentabilne proge, Fructus Koper, 
Ladjedelnica Piran in Celovško cesto) in iz tega, da se v letu 1968 te obveznosti 
v celoti krijejo iz proračuna, v letu 1967 pa je bil del teh obveznosti pokrit iz 
kredita, ki ga je najela republika iz usmerjenih sredstev. 

9. Za gospodarske posege je predvideno 10 103 tisoč ali za 18,9 °/o 
višje kot leta 1967. Povečanje gre na račun dveh novih postavk, in sioer na 
regresiranje 2 '%> letnih obresti od najetih kreditov za investicije v turizmu (pogoj 
za zvezno participacijo) in na sofinanciranje programa zimskega turizma v sode- 
lovanju z OECD. 

Premije za kravje mleko se plačujejo po odloku. Te premije daje tudi fede- 
racija. in so pogojno vezane na republiške premije. Za leto 1968 je predviden 
znesek 7 milijonov, tj. v višini iz leta 1967. 

10. Za formiranje potrebnih obratnih sredstev repu- 
bliškega proračuna je tudi v letu 1968 obvezno 2 %> odvajanje dohodkov v re^ 
zigrvni sklad SRS. V letu 1968 bodo ta sredstva oblikovana predvidoma v višini 
10 milijonov. 
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Celotna razporeditev sredstev republiškega preračuna je torej naslednja.: 

Pregled sredstev po, koristnikih sredstev republiškega proračuna za leto 
1967—1968 

Razdelek Realizacija 
1967 

■ _ Možna orien- Predlog tacija glede 
koristrnkov sredstva 

Za 1. 1963 jgjg 
3 : 1 

PREDSTAVNIŠKI ORGANI 18 828,2 
1. Skupščina SRS . . ... . . 10 445,6 
2. Izvršni svet Skupščine SRS 

— Sekretariat ...... 
— Sekretariat za informacije 
— Sekretariat za zakonodajo 

3. Ustavno sodišče . . . . . 

REPUBLIŠKI SEKRETARIATI 
4. RS za gospodarstvo . . . ... 
5. RS za finance  
6. RS za delo  
7. RS za urbanizem . . . 
8. RS za zdravstvo in soc. varstvo 
9. RS za prosveto in kulturo . . . 

10. RS za notranje zadeve .... 
11. RS za narodno obrambo .... 
12. RS za pravosodje in občo upravo 

OSTALI UPRAVNI ORGANI . . . 
13. Zavod za planiranje SRS . . . 
14. Zavod SRS za statistiko .... 
15. Zavod SRS za mednarod. teh. so- 

delovanje   
16. Hidrometeorološki zavod SRS 
17. Zavod SRS za cene  
18. Geodetska uprava SRS . . 
19. Luška kapetanija Koper .... 

— Rep. komisija za ugot. pok. 
dobe  

20. Zavod za vodno gospodarstvo 
SRS  

21. Republiški senat za prekrške 

PRAVOSODNI ORGANI . . . 
REPUBLIŠKI  
22. Javno pravobranil. SRS . . 
23. Vrhovno sodišče SRS . . . 
24. Višje gospodar, sodišče SRS 
25. Javno tožilstvo SRS . . . 

6 890,8 
6 112,4 

375,2 
403,2 

1 491,8 

155 199,0 
5 273,5 

913,6 
987,4 

1 007,5 
4 217,8 
4 296,6 

133 519,4 
2 767,2 
2 216,0 

11 902,1 
1 351,8 
3 658,9 

288,4 
3 852,1 

326,2 
1 317,5 

350,4 

61,8 

270,0 
425,0 

16 435,1 
3 657,0 

455,8 
1 912,3 

606.4 
682.5 

21 536,7 
12 116,9 

7 706,3 
6 694,2 

464.4 
547,7 

1 713,5 

178 605,1 
5 940,0 
1 213,7 
1 448,2 
1 279,2 
5 648,8 
6 420,0 

150 145,9 
3 724,5 
2 783,8 

16 833,3 
1 431,8 
5 931,1 

385.5 
5 873,9 

373,1 
1 451,6 

420.0 

360,0 
606,3 

20 376,9 
4 526,8 

565,2 
2 509,2 

722,5 
729,9 

19 730,7 
10 967,9 

7 196,4 
6 418,0 

375,2 
403,2 

1 566,4 

163 371,6 
5 273,5 

913,6 
987,4 

1 007,5 
4 417,8 
4 349,6 

141 439,0 
2 767,2 
2 216,0 

11 929,1 
1 351,8 
3 658,-9 

377,2 
3 852,1 

326,2 
1 317,5 

350,4 

270,0 
425,0 

16 435,1 
3 657,0 

455,8 
1 912,3 

606.4 
682.5 

114 
116 
112 
110 
124 
136 
115 

115 
113 
133 
147 
127 
134 
149 
112 
135 
126 

105 
105 
104 
105 
100 
100 
105 

105 
100 
100 
100 
100 
105 
101 
103 
100 
100 

141 100 
106 100 
162 100 

134 131 
152 100 
114 100 
110 100 
120 100 

133 
143 

124 
124 
124 
131 
119 
107 

100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
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Možna orien- 
n „ t o i o v Realizacija Predlog tacija glede „ , Razdelek 1967 koristnikov na sredstva 2:1 3:1 

za 1. 1963 1963 

OKROŽNI  12 778,1 
Okrožna sodišča  8158,5 
26. — Celje  1 103,1 
27. — Gorica   345,5 
28. — Koper  662,7 
29. — Kranj  728,2 
30. — Ljubljana  2 329,1 
31. — Novo mesto  598,3 
32. — Maribor  1 852,1 
33. — Murska Sobota  539,5 

Okrožna gospod, sodišča  2 597,1 
34. — Celje  407,8 
35. — Koper  426,0 
36. — Ljubljana  1 102,4 
37. — Maribor  660,9 

Okrožna javna tožilstva  2 022,5 
38. — Celje  237,1 
39. — Gorica    114,3 
40. — Koper  196,1 
41. — Kranj  192,1 
42. — Ljubljana  542,4 
43. — Novo mesto .    190,1 
44. — Maribor  422,1 
45. — Murska Sobota  128,3 

SKUPAJ 1—46   202 334,4 

46. Sred. za dejav. zav  4 250,3 
47. Sred. za dejav. druž. pol. org. in 

društev  5 580,3 
48. Sred. za sploš. rep. potrebe ... 65 937,1 
49. Sred. za negosp. invest. in obv. 

iz pret. let .    43 036,8 
50. Dopol. sredstva obč  1 365,0 
51. Proračunska rezerva  2 462,4 
52. Sredstva za nove namestitve in 

za reorganizacijo v republ. upra- 
vi in pravosodju   — 

Sredstva skladom  33 013,8 
Prenosi na rep. izobr. skup  1 829,5 
Vlaganje v rezervni sklad .... 23 560,5 

SKUPAJ: .    383 400,1 

15 850,1 
10 109,0 

1 293,4 
422,7 
797.2 
847,9 

2 906,0 
772.6 

2 397,1 
672.1 

3 139,4 
487.3 
490,9 

1 356,0 
805.2 

2 601,7 
306.7 
163,9 
259,7 
288.3 
657,2 
238.4 
535,6 
151,9 

237 352,0 

5 378,5 

8 166,3 
120 135,3 

88 745,3 
5 778,0 
6 441,1 

57 580,3 

10 000,0 

539 577,7 

12 778,1 
8 158,5 
1 103,1 

345,5 
662.7 
728.2 

2 329,1 
598.3 

1 852,1 
539,5 

2 597,1 
407.8 
426.0 

1 102,4 
660.9 

2 022,5 
237.1 
114.3 
196,1 
192,1 
542.4 
190,1 
422,1 
128,3 

5 860,0 
116 128,5 

78 120,0 
3 778,0 
5 893,1 

7 478,0 

48 089,6 

10 000,0 

124 
124 
117 
122 
120 
116 
125 
129 
129 
125 

121 
119 
115 
123 
122 

129 
129 
143 
132 
150 
121 
125 
120 
118 

146 
182 

203 
423 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

211 466,5 117 104 

4 467,3 127 105 

105 
176 

182 
277 

262 239 

174 146 

42 42 

491 281,0 143 128 
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Možna orien- 
Reali7acija Predlog tacija glede . 

Razdelek 1967 koristnikov na sredstva ■ ■ za 1. 1968 ig68 

V predvidevanju za leto 1968 so upo- 
števane nove obveznosti (prenos 
iz zveze in drugo) za  

Realna primerjava glede na realiz. 
1967 in predvidena sredstva 1968 

83 763 
383 400,1 407 518 

100 <Vo 1 06 5 c/o 

SPREMEMBE 

obrazložitve k predlogu zakona o proračunu 

V obrazložitvi k predlogu zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem 
proračunu) za leto 1968 z dne 23. 1. 1968 se vnesejo naslednje spremembe: 

I — v tekstu obrazi o-žitve se 

— na 1. strani: tekst 4. točke spremeni tako, da se glasi: »Pocebna 
stopnja republiškega prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja v 
primerih iz prve točke 42 a, člena zakona o prispevkih in davkih občanov znaša 
19,31 °/o, v primerih iz druge točke 42 a člena pa 15,81 %«; 

— na 4. strani: v predzadnjem odstavku se tekst »prispevek iz sklada 
skupne porabe po- stopnji 8,2 "/o« nadomesti s tekstom »Posebna stopnja repu- 
bliškega prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja v primerih iz 
prve in druge točke 42 a člena zakona o prispevkih in davkih občanov«; 

— na 6. strani: v 8. točki se znesek 78 120,0 zviša za 1 150 000 in 
znaša 79 270,0, indeks 181,5 pa se zviša na 184,2; v 11. točki se znesek 5 893,0 
zniža za 1 150 000 in znaša 4 743,0, indeks pa se zniža na 192,6; 

V prvem odstavku pod. pregledom oe strukturni procent 15,9 zviša na 16,1 %>; 
V zadnjem odstavku na, 6. strani se tekst »subvencije za kulturne, zgodo- 

vinske in umetniške dosežke« spremeni in se glasi: »udeležba pri financiranju 
filma »Bitka na Neretvi«; 

— na 8. strani: zadnja dva odstavka v 4. odstavku se črtata in se 
nadomestita s tekstom: 

»V pcsebnem razdelku republiškega proračuna se predlagajo sredstva v 
višini 7 478 000 za nove namestitve in za reorganizacijo republiške uprave. Del 
sredstev za te namene se uporabi po naslednjih načelih: 

— za realizacijo sprejetega odloka o povračilih poslancem Skupščine SR 
Slovenije in funkcionarjem, ki jih voh ali imenuje Skupščina SR Slovenije; 

— prav tako bi se razdelila sredstva za vse pravosodne organe in sicer 
delno na osnovi odločb, ostalo pa na osnovi fiksnih koeficientov. 

V skupini pravosodnih organov bi bilo potrebno zavzeti stališče, da se 
namestnik republiškega javnega tožilca tretira glede osebnih prejemkov kot 
sodnik Vrhovnega sodišča, namestnik javnega pravobranilca in strokovni tajniki 
na Vrhovnem sodišču kot sodniki okrožnih sodišč, predstojniki okrožnih javnih 
tožilstev kot predsedniki okrožnih sodišč, namestniki okrožnih javnih tožilcev 
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kot okrožni sodniki. Na ta način bi se že dokončno razporedila sredstva za vse 
pravosodne organe in se ti organi ne bi več pojavljali z dodatnimi zahtevki 
nad izvršnim svetom. 

To> stališče bi bilo možno uveljaviti tudi zato, ker republika razpolaga s 
posebnimi sredstvi, ki se na teka jo iz vračila kreditov, danih za investicije, v sod- 
stvu. Ta sredstva se uporabljajo za investicijsko vzdrževanje in obnovo poslopij, 
inventarja in podobno. Razpored sredstev sklada za pravosodne ustanove potr- 
juje za vsako leto izvršni svet; 

— poleg dodelitve sredstev na obnovi odločb administrativne komisije 
bi se dodelila tudi razlika v sredstvih za zaposlitve, ki so nastale v teku leta 
1967 samo za pomočnike in samostojne svetovalce, v republiških upravnih or- 
ganih, ker sicer nekateri koristniki nimajo pokritih osebnih prejemkov za vse 
leto 1968; 

Glede na zgornje se zvišajo1 sredstva za naslednje koristnike: 

a) za ureditev ocebnih prejemkov na osnovi odločb o povra- 
čilih poslancem Skupščine SR Slovenije in funkcionarjem, ki 
jih voli ali imenuje Skupočina SR Slovenije: 
Skupščina SR Slovenije  S45 612 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije   . 145 479 
Republiški sekretariati in zavoidi  99 609 
Pravosodni organi   800 000 

Skupaj a) . . . 1 390 700 

b) za razlike za nove namestitve v teku leta 1967, preraču- 
nane na celo leto: 
Zavod za mednarodno tehnično sodelovanje  8 501 
Republiški sekretariat za urbanizem , 43 000 
Republiški sekretariat za narodno obrambo ....... 106 500 

Skupaj b) . . . 158 001 

c) za razlike in uskladitev eeebnih prejemkov strokovnih 
delavcev v republiških organih  865 241 

Skupaj zvišanje ... 2 413 942 

Za isti znesek se zniža nerazporejeni del postavke »Sredstva za nove name- 
stitve in za reorganizacijo' v republiški upravi in pravosodju« tj. od 7 478 000 
na 5 064 058. 

— Ostanek sredstev iz postavke »sredstva za nove namestitve in za reorga- 
nizacijo republiške uprave in pravosodja« bi se dodeljeval med letom po sklepih 
pristojnega organa (posebne komisije) IS, ki bi po predhodni kompleksni pro- 
učitvi organizacije in delovnih nalog celotne republiške uprave odločala o: 

a) novih namestitvah vodilnih in strokovnih delavcev (pomočniki, inšpek- 
torji in samostojni svetovalci) in 

b) ureditvi oziroma uskladitvi osebnih prejemkov med posameznimi repu- 
bliškimi organi. 
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— na 9. strani : na koncu 5. tcčke se doda tekst: 
»Skupščini in izvršnemu svetu bodo predložili vsi republiški organi poročilo 

o izvajanju nalog in dela, za leto 1967. Ob obravnavi takih poročil bi se lahko 
konkretneje proučevala smotrnost obstoječe organizacije ter bi se lahko opre- 
delili tako glede nalog kakor tudi glede ustreznosti obstoječe zasedbe. Ob obrav- 
navah in ugotovitvah glede uspehov dela v letu 1967 bi s2 lahko posameznim 
koristnikom proračunskih sredstev nakazala orientacija oziroma možnost, v 
kateri bi se lahko gibali v prihodnjem proračunskem letu 1969. Le ob pravo- 
časnem zavzemanju stališč do posameznih potrošnikov proračunskih sredstev 
je močno pričakovati selekcijo oziroma zmanjšanje koristnikov na eni strani in 
boljšo oskrbljenost tistih, za katere se ugotovi, da so za razvoj . Slovenije in za 
izvajanje programa Skupščine neobhodno potrebni.-« 

— na 10. strani: v 8. točki se znesek 78 120 tisoč zviša na 79 270 tisoč, 
81,5 % pa na 84,2 %>; 

— na 12. strani : v 49. razdelku se znesek 78 120,0 zviša na 79 270,0, 
indeks pa od 182 na 184; 

v 51. razdelku se znesek 5 893,1 zniža na 4 743,1, indeks pa od 239 na 193. 

II. v prilogah k obrazi o ž i t v i se: 

— v prilogi 1: na 2. strani tekst »subvencije« za kulturne, zgodovinske 
in umetniške dosežke« nadomesti s tekstom »udeležba pri financiranju filma 
»Bitka na Neretvi«; 

— v prilogi 4 : o< zadnji kolom se znesek 5 860 000, ki je predviden za 
dejavnost družbeno-političnih organizacij, razdeli takole: 

— GO SZDL Slovenije  2 399 000 
— Centralni komite ZMS  615 000 
— Zveza študentov Ljubljana  236 000 
— Zveza študentov Maribor    47 000 
— Republiški odbor zveze zdr. borcev NOV  1 134 000 
— Konferenca za družb, aktivnost ženske  112 000 
— Zveza prijateljev mladine Slovenije  368 000 
— Društvo SRS za združene narode .......... 104 000 
— Slovenska izseljenska matica  359 000 
— Center mladinskih klubov OZN  47 000 
— Gasilska zveza Slovenije  242 000 
— Komisija za gorsko- reševalno službo pri PZS  60 000 
— Zveza slepih Slovenije    63 000 
— Zveza gluhih Slovenije  53 000 
— Jugosl. RK — Glavni odbor Slovenije  21 000 

— v prilogi 5: v zadnji koloni se naslednji zneski zvišajo za 1 150 000: 
v prvi vrsti od 59 252,0 na 60 402,0; 
v 6. točki cd 7 891,0 na 9 041,0; 
na 2. strani v prvi vrsti od 1 300,0 na 2 450,0; 
na 2. strani v zadnji vrsti od 78 120,0 na 79 270,0. 
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AMANDMAJI 

k predlogu zakona o proračunu 

I. K predlogu zakona 

1. V 1. členu zakotna se znesek razporejenih dohodkov zviša za 1 150 000 
din na 486 537 930 din. Za enak zneoek se zniža znesek nerazporejenih dohodkov 
na 4 743 070 din. 

2. V 8. členu se prvi odstavek dopolni tako, da se glasi: 
»Hidrometeorološki zavod SRS, Luška kapitanija Kopar, Zavod za vodno 

gospodarstvo SRS ter Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo* za 
dejavnost Sanitarnega inšpektorata uporabijo dohodke, ki jih pridobijo za teh- 
nične storitve od drugih organov, za nabavo in vzdrževanje opreme ter za redno 
dejavnost.« 

3. V 13. členu se v 1. alinei (nosilci sredstev, razporejenih v raz- 
delku 48. sredstva za splošne republiške potreba): 

— 1. točka dopolni tako, da se v zadnji vrsti 1. točke za besedo »obrambe« 
postavi vejica in črta besedica »in«; ter da se na koncu črta podpičje in doda 
»in udeležba pri financiranju filma »Bitka na Neretvi«; 

— 3. točka dopolni tako', da se v zadnji vrsti postavi vejica in črta 
beseda »in« ter da se na koncu 3. točke črta podpičje in doda: »in regres za 
skupinska potovanja otrok in mladine«; 

, II. K predlogu bilance dohodkov in splošnega razpo- 
reda dohodka proračuna SRS 

1. V pregledu A — Doho^dki: 
Pri »obliki dohodkov 18« se besedilo- v koloni »dohodki« zamenja z nasled- 

njim besedilom: »posebna stopnja republiškega prispevka iz osebnega dohodka 
iz delovnega razmerja v primerih iz prve točke 42 a člena zakona o prispevkih 
in davkih občanov znaša 19,31 %, v primerih iz druge točke 42 a člena pa 
15,81 

2. V pregledu B — Splo<šni razpored dohodko-v v raz- 
poredni skupini 14-—2 — glavni namen: »negospodarske investicije«: 
skupni znesek 59 252 000 se zviša za 1 150 000 na 60 402 000; v razporedni pod- 
skupini 14—2—21 »za tekoče naložbe« pa od 15 961 000 na 17 111 000. 

V razporedni skupini 19-—2 — glavni namen: »nerazporejeni do- 
hodki« pa se znesek 5 893 070 zniža na 4 743 070. 
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OBRAZLOŽITEV 

amandmajev k predlogu zakona o proračunu 
Ad 1-1 
Za znesek 1 150 000 se zvišajo sredstva za negospodarske investicije in sicer 

za SNG — II. etapo graditve Drame. 

Ad 1-2 
Po prvotnem predlogu zakona bi določba prvega odstavka 8. člena veljala 

samo za Hidrometeorološki zavod. Potrebno pa je, da se enaka pravica, tj. da 
uporabijo dohodke, ki jih dobijo za tehnične storitve, da tudi Luški kapitaniji, 
Zavodu za vodno gospodarstvo ter RS za zdravstvo' in socialno varstvo za de- 
javnost sanitarnega inšpektorata. Brez te dopolnitve bi prišli ti organi med 
letom z zahtevo za dodelitev dodatnih sredstev, kar bi pomenilo obremenitev za 
republiško proračunsko rezervo, ki je zelo skromna. 

Ad 1-3 
— Z amandmajem k 1. točki se samo konkretizira namen sredstev in določi 

izvršni svet tudi kot nosilec postavke. 
— Z amandmajem k 3. točki se določa RS za finance tudi kot nosilec raz- 

porejenih sredstev za regres za skupinska potovanja otrok in mladine, ker je 
bila ta postavka vključena v predlog republiškega proračuna neposredno pred 
predložitvijo Skupščini in po pomoti ta postavka ni bila navedena v 3. tccki. 

Ad II-l 
— Ta amandma je potreben zato, ker je po zakonu o prispevku od sredstev 

skupne porabe ta prispevek predviden kot dohodek občin, medtem ko je bil 
v predlogu zakona predviden kot dohodek republike. 

— Nasprotno pa je bil prispevek iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja 
po 42 a členu zakona o delovnih razmerjih po prvotnem predlogu zakona pred- 
viden kot občinski dohodek, po končnem besedilu zakona pa je to republiški 
dohodek. 

Ad II-2 
Ta sprememba je potrebna v zvezi s spremembo pod 1-1. 

MNENJE 

prosvetno-kulturnega zbora 

Presvetno^kulturni zbor Skupščine SR Slovenije je na 41. seji dne 9. fe- 
bruarja 1968 obravnaval predlog zakona o proračunu Socialistične republike 
Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1968. O tem je na podlagi 160. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel tole 

mnenje : 

Prcsvetno-kulturni zbor se v načelu strinja s predlogom republiškega pro- 
računa za letošnje leto, opozE rja pa, da visoke obveznosti proračuna iz preteklih 
let z drugih področij otežujejo finančni položaj dejavnosti prosvete, kulture 
in znanosti. 
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Sklad Borisa Kidriča dobi po predlogu republiškega proračuna letos vsa 
sredstva v višini 30 252,6 dinarjev. Ker je lani dobil sklad del sredstev iz 
kreditov, se v letu 1968 delež republiškega preračuna poveča za 85,7 °/o. Sklad 
bo v okviru te vsote prejel tudi namenska sredstva za financiranje devetih 
znanstvenih institucij, ki eo bile doslej vključene v proračun republiškega sekre- 
tariata za prosveto in kulturo oziroma imele svojo postavko v republiškem 
preračunu. Ta premik pa v predlogu republiškega proračuna ni izveden dosledno. 
V primerjavi s celotnimi sredstvi, s katerimi je sklad Borka Kidriča razpolagal 
leta 1967, je letošnje povečanje le 5-odstotno, to je za 1,5°/» manjše, kot je 
predvideno povečanje celotnih proračunskih sredstev. 

Taksen porast sredstev sklada glede njegovih novih obveznosti je objek- 
tivna nujnost, ne pa resnično povečanje, ki izhaja iz poudarjene aktualnosti in 
pomembnosti znanstveno-raziskovalnega dela. Tako stanje bo še nadalje podalj- 
ševalo izrazito proračunsko dejavnost sklada brez možnosti za kakršnekoli nujne 
intervencije na področju znanstveno-raziskovalnega dela. Sklad ob tako nizkem 
povečanju sredstev ne bo mogel uresničiti vloge, ki mu jo nalaga družbeni plan 
razvoja SR Slovenije do leta 1970, ki terja med drugimi diferenciacijo v smislu 
večje ali manjše pomembnosti posameznih raziskav niti ustvariti pogojev za 
uresničenje družbi resnično potrebnih znanstvenih akcij. 

Upoštevajoč sklepe Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj znanstve- 
nega, aplikativnega raziskovalnega in razvojnega dela v SR Sloveniji naj od- 
govorni dejavniki prouče možnosti za tesnejšo organizacijsko povezavo tistih 
znanstvenih inštitutov z univerzo, ki se ukvarjajo v pretežni večini s temeljnimi 
raziskavami. Dejavnost samostojnih znanstvenih zavodov pa naj bi v prihodnje 
še v večji meri vezali na interes neposrednih koristnikov; to pomeni, naj bi 
sredstva sklada usmerjali predvsem za financiranje tistih znanstvenih raziskav, 
za katere bo mogoče tudi v prihodnje ugotoviti bodisi interes družbe v celoti 
ali interes družbeno-političmh skupnosti ter posameznih proizvodnih in druž- 
beno-pohtičnih organizacij. 

V predlogu republiškega proračuna niso zagotovljena vsa sredstva, potrebna 
za realizacijo druge etape izgradnje drame Slovenskega narodnega gledališča 
v Ljubljani. Frav tako ni predvidenih nobenih namenskih sredstev za spome- 
niško-varstveno dejavnost oziroma za sofinanciranje konservatorskih in restav- 
ratorskih del na nekaterih najpomembnejših kulturnih spomenikih, za kar se 
je prosvetno-kulturni zbor zavzel že pred letom dni. Prav tako je prosvetno- 
kulturm zbor že ob razpravi o lanskem republiškem proračunu opozoril na 
problem usposobitve arhiva SR Slovenije. Iz predloga republiškega proračuna 
so izpadla tudi vsa devizna, sredstva, potrebna za nabavo odrske tehnike v drami. 
Zbor se zavzema za to, da se sredstva, rezervirana za subvencijo za kulturno 
zgodovinske in umetniške dosežke prenesejo na postavko za izgradnjo drame 
Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani. 

Tudi pri reorganizaciji republiške uprave, za kar so v republiškem pro- 
računu določena razmeroma visoka sredstva, bi bilo potrebno upoštevati merila, 
ki veljajo za vsa ostala področja, ki jih pri financiranju že upošteva republiški 
proračun. 

St.: 400-33/68 
Ljubljana, 9. 2. 1968 
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MNENJE 

socialno-zdravstvenega zbora 

Socialno-zdravstveni zbor je na seji dne 9. februarja 1968 obravnaval pred- 
log zakona O' proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem prora- 
čunu) za leto 1968, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Zbor se je s predlogom zakona v načelu strinjal. Pozitivno je ocenil uvedbo 
principa neto financiranja in se tudi strinjal s predlaganimi odstopi od tega 
načela. 

Obstoječi sistem financiranja splošne potrošnje ne ustreza, ker 63°/o ce- 
lotnih potreb krijemo le s prispevki iz osebnega dohodka. Ker je torej splošna 
potrošnja v preveliki meri odvisna od dinamike ccebnih dohodkov, bi bilo treba 
sistem financiranja splošne potrošnje temeljito proučiti. 

Zbor meni, da. bi moral biti med konstniki sredstev republiškega preračuna 
izkazan tudi republiški zdravstveni center. V proračunu so sredstva za ta center 
zajeta v postavki »Zdravstveno varstvo — pogodbena dejavnost«. Republiški 
zdravstveni center je specifičen republiški organ, ki je bil ustanovljen z za- 
konom, ki ima določene naloge in ga je na podlagi zakona dolžna financirati 
republika. Zato ni prav, da se odločitev o zagotovitvi potrebnih sredstev za 
center prepusti republiškemu upravnemu organu. Z zagotovitvijo sredstev za 
republiški zdravstveni center v samem proračunu bi ce nedvomno zaostrila 
odgovornost tega organa za opravljanje zakonitih nalog. Tudi glede tega organa 
je treba uveljaviti princip financiranja na podlagi delovnega programa. Naloge, 
ki jih bodo za zdravstveni center opravljali republiški zavod za zdravstveno 
varstvo in drugi, naj financira center na podlagi pogodb. 

Po mnenju zbora bi bilo treba iz sredstev, predvidenih za nove namestitve 
in za reorganizacijo republiške uprave zagotoviti določena sredstva za nujno 
kadrovsko izpopolnitev republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno 
varstvo. Upoštevati je namreč treba, da se pri republiškem zdravstvenem centru 
ne predvideva posebna služba in bo določene naloge zanj opravljal sekretariat. 

Št.: 400-33/68 
Ljubljana, 9. 2. 1968 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na seji dne 6. fe- 
bruarja 1968 obravnavala predlog zakona o proračunu Socialistične republike 
Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1968, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil izvršni svet. 

V skladu s svojo funkcijo se komisija ni ukvarjala z vsebinskimi vprašanji 
glede realnosti predvidenih dohodkov republiškega preračuna in njihove raz- 
poreditve za posamezne namene, temveč se je omejila na obravnavanje predla- 
ganega republiškega proračuna kot pravnega akta. Pri tem je komisija ugoto- 
vila, da se po dosedanji praksi tudi republiški proračun za leto 1968 predlaga 
v obliki zakona. Ob tej ugotovitvi je bilo postavljeno vprašanje, ali je to v skladu 
s funkcijo' preračuna družbeno-politične skupnosti v obstoječem sistemu finan- 
ciranja, v katerem proračun ni več predpis, temveč poseben finančno-pravni 
instrument, ki izkazuje dohodke družbeno-politične skupnosti ter njihovo raz- 
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poreditev po posameznih področjih za opravljanje nalog družbenopolitične 
skupnosti. Po mnenju komisije bi takemu značaju proračuna zato bolj ustrezalo, 
če ne bi bil sprejet v obliki normativnega akta. Vendar pa predlagani zakon 
o proračunu vsebuje tudi nekatere določbe normativne narave, ki jih je sicer 
treba sprejeti kot predpis. Glede na to komisija predlaganega zakona ni zavrnila, 
meni pa, da je treba čimprej proučiti dejansko in pravno naravo akta o repu- 
bliškem proračunu, katerega naj bi se v prihodnje predlagalo v obliki akta, ki 
bi funkciji preračuna bolje ustrezal. 

V podrobni obravnavi k predlogu zakona o proračunu SR Slovenije za 
leto 1968 komisija ni imela pripomb niti predlogov za njegove spremembe ozi- 
roma dopolnitve. 

Zakonodaj no-pravna komisija meni, da je predlog zakona v skladu z ustavo 
in s pravnim sistemom. 

Št.: 400-33/68 
Ljubljana, 6. 2. 1968 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in začasni 
odbor za proračunski sistem in finance organizacijsko-političnega zbora sta na 
skupni seji dne 5. in 6. februarja 1968 obravnavala predlog zakona o proračunu 
Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1968, ki ga 
je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet s predlogom, da ga obravnava 
v smislu določil člena 294. in 296. poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Odbora sta ugotovila, da predstavlja predloženi predlog republiškega pro- 
računa realizacijo zahtev, ki sta jih odbora že postavila ob obravnavi izhodišč 
za izdelavo preračuna SR Slovenije. Odbora sta se strinjala z načeli, na podlagi 
katerih je proračun zgrajen, izmed katerih sta predvsem pomembni sanacija 
obveznosti iz preteklih let in nesprejemanje novih obveznosti, ki bi prizadele 
dolgoročno proračunsko politiko. Odbora sta si enotna v ugotovitvi, da so 
posamezne proračunske kategorije v SR Sloveniji povsem specifične nasproti 
drugim republikam in da zaradi tega pri sestavljanju proračuna ni bilo mogoče 
usvojiti stopnje 26 %>, ki jo priporoča resolucija o* temeljih gospodarske politike 
za leto 1968. Spričo tega so poslanci soglašali s poprečno stopnjo 27,5 °/o, na 
podlagi katere je proračun zgrajen. Dejstvo je namreč, da s proračunskimi 
dohodki, ki bi jih zagotavljala stopnja 26 °/o, ne bi bilo mogoče zadovoljivo 
uravnovesiti proračuna glede na obstoječe obveznosti, posebno, ker se je v 
preteklih letih odlagala rešitev vrste vprašanj, od katerih bo marsikatera treba 
rešiti prav v letošnjem letu. Odbora sta se prav tako zavzela za skrajno racio- 
nalizacijo splošne potrošnje, tako v okviru republike, kot v okviru občin. 

Ob navedeni načelni soglasnosti z osnovami, na katerih je proračun za leto 
1968 zgrajen, pa sta odbora opozorila tudi na nekatera vprašanja, ki jih bo 
treba pred sprejemom proračuna vsekakor razčistiti in po možnosti tudi rešiti. 
Tako sta odbora opozorila na dejansko1 nerešeno vprašanje financiranja repu- 
bliške uprave in pravosodja. S tem v zvezi se je tudi postavilo vprašanje pri- 
mernosti prvega odstavka 6. člena, ki po mnenju odborov ne spada v zakonsko 
besedilo, temveč v obrazložitev ali pa kot posebno priporočilo k proračunu. 
Predvideni način financiranja republiške uprave glede na njeno reorganizacijo 
in nove namestitve ima lahko nevarne posledice. Po predlogu proračuna se 

30 
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namreč predlagajo v posebnem razdelku sredstva v višini 7,5 milijona dinarjev 
za navedeni nanen, pri čemer naj bi Skupščina SR Slovenije pooblastila iz* 
vršni svet, da odloča o razdelitvi teh sredstev posameznim organom v skladu 
s konceptom o racionalizaciji in večji učinkovitosti posameznih organov repu- 
bliške uprave. Ob takem načinu financiranja uprave sta odbora opozorila, da 
•se je treba zavedati, da s tem onemogočamo prizadetim organom in zavodom 
vsako samoupravno dejavnost, kajti s tem, da obstaja oela vrsta republiških 
organov in zavodov na višini v preteklem letu dodeljenih sredstev, jim one- 
mogočimo pripraviti realne programe dela za tekoče leto. Prav zaradi tega so 
bih člani odborov mnenja, da na kaže hiteti s sprejemanjem preračuna, temveč 
je treba pred tem rešiti nerešena vprašanja pravosodja, določiti pa tudi načela 
za delitev sredstev republiški upravi. Odnos, ki izhaja iz predlaganega načina 
financiranja uprave in pravosodja, ustvarja, tudi negotovost v delu teh organov 
samih, pa tudi nepravilno pojmovanje Vloge teh crganov v občinah. 

Odbora sta bila tudi mnenja, da je obrazložitev nekaterih postavk pre- 
skromna in se je poslancem zato težko odločiti za prevzem odgovornosti pri 
sprejem,anju preračuna. Pri tem so menili, da je predvsem premalo obrazložena 
razdelitev sredstev za delo državnih organov, ki predstavlja v strukturi celot- 
nega proračuna 46,2 fl/o. Širše bi bilo treba prikazati razdelitev dohodkov za 
službo notranjih zadev, pri čemer bi bito treba prikazati kriterije, ki so pred- 
lagatelja vodili do posameznih rešitev. 

Dalje sta odbora opozorila, da se na področju šolstva marsikje prepletajo 
funkcije republiške izobraževalne skupnosti z delom republiškega sekretariata 
za presveto in kulturo, kar povzroča nepotrebne stroške. 

Načeto je bilo tudi vprašanje povračil za skupinska potovanja otrok , in 
mladine. Pri tem so poslanci postavili vprašanje, kakšni kriteriji so vodili pred- 
lagatelja, da je predvidel znesek 1,5 milijona dinarjev za te namene. V pre- 
teklem letu je bilo namreč za to porabljenih 2,1 milijona dinarjev, kljub 
temu, da so bili možni regresi le na železnici, medtem ko so letos predvideni 
popusti tudi v avtobusnem prometu. 

Končno so nekateri člani odbora dvomili o upravičenosti predvidevanja, 
da bo v letu 1968 porastel global osebnih dohodkov za 8 °/o, pa tudi promet 
blaga na drobno za 8%. Pri tem so bih tudi mnenja, da bi tudi v primeru, če 
bi se dcceglo 8 % povečanje osebnih dohodkov, spričo povišanih življenjskih 
stroškov, tudi takih, na katere se ne plačuje prometni davek, ne bilo doseženo 
8 %> povišanje globala republiškega proračuna. 

Spričo tega sta bila odbora mnenja, da je v sedanji fazi predvsem: po- 
membno, da se sprejmejo predpisi, ki zagotavljajo dohodke republiškega: pred- 
računa, medtem ko je za sprejem samega proračuna pomembneje, da se 
predhodno podrobno proučijo posamezne proračunske postavke in že prej 
rešijo navedena vprašanja. Odbora sta mnenja, da bi spričo tega kazalo v 
bodeči razpravi o republiškem proračunu sodelovati z vsemi koristniki sredstev 
republiškega proračuna, ki bodo svoje potrebe in zahteve lahko podrobno 
obrazložili. 

Glede na. to predlagata odbora republiškemu in organizacij sko-političnemu 
zboru, da predlog zakona o proračunu Socialistične- republike Slovenije (repu- 
bliškem proračunu) za leto 1968 obravnavata sicer po skrajšanem postopku, 
v smislu člena 294. poslovnika Skupščine SR Slovenije, vendar tako, da bi na 
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seji 12. 2. 1968 obravnavala predlog le v načelu ter nadaljevala s podrobno 
obravnavo šele na naslednji seji zborov konec februarja. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora je za svo- 
jega poročevalca, določil podpredsednika odbora Mirana Cvenka, začasni odbor 
za proračunski sistem in finance organizacij sko-političnega zbora pa poslanca 
Toneta Rrumna. 

Št.: 400-33/68 
Ljubljana, 7. 2. 1968 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in začasni 
odbor za proračunski sistem in finance organizacijsko-političnega zbora sta na 
seji, ki je bila dne 19., 20. in 23. februarja 1968 nadaljevala obravnavo predloga 
zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) 
za leto 1968, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet s predlogom, 
da ga obravnava po skrajšanem postopku v smislu 294 in 296. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. 

Odbora sta zakonski predlog že obravnavala na skupni seji dne 5. in 6. fe- 
bruarja 1968 in v načelni obravnavi ugotovila, da je predlagani predlog zakona 
o preračunu v soglasju z izhodišči, ki sta jih odbora postavila že na prejšnjih 
sejah. Predvsem gre za načelo, da se čimprej sanirajo obveznosti iz preteklih 
let z razpoložljivimi sredstvi in da nove obveznosti temeljijo na razpoložljivih 
proračunskih sredstvih, ne pa na kreditih. Odbora sta v podrobni obravnavi 
predloga zakona o proračunu ugotovila, da so tudi sicer prišla ta izhodišča., do 
izraza, in menita, da je treba vztrajati na teh izhodiščih. 

Odbora sta opozorila, da v politiki proračunske potrošnje se vedno premalo 
prihajajo do izraza refermska prizadevanja. Proračun je še vedno sestavljen 
pretežno na podlagi startnih osnov iz preteklih let, kar ohranja staro strukturo 
preračuna, ki ni v skladu z mestom in vlogo posameznih proračunskih potroš- 
nikov. 

Nekateri poslanci so> bih mnenja, da je naša splošna potrošnja previsoka 
in premočno bremeni gospodarstvo ter mu s tem otežkoča vključevanje v mod- 
narodno delitev dela. 

Skladno s sklepom sta odbora na sejah dne 19., 20. in 23. februarja 1968 
obravnavala predlog preračuna v podrobnostih tako, da sta k obravnavi pova- 
bila vse koristnike posameznih proračunskih postavk. Pri obravnavi so sode- 
lovali predstavniki: 

— skupščine SR Slovenije, 
— ustavnega sodišča, 
— izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
— republiškega sekretariata za notranje zadeve, 
— republiškega sekretariata za gospodarstvo, 
— republiškega sekretariata za finance, 
— republiškega sekretariata za delo, 
— republiškega sekretariata za urbanizem, 
— republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo, 
— republiškega sekretariata za narodno obrambo, 
— republiškega sekretariata za pravosodje in oboo upravo, 
— republiškega senata za prekrške, 

30» 
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— javnega pravobranilstva SR Slovenije, 
— višjega gospodarskega sodišča, 
— javnega tožilstva SR Slovenije, 
— vrhovnega sodišča SR Slovenije, 
— republiškega sekretariata za prosveto in kulturo, 
— sklada Borisa Kidriča, 
— centra za raziskavo javnega mnenja pri visoki šoli za politične vede, 
— arhiva Slovenije, 
— slovenske akademije znanosti in umetnosti, 
— Prešernovega sklada, 
— sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti, 
— sklada za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov, 
— sklada za pospeševanje založništva, 
— komisije za telesno kulturo, 
— zavoda SR Slovenije za planiranje, 
— zaveda SR Slovenije za statistiko, 
— zavoda SR Slovenije za mednarodno tehnično sodelovanje, 
— luške kapitanije Koper, 
— hidrometeorološkega zavoda, 
— zavoda SR Slovenije za cene, 
— geodetske uprave SR Slovenije, 
— zavoda SR Slovenije za vodno gospodarstvo, 
— družbeno-političnih organizacij. 
Namen obravnave je bil, da se člani odborov podrobneje seznanijo s pro- 

računsko problematiko posameznih keristnikov proračunskih srecs'.ev, pri 
čemer pa sta se odbora zavedala, da glede na dane možnosti in kratek čas 
obravnave ne bo mogoče globlje poseči v strukturo proračunske potrošnje, in 
jo zato tudi ni bilo mogoče spremeniti. Ta obravnava odborov s koristniki 
proračunskih sredstev predstavlja dejansko šele začetek prizadevanj skupščine 
in izvršnega sveta, da skupno s koristniki proučijo potrebe in možnosti za naj- 
smotrnejšo proračunsko potrošnjo. Zaradi tega bo treba s tem delom nada- 
ljevati tudi v bodoče. 

Odbora v tej razpravi nista obravnavala virov proračunskih dohodkov, 
ker so ti že določeni s sprejemom zakonokih predpisov na seji republiškega in 
gospodarskega zbora dne 12. in 13. februarja 1968. 

I, 

Pri obravnavanju proračunskih postavk predstavniških organov (Skupščina 
SR Slovenije, izvršni svet s svojima sekretariatoma in ustavno sodišče) sta 
odbora ugotovila, da se jim sredstva povečujejo v globalu za 5 °/o. Pri tem se 
sredstva za materialne izdatke ne povišujejo, povišujejo pa se sredstva, po- 
trebna za izvrševanje nalog, ki jih imata Skupščina in izvršni svet po sprejetih 
ustavnih spremembah, po določbah novega poslovnika in nalog, ki so sprejete 
s programsko osnovo Skupščine SR Slovenije in so konkretizirane v programih 
zborov. Ne glede na večjo aktivnost predstavniških organov pa sta bila odbora 
mnenja, da sredstev za materialne izdatke ni mogoče povečati in je zato po- 
trebna čim večja štednja in racionalizacija dela. Nadaljevati je treba z napori, 
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ki jih je v tej smeri izvršni svet že podvzel (ustanovitev začasne komisije za 
proužitev republiške uprave, ukinitev uprave zgradb SR Slovenije in podobno). 

Po razpravi je bilo ugotovljeno, da v povišanih sredstvih niso upoštevana 
sredstva, ki bodo potrebna za povračila poislancem in funkcionarjem po odloku 
o povračilih poslancem Skupščine SR Slovenije in funkcionarjem, ki jih voh 
ali imenuje Skupščina SR Slovenije (Ur. 1. SRS, št. 28-5/68). Ker sta odbora 
mnenja, da bi morala ostati redna proračunska rezerva neokrnjena, je treba 
te potrebe kriti iz sredstev za nove namestitve in za reorganizacijo v republiški 
upravi in v pravosodju, ki znašajo okoli 7,5 milij. din. Odbora nista mogla 
ugotoviti točnega zneska za te potrebe, ker je v omenjenem odloku za določane 
kategorije funkcionarjev predviđen razpon v količnikih, s katerimi se pomnoži 
poprečni mesečni osebni dohodek v republiki. Zato je izvr-ni svet že na seji 
predložil, da se zvišajo sredstva za ureditev osebnih prejemkov na conovi odločb 
o povračilih poslancem Skupščine SR Slovenije in funkcionarjem, ki jih voh 
ali imenuje Skupščina SR Slovenije. Ob tem sta odbora ponovno opozorila na 
potrebo po kvantifikaciji, ki mora biti razvidna iz obrazložitve k posameznemu 
zakonskemu predlogu. 

Pri obravnavanju sredstev ustavnega sodišča sta odbora ugotovila, da se 
sicer naloge in obseg dela te ustanove nenehno večajo, da pa bo s predvidenimi 
sredstvi kljub temu moglo izvrševati naloge, ki jih narekuje ustava. 

II. 

Pri obravnavanju proračunskih postavk republiških sekretariatov sta od- 
bora ugotovila, da pri večini sekretariatov ostajajo sredstva na lanskoletni 
višini, čeprav so zahteve povsod višje. V zvezi z obravnavanjem republiških 
upravnih organov sta odbora menila, da je to vprašanje neločljivo povezano 
z mestom in vlogo uprave, ki naj jo ima na današnji stopnji družbeno-politič- 
nega razvoja. Dejstvo je namreč, da uprava v sedanji obliki ne more uspešno 
opravljati svojih nalog, kajti omejena finančna sredstva ne dopuščajo izbolj- 
šanja kadrovske strukture. Zaradi tega je prav za republiško upravo značilna 
velika fluktuacija, predvsem strokovnih kadrov. Pomanjkanje ustreznega kadra 
pa v nekaterih sekretariatih resno otežkoča delo. 

Odbora sta ugotovila, da se zaradi pomanjkanja kadra republiški sekre^ 
tariat za finanoe v glavnem bavi s proračunsko situacijo republike, manj pa 
z analitsko in finančno usmerjevalno vlogo. V razpravi je bilo izraženo mnenje, 
da bi bilo treba republiški sekretariat za finance kadrovsko okrepiti, ker v 
nasprotnem primeru ne bo mogel izvršiti svojega programa dela, predvsem kar 
zadeva financiranja družbeno-političnih skupnosti, realizacijo priporočila za 
vodenje in izvajanje politike prispevkov, davkov in taks, ki ga je sprejela 
Skupščina SR Slovenije, analiz zavarovalstva, bančništva in denarno-kreditne 
politike. Zaradi pomanjkanja kadra pa je otežkočeno tudi tesnejše sodelovanje 
z občinskimi upravami za dohodke. Povsem pa je odprto vprašanje finančne 
inšpekcije, ki naj bi vršila kontrolo izvajanja finančne politike. 

Podobna je situacija tudi v republiškem sekretariatu za zdravstvo in soci- 
alno varstvo, ker so posebej obremenjeni z reševanjem odločb v zvezi z var- 
stvom vojaških vojnih invalidov in borcev NOV. Zaradi neustrezne kadrovske 
strukture, predvsem na področju socialnega varstva, čaka na rešitev nad 



4-70 Priloge 

5500 vlog. Pomanjkanje finančnih sredstev onemogoča tudi dosledno izvajanje 
posebnih nalog, ki jih opravlja sekretariat za potrebe narodne obrambe. 

Tudi republiški sekretariat za delo zaradi obsežnih nalog, ki se še večajo 
s prenašanjem pristojnosti iz zveze na republiko in zaredi premajhnega števila 
strokovnega kadra, ne bo mogel uspešno in pravočasno opravljati rednih nalog 
in nalog, ki mu jih naročajo Skupščina SR Slovenije, izvršni svet in njegovi 
odbori in komisije. Posebej je pereče vprašanje kadrovske zasedbe inšpekcij- 
skih služb, ki imajo prav na področju delovnih razmerij in varstva pri delu 
zelo ohcežne naloge. 

Navedene ugotovitve veljajo v večji ah manjši meri tudi za 'druge repu- 
bliške upravne organe, ki jim bo pomanjkanje strokovnega kadra otežkočalo 
izpolnjevanje njihovih programov dela. Odbora sta zavzela staliloe, da naj 
začasna komisija izvršnega sveta za proučitev republiške uprave pripravijo 
konca junija 1968 poročilo o racionalizaciji republiške uprave, ki bo služilo 
pristojnim zborom Skupščine SR Slovenije pri obravnavanju te problematike, 
ki jo bo treba sistemsko rešiti. Sele na podlagi poročila, ko bodo določene 
naloge, vloga in mesto republiške uprave, bosta lahko odbora skupaj z izvrsnim 
svetom sprejela načela za njeno financiranje v prihodnjem letu. 

Glede na sedanje stanje republiške uprave pa po mnenju odborov ni 
mogoče pričakovati, da bi bilo1 z njeno dejansko racionalizacijo zmanjšati 
stroške za njeno poslovanje. 

Največji potrošnik na področju upravnih erganov je republiški sekretariat 
za notranje zadeve, ki je edini, ki so mu sredstva povedana za 6 °/o nasproti 
lanskemu letu in predstavljajo 62,3 a/o deleža v strukturi vseh sredstev za repu- 
bliške organe in upravo. 

Odbora sta ugotovila, da je tako povečanje utemeljeno, ker gre predvsem 
za zvišanje osebnih dohodkov pripadnikov milice, ki so še vedno pod popreč- 
jem osebnih dohodkov kvalificiranih delavcev v SR Sloveniji. Specifični p'0~ 
ložaj SR Slovenije glede na dolžino meje in frekventiranost mejnih prehodov 
(v letu 1967 je bilo 87 milij. osebnih prehodov ah za 42 % več kot v letu 1966; 
21,3 milij. prehodov motornih vozil ali za 15 %> več kot v letu 1966) ter na 
razgiban turističen promet zahteva tudi številčno in kadrovsko močnejšo službo 
milice. Kljub tolikšnim sredstvom pa ostaja še vedno povsem odprto vprašanje 
opreme milice, prometnih sredstev in sredstev zvez kot tudi stanovanjsko 
vprašanje.. 

Odbora sta bila mnenja, da republiški sekretariat za narodno obrambo z 
dodeljenimi sredstvi ne bo< mogel realizirati programa in novih nalog, ki so 
mu postavljene s konceptom vseljudske obrambe, zaradi česar so bili poslanci 
mnenja, da je treba temu sekretariatu, v okviru danih možnosti, povečati 
sredstva, predvsem pa zagotoviti ustrezna-v bodoče. 

III. 

Po predlogu preračuna velja tudi za republiške pravosodne organe kri- 
terij", kot za ostale koristnike proračuna, po katerem ostanejo na visini lansko- 
letne potrošnje s tem, da se jim naknadno dodelijo nerazporejena sredstva za 
nove namestitve. Tudi pri teh organih je izvršni svet s predlogom dopolnitev 
k zakonu o preračunu upošteval obveznosti, ki izhajajo iz odloka o povračilih 
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poslanoem Skupščine SR Slovenije in funkcionarjem, ki jih voli ali imenuje 
Skupščina SR Slovenije. 

Ker v letošnjem letu ni pričakovati reforme pravosodnega sistema v taki 
meri, da bi to bistveno vplivalo na finančne potrebe pravosodnih organov, sta 
bila odbora mnenja, da jim je treba že s proračunom zagotoviti sredstva, ki. 
&o potrebna za nemoteno poslovanje ob upoštevanju navedenega odloka. 

Odbora sta ugotovila, da bo na Zvišanje izdatkov pri republiških pravo- 
sodnih organih vplivalo^ tudi dejstvo, da so občasni sodniki in porotniki voljeni 
iz območja vse Slovenije. Posebej velja to za višje gospodarsko sodišče, kjer 
se volijo^ občasni sodniki iz vrst strokovnjakov za posamezna gospodarska 
področja in so zato povračila delovnim organizacijam za izgubljeni delovni čas 
občutna. 

Končno sta odbora opo-zorila na nesorazmerja, ki bodo nastala v osebnih 
dohodkih nekaterih kategorij delavcev. Pri tem gre predvsem za namestnika 
republiškega javnega tožilca, ki se glede osebnih dohodkov tretira kot sodnik 
vrhovnega so'dišča, za namestnika javnega pravobranilca in za strokovne taj- 
nike ustavnega in vrhovnega sodišča, ki se tretirajo kot sodniki okrožnih sodišč, 
predstojniki okrožnih javnih tožilstev kot predsedniki okrožnih sodišč in na- 
mestniki okrožnih javnih tožilcev kot okrožni sodniki. Ker niso voljeni pa ne 
spadajo v vrsto tistih funkcionarjev, ki bodo dobivah povračila po omenjenem 
odloku. 

IV. 

Pri obravnavanju skladov in zavodov s področja kulturno-proisvetne de- 
javnosti sta odbora zavzela stališče, da morajo skladi financirati dejavnost 
posameznih institucij, s katerimi sodelujejo, ne pa reševati zgolj njihov obstoj.. 
Skladi, predvsem sklad, Borisa Kidriča, bi morali usmerjati znanstveno dejav- 
nost tako', da bi bilo doseženo ustrezno sorazmerje med fundamentalnim! in. 
aplikativnimi raziskavami, pri čemer morajo stremeti za tem, da bodo raz- 
iskave, glede na potrošena sredstva, družbeno koristne in uporabljive. Skladu 
Borisa Kidriča se povečujejo sredstva predvsem na račun, kreditov, s katerimi 
se je ta dejavnost financirala v preteklem letu in na račun prenosa financiranja 
9 Inštitutov prek sklada. Sredstva, s katerimi razpolaga sklad za znanstveno 
raziskovalno dejavnost, zadoščajo le za nadaljevanje že začetih del v preteklih 
letih in ne omogočajo financiranja novih nalog. 

Odbora sta se zavzela za dosledno uveljavljanje načela sofinanciranja pri 
izvrševanju posameznih nalog. V nadaljnjih razpravah bosta odbora posvetila 
posebno skrb nalogam in organizaciji posameznih inštitutov, da bi se prepre- 
čila večtirnost dela. 

Pri obravnavi sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti sta odbora ugo- 
tovila, da se skladu povečujejo sredstva predvsem za delno rešitev vprašanja 
financiranja kulturnih zavodov. V razpravi je bilo izraženo mnenje, da bi 
moral prosvetno-kulturni zbor v letošnjem letu proučiti način financiranja kul- 
turnih zavodov, da bi se sredstva sklada uporabljala izključno za financiranje 
kvalitetnih kulturnih dosežkov. 

Glede nekaterih zavodov s področja kulturne dejavnosti sta bila odbora 
mnenja, da bi jim bilo treba S proračunskimi sredstvi zagotoviti normalne 
pogoje dela v celoti, ker sama ne ustvarjajo nobenih sredstev, družba pa je 
zainteresirana na njihovem obstoju. Sem spadata muzej narodne osvoboditve 
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in inštitut za zgodovino delavskega gibanja, ki proučujeta in ohranjata gradivo 
iz narodnoosvobodilne borbe in delavskega gibanja. Muzeju narodne osvobo- 
ditve bi bilo treba takoj zagotoviti okoli 92 000 dinarjev za najnujnejša popra- 
vila zgradbe, ki je tako dotrajana, da vremenske neprilike ogrožajo dragoceno 
arhivsko gradivo. Odbora sta bila mnenja, da bi bilo treba ta sredstva zago- 
toviti iz proračunske rezerve. 

V podobnem položaju je tudi arhiv Slovenije, ki v sedanjih nastanitvenih 
razmerah nima pogojev za normalno delovanje, ne glede na to, da se z nepri- 
mernim shranjevanjem arhivsko gradivo uničuje. Po mnenju odborov bi bilo 
treba to problematiko kompleksno obravnavati v okviru pristojnih skupščinskih 
teles. 

Pri obravnavanju proračunskih sredstev, ki so namenjena za delovanje 
centra za raziskovanje javnega mnenja pri visoki šoli za politične vede v Ljub- 
ljani, sta bila odbora mnenja, da je treba centru zagotoviti v proračunu sredstva 
za redno dejavnost; izvršni svet pa naj pozneje dodeljuje centru potrebna 
sredstva skladno z izvršenimi nalogami. 

V. 

Ostali republiški upravni organi (zavod SR Slovenije za planiranje, zavod. 
SR Slovenije za statistiko, zavod SR Slovenije za mednarodno tehnično sode- 
lovanje, hidrometeorološki zavod, zavod SR Slovenije za cene, zavod za vodno 
gospodarstvo, geodetska uprava in luška kapitanija Koper) ostanejo na višini 
lanskoletnih sredstev, razen zavoda za mednarodno tehnično sodelovanje, ki je 
v zadnjih letih prejemal tudi dotacijo od zveznega zavoda, pa je bila v letoš- 
njem letu občutno zmanjšana ob istih nalogah. 

Pri zavodu SR Slovenije za planiranje bi bilo potrebno, po mnenju od- 
borov, nujno izboljšati kadrovsko strukturo, ki izhaja še iz časov administra- 
tivnega planiranja in ne ustreza novim nalogam planiranja. Poslanci so po- 
udarili, da je vprašanje organizacije zaveda neločljivo povezano z opredelitvijo 
mesta in vloge planiranja v našem družbenoekonomskem sistemu. 

Ko sta odbora obravnavala proračunsko pestavko zaveda SR Slove"i'e za 
statistiko, sta opozorila na nekoordinirano delo pri oblikovanju elektronskega 
računskega centra, za katerega je elektronski računalnik že uvožen (nabavni 
stroški so znašali 11 040 000 dinarjev) pa je že od oktobra preteklega leta uskla- 
diščen zaradi nesoglasja glede lokacije. Odbora sta menila, da je treba čimprej 
doseči, da. bo elektronski računski center začel delovati in mu omogočiti, da 
bedo njegove kapacitete v celoti izkoriščene. 

Prek zavoda SR Slovenije za statistiko financira republiški proračun tudi 
statistična raziskovanja, ki imajo pomen za zvezo. Načrt statističnih razisko- 
vanj sprejema zvezna skupščina in ga zavod sam ne more spreminjati. Po 
mnenju odborov bi bilo potrebno proučiti način financiranja zavoda za stati- 
stiko in doseči, da zveza sofinancira raziskave, ki imajo za njo poseben pomen. 

Pri razpravi je prišla do izraza pomembnost nekaterih zavodov (hidro- 
meteorološki zavod, luška kapitanija Koper), ki svoje naloge izvršujejo ob 
zastareli in iztrošeni opremi in ob pomanjkanju ustreznih strokovnjakov. Pri 
navedenih zavodih so njihove naloge jasne in bi zato moral biti delovni pro- 
gram osnova za njihovo financiranje. 
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VI. 

Pri obravnavi financiranja dejavnosti družbeno-političnih organizacij sta 
odbora ugotovila, da se je znižalo število organizacij in društev, ki se finan- 
cirajo iz republiškega proračuna nasproti prejšnjim letom. Odbora sta menila, 
da je treba obravnavati SZDL, ZMS in zvezo združenj borcev NOV drugače, 
kakor druge organizacije in društva. Ker se vsem povečujejo sredstva za 5 °/o 
nasproti lanskemu letu, je bilo izraženo mnenje, da bi bilo treba proučiti pomen 
organizacij in društev in financirati dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo, ne pa 
Teševa,ti njihov obstoji. 

Odbora sta sprejela amandmaje izvršnega sveta k predlogu zakona o pred- 
računu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1968 
z obrazložitvijo, kot tudi spremembe obrazložitve k predlogu istega zakona, ki 
oo. jih pcslanci že prejeli. 

Glede na razpravo o problematiki proračunske potrošnje v SR Sloveniji 
sta odbora ugotovila, da sta naredila šele prvi korak pri razčiščevanju posa- 
meznih vprašanj in sta sklenila, da bosta z delom še nadaljevala pri obravnavi 
zaključnih računov in letnih poročil o izvajanju nalog in dela posameznih 
republiških organov in zavodov. Na ta način bosta odbora lahko zavzela sta- 
lišča do posameznih proračunskih potrošnikov, ki bodo služila kot izhodišča 
za racionalnejšo proračunsko potrošnjo v bodoče. 

V razpravi sta odbora ugotovila: 
— da mora proračunska potrošnja posameznega koristnika temeljiti na 

programu dela; 
— da je treba razčistiti vprašanje mesta in metodologijo sestavljanja pro- 

grama dela: komu se program predlaga, kdo ga potrjuje, kdo vrši kontrolo nad 
njegovim izvajanjem in kakšne so sankcije, če program ni izvršen; 

— ker navedena vprašanja v zvezi s programi dela niso razčiščena, je pro- 
račun še vedno izdelan na po'ćllagi startnih osnov iz prejšnjih let, kar ohranja 
staro strukturo proračuna in proračunski sistem financiranja posameznih 
keristnikov; 

— da začasna komisija izvršnega sveta za proučitev republiške uprave 
predloži do konca junija 1968 poročilo o racionalizaciji uprave, na podlagi 
katere bosta izvršni svet in skupščina lahko začela z obravnavo programov 
dela posameznih koristnikov in s proračunsko razpravo že v mesecu septem- 
bru 1968; 

— da začasna komisija upošteva slabo kadrovsko in številčno zasedbo pri 
nekaterih republiških sekretariatih in predlaga rešitve, ki jim bodo omogočile 
normalen potek dela. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora je za svo- 
jega poročevalca določil poslanca Mirana Cvenka, začasni odbor za proračunski 
sistem in finance organizacijsko-političnega zbora pa predsednika odbora Mar- 
jana Jenka. 

Odbora predlagata svojima zboroma, da sprejmeta predlog zakona o pro- 
računu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1968 
skupaj s predlaganimi amandmaji. 

Št.: 400-33/68 
Ljubljana, 1. 3. 1968 
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PREDLOG ODLOKA 

o razdelitvi deviz za potrebe SR Slovenije v letu 1968 

Na podlagi 151. člena ustave Socialistične republike Slovenije in v zvezi 
s 57. členom zakona 6 deviznem poslovanju (Uradni list SFRJ, št. 29-361/66 in 
št. 54-692/67) ter s 4. in 6. členom zakona o zagotovitvi deviz družbeno-poli- 
tičnim skupnostim, družbenim organizacijam in civilnim pravnim ccebam 
(Uradni list SFRJ, št. 52-606/66) je Skupščina Socialistične republike Slovenije 
sprejela na seji republiškega zbora in na seji organizacijsko-političnega zbora 
dne 12. februarja 1968 

ODLOK 

o razdelitvi deviz za potrebe SR Slovenije v letu 1968 

1. Z odlokom o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe družbeno-poli- 
tienih skupnosti in nekaterih organizacij za leto 1968 (Uradni list SFRJ, št. 
54-710/67) so določene za potrebe Socialistične republike Slovenije devize v 
znesku 11 929 500 dinarjev. 

2. Od zneska deviz po- prejšnji točki se v letu 1968 uporabi: 
— za neblagovna plačila  9 603 750 dinarjev 
— za blagovna plačila  1 610 440 dinarjev 
— republiška devizna rezerva znaša  715 310 dinarjev 
3. V posebnem pregledu, ki je sestavni del tega cdloka, so določeni najvišji 

zneski deviz za posamezne organe in organizacije (ncsilci deviznih planov). 
4. Sredstva republiške devizne rezerve se uporabljajo za nepredvidene ali 

premalo- predvidene izdatke posameznih nosilcev deviznih planov ter za ne- 
blagovna plačila upravnih organov in družbenih organizacij, ki po pregledu iz 
3. točke tega odloka niso ncsilci deviznih planov. 

O uporabi sredstev republiške devizne rezerve odloča: republiški sekretar 
za finance, če znaša zahtevek do 1500 dinarjev; izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije, 6e znaša zahtevek nad 1500 dinarjev. 

5. Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Z odlokom o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe družbencnpoli- 
tičnih skupnosti in nekaterih organizacij za leto 1968 (Uradni list SFRJ, št. 
54/67) je določena devizna kvota SR Slovenije v znesku 11 929 500 din. Ta kvota 
je namenjena za kritje neblagovnih in blagovnih plačil v tujini republiških 
predstavniških in upravnih organov, družbenih organizacij in občinskih skup- 
ščin ter za zdravljenje socialnih zavarovancev v tujini. 

Po 6. členu zakona o zagotovitvi deviz družbeno-političnim skupnostim, 
družbenim organizacijam, in civilnim pravnim osebam (Uradni list SFRJ, št. 
52/66) določi republiška skupščina skupen znesek deviz za vsakega upravičenca, 
in sicer posebej za neblagovna in pocebej za blagovna plačila, za blagovna 
plačila pa tudi vrste deviz. 

Poleg tega pa je z odlokom o zagotovitvi deviz delovnim organizacijam 
negospodarskih dejavnosti za plačevanje v letu 1968 (Uradni list SFRJ, št. 
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54/67) določena devizna kvota za leto 1968 v višini 3 213 000 din. V 3. odstavku 
2. točke tega odloka je določeno, da določi razdelitev te kvote na posamezne 
upravičence republiški organ, ki je pristojen za proračun. 

V tem predlogu gre torej le za delitev devizne kvote 11 929 500 din, ki je 
namenjena za potrebe republiških organov, družbenih organizacij in občinskih 
skupščin ter za zdravljenje socialnih zavarovancev v tujini. 

V letu 1968 so prenesena iz zvezne devizne kvote na SR Slovenijo sredstva 
za operativno službo notranjih zadev v znesku 272 500 din in sredstva za kul- 
turne stike s tujino v znesku 30 046 din, torej skupno 302 546 din. Ce odštejemo 
ta znesek od republiške devizne kvote za leto 1968, je kvota nasproti letu 1967 
zvišana za 553 629 dinarjev ali 5 !%>. Za druge namene je razpoložljivo torej 
11 626 954 din. 

Od federacije smo zahtevah dodelitev devizne kvote 14 365 000 din, torej 
3 291 675 din več, kot je znašala dodelitev v letu 1967. Povišani zahtevek smo 
vsestransko utemeljili, predvsem zaradi novih potreb, nastalih med letom 1967; 
med njimi zlasti obveznost v zvezi s priznavalninami zaslužnim polit, in kul- 
turnim delavcem, v tujini v znssku 370 000 din ter potrebe v zvezi z nakupom 
elektronskega računalnika 1 175 000 din. 

Nizka dodelitev sredstev glede na prikazane potrebe je posledica izrednih 
težav v- devizni bilanci, zlasti glede čvrstih valut. Zato tudi ni realno pričako- 
vati, da bi v federaciji uspeh doseči dodatno odobritev devizne kvobe. 

V takih okoliščinah seveda ni možno realizirati mnogih sicer upravičenih, 
zahtevkov po dodelitvi devizne kvote. Predlagamo', da razpoložljivo devizno 
kvoto razdelimo po glavnih namenih takole: 

1968 Odnos nasproti 
1967 

zahtevki predlog 
po- zah- 

trošnji tevek 
1967 °/o 

neblagovna devizna kvota samo- 
stojnih nosilcev  9 545 102 11 015 342 9 603 750 101 87 

blagovna devizna kvota .... 1 315 085 3 981 659 1 610 440 122 40 
od tega konvertibilne valute . . 1 299 041 3 902 784 1 565 815 121 40 
nekonvertibilne valute  16 044 78 875 44 625 278 57 
republiška devizna rezerva . . 515 684 394 083 715 310 139 182 

11 375 871 15 391 084 11 929 500 105 77 
Od tega za: 

republiške organe  1 893 991 4 857 326 2 291 565 121 47 
družbene organizacije  8 941 744 10 490 190 8 962 625 100 85 
občinske skupščine  158 189 43 568** 160 000 101 37 
zdravljenje v tujini  226 536 — . 250 000 110 — 
rep. devizna rezerva . ..... 155411 — 265310 171 —- 

Skupaj  11 375 871* 15 391 084 11 929 500 105 77 

Zaradi ekonomičnejšega trošenja deviz predlagamo, da ostanejo sredstva 
za potrebe tistih republiških sekretariatov, upravnih zavodov in družbenih 
organizacij, ki nimajo stalnih in večjih kontaktov z inozemstvom, predvidena 
v republiški devizni rezervi. 

* Zaradi primerljivosti je v tem znesku upoštevan tudi prenos iz zveze 302 546 din. 
** To je samo zahtevek Mestnega sveta Ljubljana. 
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Prav tako* naj bi bile tudi devize za zdravljenje socialnih zavarovancev 
v tujini predvidene v rezervi, ker p»ri tej postavki ni mogoče točno planirati 
porabe. 

Nadalje predlagamo1, da ostanejo tudi sredstva za potrebe občin predvidena 
v rezervi. V letih 1966 in 1967 smo namreč opazili, da ni mogoče oceniti, katere 
občine bi dejansko potrebovale devize za svoje kontakte z inozemstvom. Tako 
so v več primerih ostale dodeljene kvote neizkoriščene, medtem ko so nekatere 
občine, ki jim kvote niso bile dodeljene, javljale svoje potrebe. 

Zato menimo, da bi bilo najprimernejše, 6e se dodeljujejo občinam sredstva 
za vsak primar posebej. 

1. Neblagovne devize 

Predlagani znesek za neblagovne devize je za 1 % večji od porabe za 1.1967. 
Za neblagovne devize ne podajamo posebne razčlenitve potreb po posameznih 
uporabnikih in namenu. Predstavniški organi, republiški sekretariat za notranje 
zadeve in družbene organizacije predvidevajo v svojih predlogih razna nujna 
službena potovanja in potovanja raznih delegacij in udeležbo na športnih pri- 
reditvah. Drugi republiški orgaini in upravni zavodi pa udeležbo na raznih 
kongresih in seminarjih, obiske sejmov in podobno. Priznavalnine zaslužnim 
političnim in kulturnim delavcem v zamejstvu so upoštevane v devizni kvoti 
republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo kot nosilca dinarskih 
sredstev za te namene. 

Skoraj vsi nosilci imajo predvidene zneske neblagovnih deviz v isti višini, 
kot je znašala poraba v letu 1967, le v nekaterih primerih so predvideni večji 
zneski, ki pomenijo pri posameznih nosilcih zaokroževanje zneska porabe v 
letu 1967. 

Večja odstopanja pa so pri Skupščini SRS zaradi predvidenih več potovanj 
v tujino, medtem ko so blagovne devize predvidene v znatno nižjem znesku, 
tako da znašajo skupna predvidena devizna sredstva Skupščine SRS za 4% 
manj kot v letu 1967. 

Republiškemu sekretariatu za gospodarstvo se zviša predlagana neblagovna 
devizna kvota nasproti porabi 1967 za 44%, ker so pri tem sekretariatu pred- 
videna tudi vsa potovanja Turistične zveze Slovenije in Zavoda SRS za cene. 
Menimo, da je z ozirom na pomembnost tega sekretariata predlagani znesek 
umesten. 

Predvideni znesek neblagovnih deviz republiškega sekretariata za zdrav- 
stvo in socialno' varstvo je višji nasproti letu 1967 za 17 °/o zaradi večjega zneska, 
ki je v tem letu potreben za priznavalnine zaslužnim političnim in kulturnim 
delavcem v zamejstvu (305 000 din). Za leto 1967 so bile odobrene priznavalnine 
šele od 1. 4. dalje in je bilo za to potrebnih le 256 050 din. 

2. Blagovne devize 

Pri blagovnih devizah znaša predvideno zvišanje nasproti devizni porabi 
za 1967. leto 23 °/o. Glavni vzrok takemu povečanju so predvidena sredstva za 
nabavo elektronskega računalnika v znesku 400 000 din. 

Znatno večji znesek je predviden tudi za potrebe Hidrometeorološkega 
zavoda SRS, ki navaja v svojem predlogu, da ima že popolnoma iztrošen nujno 
potreben instrumentarij. 
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Za blagovne devize je priložen pregled, razdelitve na posamezne uporabnike 
in razčlenitev teh deviz po namenu. 

3. Republiška devizna rezerva 

Od predlaganega zneska 715 310 din je potrebno predvideti: din 

a) za potrebe republiških sekretariatov in upravnih zavodov 
ter družbenih organizacij, ki niso samostojni nosilci de- 
vizne kvote okoli  70 000 

b) za zdravljenje socialnih zavarovancev v tujini okoli . . . 250 000 
c) za potrebe občin okoli    130 000 

Skupaj . . . 450 000 

Za izdatke iz republiške devizne rezerve predlagamo, da izdatke do 1500 di- 
narjev odobrava republiški sekretariat za finance, izda,tke nad 1500 dinarjev 
pa izvršni svet Skupščine SRS. 

POROČILA 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in začasni 
odbor za proračunski sistem in finance organizacijsko-političnega zbora sta na 
skupni seji dne 5. in 6. februarja 1968 obravnavala predlog odloka o razdelitvi 
deviz za potrebe SR Slovenije v letu 1968, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil izvršni svet s predlogom, da ga obravnava v smislu določil člena 294. 
ter 296. poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Odbora sta ugotovila, da je predlagani odlok potrebno sprejeti, ker je 
z zveznim odlokom o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe družbeno- 
političnih skupnosti in nekaterih organizacij za leto 1968 določena SR Sloveniji 
skupna devizna kvota v znesku 11 929 500 din. Predlagani odlok predvideva 
razdelitev navedenega zneska posameznim koristnikorni. Pri tem pa sta bila 
odbora mnenja, da bi bilo treba posamezne postavke v obrazložitvi podrobneje 
prikazati. To velja posebej za sredstva, namenjena republiški konferenci SZDL 
za posebne namene, ki predstavljajo' največji del te kvote. Predstavnik pred- 
lagatelja je pojasnil, da so ta devizna sredstva namenjena predvsem za pokritje 
obveznosti v zvezi s slovensko manjšino v zamejstvu, zaradi česar sta bila 
odbora mnenja, da bi bilo prav, če bi o predlogu tega odloka razpravljala tudi 
skupščinska komisija za vprašanja mednarodnih odnooov. 

Odbora sta bila mnenja, da bi bilo treba tudi s koristniki posameznih 
deviznih zneskov proučiti realnost njihovih zahtevkov. Ker so dinarska sredstva 
za predlagane devize neposredno vezana na proračun SR Slovenije, sta bila 
odbora mnenja, da bi tudi predlaganega cdloka ne kazalo sprejemati na pri- 
hodnji seji -zborov, temveč skupaj z republiškim proračunom. 

Odbora predlagata republiškemu in organizacijsko-političnemu zboru, da 
obravnavata predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe SR Slovenije v 1. 1968 
sicer po skrajšanem postopku, v smislu člena 294 poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije, vendar tako, da bi na seji dne 12. 2. 1968 obravnavala predlog le v 
načelu ter nadaljevala s podrobno obravnavo šele na naslednji seji zborov 
konec februarja. 



478 Priloge 

. Odbor za družbeni plan, finanos in proračun republiškega zbora je za 
svojega poročevalca določil podpredsednika odbora Mirana Cvenka, začasni 
odbor za proračunski sistem in finance organizacijsko-političnega, zbora pa po- 
slanca Toneta Brumna. 

St.: 43-8/68 
Ljubljana, dne 7. 2. 1968 

Zakonndajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
6. 2. 1968, št. 43-8/68. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in začasni 
odbor za proračunski sistem in finance organizacijsko-političnega zbora — do- 
datno poročilo z dne 26. 2. 1968, št. 43-8/68. 

PREDLOG ODLOKA 

o potrditvi programa za izdelavo regionalnega prostorskega plana 
za območje SR Slovenije 

Na podlagi 148. člena ustave Socialistične republike Slovenije in v zvezi 
s 7. členom zakona o regionalnem prostorskem planiranju (Uradni list SR Slo- 
venije, št. 16-118/67) je sprejela Skupščina SR Slovenije na osji republiškega 
zbora in na seji gospodarskega zbora dne 12. marca 1968 

ODLOK 

o potrditvi programa za izdelavo regionalnega prostorskega plana 
za območje SR Slovenije 

I. 

Potrdi se program, za izdelavo' regionalnega prostorskega plana za območje 
SR Slovenije, ki sta ga izdelala republiški sekretariat za urbanizam in zavod 
za planiranje in ga je predfožil izvršni svet Skupščine SR Slovenije dne 19. ja- 
nuarja 1968 pod št. 350-3/64. 

II. 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SR Slovenije«. 

OBRAZLOŽITEV 

Občasni odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega 
zbora je na svoji seji dne 15. februarja 1968 obravnaval predlog programa za 
izdelavo regionalnega prostorskega plana za območje SR Slovenije, ki sta ga 
izdelala republiški sekretariat za urbanizem in republiški zavod SR Slovenije 
za planiranje in ga je Skupičini SR Slovenije predložil v potrditev izvršni svet. 

Na osnovi 7. člena zakona o regionalnem prostorskem planiranju (Ur. 1. SRS 
16-118/67) potrjuje predloženi program za izdelavo regionalnega prostorskega 
plana za območje SR Slovenije Skupščina SR Slovenije. 
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Gospodarski in populacijski razvoj Slovenije je že dcoegel tisto stopnjo, 
ko postajajo zahteve glede uporabe prcstcra kot tudi naravnih dobrin in virov 
vedno zahtevnejše in obsežnejše. Z vsesplošnim gospodarskim in populacijskim 
razvojem se vse bolj in bolj zaostrujejo problemi upora.be prostora in raznih 
vsesplošno' potrebnih naravnih dobrin, kot so voda, gozdovi, kmetijske površine 
itd. Vse te naravne dobrine so nam razpoložljive v omejenem obsegu in je treba 
zato z njimi smotrno in racionalno gospodariti. Pri tem ne gre samo za. smotrno 
izkoriščanje narave in naravnih pogojev, ampak gre tudi za varovalne ukrepe, 
da se naravne dobrine ohranijo v čim večjem obsegu v nepokvarjeni obliki in 
tako ostanejo razpoložljive tudi kasnejšim generacijam. Zato je treba urejati 
nadaljnji razvoj ne samo z družbenoekonomskega aspekta, ampak tudi s pro- 
storskega vidika. To urejanje s prostorskega vidika naj zagotovi oz. da vse 
osnove za racionalnost ustrezen regionalni prostorski plan. 

Skupščina SR Slovenije je na. seji republiškega zbora dne 20. 4. 1967 in na 
seji organizacijsko-političnega zbora dne 18. 4. 1967 zato sprejela zakon o re- 
gionalnem prostorskem planiranju (Ur. 1. SRS, št. 16-118/67), s katerim se na 
območju SR Slovenije uvaja regionalno prostorsko planiranje. 

Financiranje regionalnega prostorskega planiranja je urejeno z odlokom 
o programu za financiranje regionalnega prostorskega planiranja SR Slovenije 
(Ur. 1. SRS 6-47/67), ki ga je Skupščina. SR Slovenije sprejela na seji republi- 
škega zbora dne 2. 2. 1967 in na seji organizacijsko-političnega zbora dne 
31. 1. 1967. 

V obravnavi predloženega programa je odbor ugotovil, da je z njim pre- 
ciziran obseg del, dalje je določena vsebina plana in na koncu so predvideni 
nosilci izdelave naloge in organizacija, ki omogoča ustrezno izdelavo ter finan- 
ciranje, kot to zahteva 7. Sen zakona o regionalnem prostorskem planiranju. 

Po programu bo regionalni prostorski plan za območje SR Slovenije iz- 
delan v letu 1970. Seveda pa bodo posamezni deli programa predloženi Skup- 
ščini SR Slovenije tudi pred tem rokom, kar je utemeljeno z nujnostjo, da se 
zakonsko zavarujejo nekatere naravne dobrine, ki so izrednega pomena za ves 
nadaljnji razvoj. Sem sodijo npr. rezervati izvorov pitne vode. Nadalje je treba 
že pred dokončno izdelavo prostorskega plana nekatere predele rezervirati 
glede na predvideni perspektivni razvoj, npr. za komunikacije, industrijske 
cone itd. Prav ta vprašanja narekujejo pospešeno delo, da ne bi z nesmotrnim 
in neracionalnim izkoriščanjem naravnih dobrin povzročili nepopravljive 
škode. 

S programom je predvideno tudi najtesnejše sodelovanje s komunalno 
samoupravo^, da se upoštevajo v okviru možnosti težnje in potrebe posameznih 
komun, da se uskladijo razni lokalni plani tako, da bo. dosežena maksimalna 
možna optimizacija koncepta uporabe prostora in naravnih dobrin za nadaljnji 
vsesplošni razvoj na področju SR Slovenije. 

Na osnovi gornjih ugotovitev predlaga odbor za gospodarsko programiranje 
in finance gospodarskega zbora, da Skupščina SR Slovenije predloženi program 
potrdi in zate> sprejme predloženi odlok o potrditvi programa za izdelavo regio- 
nalnega prostorskega plana za območje SR Slovenije. 

Odbor je za svojega predstavnika, ki bo sodeloval pri delu skupščinskih 
teles, določil poslanca Janeza Vidmarja. 
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POROČILA 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora je na seji 
dne 20. februarja 1968 obravnaval program za izdelavo regionalnega prostor- 
skega plana za območje SR Slovenije, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
izvršni svet. 

V načelni razpravi je odbor ugotovil, da program za izdelavo regionalnega 
prostorskega plana za območje SR Slovenije bazira na že sprejetem zakonu o 
regionalnem planiranju (Ur. 1. SRS, št. 16-118/67) in pomeni v bistvu podrob- 
nejšo obrazložitev njegovega izvajanja. V predloženem programu je določen 
obseg del in vsebina plana, predvideni so nosilci izdelave naloge in organizacija, 
ki omogoča ustrezno izdelavo ter financiranje, kot to zahteva 7. člen citiranega 
zakona. 

V nadaljevanju razprave je odbor ugotovil, da terja gospodarski in druž- 
beni razvoj vedno' več prostora, predvsem pa vedno globje poseganje v naravo. 
Vsako neodgovorno poseganje v naravo, pa naj bo' glede uporabe samega pro- 
stora ali pa tega, kar narava nudi, lahko povzroči trajno nepopravljivo škodo. 
Zato je nujno treba, da se izkoriščanje prostora in narave začne smotrno in 
strokovno urejati in regulirati. 

S programom je predvideno tudi najtesnejše sodelovanje s komunalno 
samoupravo', kajti vsak poseg širše družbene skupnosti se realizira končno le 
v prostoru te ali one občine. Z izdelavo republiškega prostorskega plana bo 
takoj nastalo vprašanje koordiniranja in usklajevanja parcialnih planov z 
republiškim regionalnim planom. Prav gotovo bo prišlo tudi do različnih inte- 
resov in stališč, ki jih bo mogoče rešiti le s stalnim koordiniranjem že m-cd 
sarr.dm delom. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun predlaga republiškemu zboru, 
da predloženi program potrdi in sprejme predloženi odlok o potrditvi programa, 
za izdelavo regionalnega prostorskega plana za območje SR Slovenije. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca. Mirana Cvenka. 

St.: 350-19/68 
Ljubljana, 21. 2. 1968 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
21. 2. 1968, št. 350-19/68. 

PREDLOG 

za izdajo zakona o geodetski službi 

I. SPLOŠNA NAČELA 

1. NALOGE, NAMEN IN VSEBINA 

Izmeritev ozemlja republike, izdelava ustreznih načrtov, kart, katastrov in 
drugih evidenc o stanju v prostoru ter njuno vzdrževanje s>» potreba družbe. 
Za racionalno in sistematično opravljanje prej navedenih nalog mora obstojati 
organizirana služba. Naloge geodetske službe so delno določene s temeljnim 
zakonom o izmeritvi in zemljiškem katastru. 
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Predpisani veljavni sistem izmeritve zemljišč in zemljiškega katastra za- 
jema, le del evidenc o fizičnem stanju v prostoru. Ta sistem je površinski po 
svoji prostorski usmeritvi in zemlj iško-katastrski po vsebini, ter zagotavlja 
podatke: o topografski sliki zemeljske površine glede reliefa in naravnih ter 
umetnih objektov; o legi, površini in jđosestnikti oziroma uporabniku parcele; 
o katastrski klasifikaciji, kot podlagi za določanje prispevkov od kmetijske 
dejavnosti. Takšna usmeritev in vsebina izmeritve zemljišč ter prostorskih 
evidenc pa ne more zadostiti potrebam ekonomskega programiranja in pro- 
storskega planiranja ter ne zagotavlja zadostne podatke za številne druge 
namene, upravne, tehnične in znanstvene narave. Sodobna vsebina zahteva tudi 
podatke: o objektih pod in nad zemeljsko površino; o zvrsti, starosti, namenski 
uporabnosti in notranji funkcionalni razdelitvi zgradb; o namenski poraz- 
delitvi površin; o projektiranih zasedbah površin; o proizvodni sposobnosti tal 
in o vrednosti zemljišč; in druge podatke. Racionalno gospodarjenje s pro- 
storom torej lahko sloni le na kompleksni in ažurni evidenci o stanju v prostoru. 
To pa nalaga razširitev naloge geodetske službe in razširitev vsebine geodetskih 
izmer in evidenc. Geodetska izmera zemljišč in geodetske evidence morajo 
postati prostorske po usmeritvi in kompleksne po vse- 
bini. 

Predlog 

Z zakonom je določiti naloge geodetske službe ter namen in vsebino geo- 
detskih izmer in evidenc. 

a) Naloge geodetske službe in nameri evidenc 
Geodetska služba zagotavlja prikaze in evidence o stanju v prostoru za 

potrebe: 
— ekonomskega programiranja, 
— prostorskega planiranja in urejanja, 
— komunalnega opremljanja naselij, 
— tehničnega projektiranja, 
— smotrnega izkoriščanja kmetijskih zemljišč, 
— urejanja premoženjsko-pravnih razmerij, 
— določanja prispevkov in davkov, 
— narodne obrambe in civilne zaščite, 
— znanstvenih raziskovanj, 
— drugih potreb. 
Poleg zagotavljanja prikazov in evidenc o stanju v prostoru opravlja geo- 

detskai služba na zahtevo občanov, organov in organizacij tudi storitve na pod- 
ročju merjenj, ki jim je končni cilj izvedba novega stanja, v uradnih zemljiških 
evidencah, kot prenosi projektov na teren, parcelacije zemljišč, merjenja za 
komasacije, arondacije in razlastitve zemljišč ter podobno. 

b) Vsebina geodetskih prikazov in evidenc 
Prikazi in evidence, ki jih zagotavlja, geodetska služba, vsebujejo naslednje 

podatke: 
— -o naravnem stanju zemljišča: relief, vode, kulture in proizvodna spo- 

sobnost tal; 
— o zgradbah in objektih pod, nad in na površini zemlje: lega, oblika, 

dimenzije, površina oziroma prostornina, zvrst, starost, namenska in dejanska 
31 
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uporabnost,, notranja funkcionalna razdelitev zgradb, posestniki oziroma upo- 
rabniki po etažah in po> delih zgradb ; 

— o zemljiških in stavbnih parcelah, kot delih zemljiške površine: lega, 
oblika, površina, kultura, katastrski razred, katastrski dohodek, bonitetna vred- 
nost, obremenitve glede omejitev pravice uporabe, posestnik oziroma upo- 
rabnik ; 

— o zemljiških površinah, ki so s pravnimi akti družbeno-političnih skup- 
nosti. ali njenih organov namensko porazdeljene, zavarovane ali rezervirane: 
meje, površina, namen in časovna omejitev. 

Poleg prej navedenih podatkov se v prikazih in evidencah geodetske 
službe vodijo tudi. podatki o projektiranih zasedbah površin, vendar samo po 
sklepu skupščine občine. 

2. TEMELJNA PODROČJA DEJAVNOSTI SLUŽBE 

Sedanja področja dejavnosti geodetske službe izhajajo iz nalog, ki so z 
zveznimi predpisi določene v okviru sistema izmeritve zemljišč in zemljiškega 
katastra. Ta sistem ureja le področji izmeritve zemljišč in zemljiškega katastra, 
medtem pa razvoj nujno terja od geodetske službe širši in kompleksnejši 
obseg. 

Razširitvi obsega dejavnosti službe na druga področja se v praksa že pri- 
stopa, -čeprav pogosto neenotno in neracionalno1. Tako se v posameznih mestih 
že izdeluje kataster komunalnih naprav oziroma se vršijo priprave za, njegovo 
izdelavo, a v republiškem merilu je pripravljen osnutek zakona o tem katastru. 
Z evidentiranjem komunalnih naprav in objektov pod, nad in na površini 
zemlje bo ustanovljeno novo področje dejavnosti geodetske službe, ki bo bistve- 
nega. pomena za načrtno komunalno opremljanje mest in naselij. 

Ravno tako se že uvaja sistem regionalne geodetske dokumentacije, ki pri- 
kazuje objekte regionalnega pomena in površine, ki so namensko porazdeljene, 
rezervirane ah zavarovane. Taka dokumentacija je v obliki številčnih in gra- 
fičnih prikazov, imenovanih »geodetski atlasi«, nesporedno uporabna za pro- 
storske odločitve in za uspešnejše delo upravnih in družbenih služb. 

Na področju evidentiranja podatkov o. zgradbah po etažah je potreben 
poseben kataster zgradb, za katerega pa še ni nobenih priprav. Zaostajanje na 
tem področju je posledica pomanjkanja izvršilnih predpisov zveznih upravnih 
organov, ki so nakazani v veljavnem zakonu o lastnini nad deli stavb in še vedno 
niso izdani'. 

V sistemu geodetskih prostorskih evidenc obstojajo medsebojno relativno 
neodvisna področja, ki pa pravno še niso definirana in z zakonom uvedena. 
Osnova za vsa področja geodetskih prostorskih evidenc so geodetski načrti in 
osnovna državna karta, ki se izdelujejo in vzdržujejo v okviru področja z na- 
zivom »izmieritev zemljišč«. Ostala, področja dejavnosti službe tvori izdelava in 
vodenje treh temeljnih evidenc o stanju nepremičnih elementov prostora, tj. 
zemljiškega katastra, katastra komunalnih naprav in katastra zgradb ter boni- 
tira.nje zemljišč (določanje proizvodne sposobnosti tal in vodenje bonitetne 
karte). 

V okviru temeljnih področij dejavnosti se lahko vodijo posebne evidence 
o posameznih elementih ali pa skupini elementov. Potreba po takih evidencah 
izhaja iz različnih prilik po občinah in zato naj bi le-te odločale o vodenju 
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takih evidenc. Posebno evidenca o nepremičninah v družbeni lasti, pa je že 
uvedena z veljavnimi predpisi in je obvezna za celo državo. 

Podatki, ki jih zagotavlja geodetska služba, morajo biti neposredno upo- 
rabni za. namene programiranja in planiranja; zato jih je potrebno generali- 
zirati in prirejati v obliki preglednih številčnih in grafičnih prikazov pod 
imenom geodetski atlasi. Geodetska služba mora voditi geodetske atlase z 
enotno minimalno vsebino za celo republiko, a posamezne občine si svojim, skle- 
pom lahko uvajajo še dodatnio vsebino. 

Predlog 

Z zakonom je določiti: 
a.) Področja dela geodetske službe so: 
1. Izmeritev zemljišč 
2. Zemljiški kataster 
3. Kataster komunalnih naprav 
4. Kataster zgradb 
5. Bonitiranje zemljišč, v katerem je zajeta tudi izdelava iin vodenje boni- 

tetne karte SR Slovenije. 
b) Geodetska služba vodi posebne evidence o posameznih ali skupini, ele- 

mentov, vsebovanih v temeljnih evidencah. Posebne evidence se vodijo na 
podlagi zakona ali pa po sklepu občinske skupščine. 

c) Za namene programiranja in planiranja, se generaliziraj© podatki te- 
meljnih evidenc in prirejajo v obliki številčnih in grafičnih prikazov pod 
nazivom »geodetski atlasi«. 

3. ENOTNOST SISTEMA IN POSTOPKA 

Podatki, ki jih zagotavlja geodetska služba, vplivajo na premoženjsko 
pravne odnose, na davčno politiko, na regionalno in urbanistično planiranje 
ter na druga področja. Zato je nujno, da služba, deluje po enotnem sistemu 
in postopku ter po enotnih tehničnih normativih. To zagotavlja racionalnost 
in sistematičnost v delu in olajšuje uporabo podatkov na različnih nivojih. 
Enotnost sistema, in, postopka službe je za področje izmeritve zemljišč in zem- 
ljiškega katastra že predpisana v temeljnem zakonu o izmeritvi in zemljiškem 
katastru in v predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi. Za ostala področja 
je potrebno to predpisati v predloženem zakonu. 

Z zakonom o geodetski službi je potrebno določiti splošna načela za enot- 
nost sistema in postopka. Z ozirom na zgoraj navedeno je potrebno tudi dolo- 
čiti, da so zadeve, ki jih opravlja geodetska služba, zadeve splošnega pomena 
za republiko Slovenijo-, a v skladu s tem se mora geodetsko upravo SR Slo- 
venije pooblastiti za izdajo, obveznih inštrukcij v ki deva h službe. 

Predlog 

Z zakonom je določiti: 
1. Zadeve, ki jih opravlja geodetska služba, so zadeve splošnega pomena 

za SR Slovenijo. 
31* 
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2. Geodetska služba deluje po enotnem sistemu in postopku ter uporablja 
enotne tehnične normative, določene z veljavnimi predpisi, s tem zakonom in 
na njegovi podlagi izdanimi predpisa. 

3. Geodetska uprava SR Slovenije ima pravico izdajati organom geodetske 
službe obvezne instrukcije na področju zadev, ki so s tem zakonom dane v pri- 
stojnost geodetski službi. 

4. ORGANI GEODETSKE SLUŽBE 

Zagotavljanje prikazov in evidenc o stanju v prostoru! obsega izdelavo in 
vzdrževanje teh prikazov in evidenc ter izdajanje podatkov. Za to so potrebni 
organi, upravni in tehnični, na nivoju občine in republike. Organi geodetske 
službe morajo biti. z zakonom določeni z medsebojno razmejenimi pristojnostmi 
glede upravnega in izrazito tehničnega dela. Kot organi, službe so mišljeni 
upravni organi in delovne organizacije s statusom zavoda. 

Geodetska služba v veljavnih predpisih ni definirana. Temeljni zakon o 
izmeritvi in. zemljiškem katastru ter uredba zveznega izvršnega sveta, izdana 
na njegovi podlagi, obvezujeta družbeno^-politične skupnosti, da moraj o> imeti 
upravne organe, pristojne za geodetske zadeve. Tem organom so dane v pri- 
stojnost upravne zadeve v zvezi z vzdrževanjem izmeritve in zemljiškega 
katastra, medtem ko njih izdelava ni organizacijsko precizirana. Citirana pred- 
pisa določata, da. lahko tehnična dela izdelave izmeritve in zemljiškega 'katastra 
opravljajo le organi, ki so pristojni za geodetske zadeve in delovne organizacije, 
ki so ustanovljene za to dejavnost. V praksi izvajajo dela izmeritve in zem- 
ljiškega katastra delovne organizacije po naročilu upravnih organov ali pa jih 
pogosto izvajajo sami upravni organi. Zaradi nepreciznosti veljavnih predpisov 
ti organi opravljajo vse tehnične meritve uslužnega, značaja s področja vzdr- 
ževanja in tudi pogosto izdelujejo načrte, karte in katastre, kar ima za posledico 
zanemarjanje upravnih nalog. Posamezni občinski organi ne postopajo po pri- 
javah o spremembah, ker so zaposleni s tehničnim delom po naročilu in s tem 
prepletajo upravno dejavnost s pridobitvenimi deli. 

Zadeve, ki jih po predloženem zakonu opravlja, geodetska, služba, imajo 
z ene strani javni značaj, tj. izdelki službe morajo biti dostopni čim širšemu 
krogu, z druge strani pa vsebujejo podatke zaupnega pomena, često tudi čisto 
vojnega značaja. Zaradi tega je potrebno, da imajo delovne organizacije, ki izde- 
lujejo načrte, karte in ostale geodetske prostorske evidence, status zavoda. Te 
organizacije morajo biti za izvajanje dejavnosti službe pooblaščene od občinske 
skupščine oziroma republiškega izvršnega sveta, odvisno od pristojnosti druž- 
ben o-politične skupnosti glede posameznih vrst zadev oziroma del. 

Predlog 

Z zakonom je potrebno določiti : 
a) Geodetsko službo opravljajo za geodetske zadeve pristojni republiški 

in občinski upravni organi in geodetske delovne organizacije, ki jih v mejah 
pristojnosti, določenih s tem zakonom, pooblasti občinska skupščina oziroma 
izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

b) Upravne zadeve s področja geodetske službe opravlja občinski oziroma 
republiški organ, pristojen za geodetske zadeve. 
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c) Izdelavo načrtov, kart, katastrov in ostalih geodetskih prostorskih evi- 
denc opravljajo geodetske delovne organizacije, ki jih za to pooblasti družbeno- 
politična skupnost v mejah pristojnosti po tem zakonu. 

č) Na zahtevo občanov, organov in organizacij opravljajo tehnične usluge 
v zvezi z vzdrževanjem praviloma geodetske delovne organizacije, ki jih za to 
pooblasti občinska skupščina. Občinski upravni organi, pristojni za geodetske 
zadeve, lahko opravljajo usluge, če na območju občine ni pogojev, da bi jo 
opravljala delovna organizacija. 

5. OBVEZNOST IN OBSEG VZDRŽEVANJA PRIKAZOV IN EVIDENC 

Zakon mora obvezati družbenopolitične skupnosti, da trajno skrbijo za 
vzdrževanje evidenc in prikazov, ki jih vodi geodetska služba.. Ta obveza nalaga 
.geodetski službi trajno nalogo tekočega vzdrževanja. Z zakonom je potrebno 
določiti tudi obseg vzdrževanja. Natančno določena opravila vzdrževanja pri- 
kazov in evidenc, ki jih je geodetska služba dolžna voditi, bodo postavila 
nedvoumne odnose med upravno dejavnostjo in storitvami v korist občanov, 
organov in organizacij. 

Predlog 

Z zakonom je določiti: 
a) Izmeritev zemljišč, katastri, evidence in geodetski atlasi se morajo trajno 

vzdrževati v soglasju z dejanskim stanjem in po potrebi obnavljati. 
b) Vzdrževanje obsiega ugotavljanje sprememb na osnovi pravomoćnih 

listin in s terenskimi ogledi oziroma meritvami ter njih izvedba v izmeritvenem 
elaboratu, načrtih, kartah, katastrih, evidencah in geodetskih atlasih. 

c) Obnova uničenih točk geodetske oslonilne mreže je sestavni del vzdr- 
ževanja. 

č) Za vzdrževanje skrbi občina. 

6. PODLAGA ZA VZDRŽEVANJE 

Z zakonom je potrebno določiti osnove, na podlagi katerih opravlja služba 
vzdrževanje evidenc in prikazov. Za področje izmeritve zemljišč in zemljiškega 
katastra je to predpisano v temeljnem zakonu o izmeritvi in zemljiškem ka- 
tastru ter v uredbi zveznega izvršnega sveta. Za druge katastre in evidence 
je potrebno s splošnim določilom določiti podlago vzdrževanja. Kot' podlaga 
vzdrževanja evidenc in prikazov služijo: 

— prijave o spremembah, ki jih prizadeti vložijo pri organu službe, in 
katerim priložijo listine, ki spremembo dokazujejo, 

pravni akti organov, ki odločajo o uporabi prostora, 
— odločbe premoženjsko-pravnih organov in 

sklepi sodišč glede prenosa pravic do nepremičnin. 
Poleg prej navedenih osnov, po katerih opravlja služba vzdrževanje, je 

potrebno, da se spremembe o stanju zemljišč in objektov oziroma zgradb (razen 
spremembe o posestniku — uporabniku) uvajajo na podlagi lastnih ugotovitev 
službe. Te spremembe se ugotovijo ob priliki občasnih revizij posestnega stanja 
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in kultur (objektov) in ob priliki občasnih terenskih ogledov. Ta zakonska 
obveza je nujna za tekoče vzdrževanje stanja. Danas se spremembe izvajajo 
samo na podlagi prijav prizadetih. Tak način poslovanja pa ima za posledico, 
da niso evidentirane številne nove zgradbe in objekti ter niso izvedene spre- 
membe na zemljiških kompleksih v družbeni lastnini. 

Določila glede vsebine in roka prijav, ki so jih prizadeti dolžni vložiti pri 
organu geodetske službe, bodo podana v posebnih zakonih za področje katastra 
komunalnih naprav in katastra zgradb, a za področje izmeritve in zemljiškega 
katastra pa v ustrezajočem poglavju tega zakona. 

Predlog 

Z zakonom je potrebno določiti: 
Vzdrževanje prikazov in evidenc opravlja geodetska služba na podlagi: 
a) Prijav o spremembah, ki so jih lastniki, posestniki in uporabniki zem- 

ljišč in objektov dolžni vložiti po veljavnih predpisih in po tem zakonu pri 
pristojnem organu geodetske službe. 

b) Pravnih aktov organov, ki odločajo o uporabi prostora (namensko po- 
razdeljene površine, rezervati, zavarovane površine). 

c) Odločb premoženjsko-pravnih organov in sklepov sodišč glede prenosa 
lastnine oziroma pravice uporabe nad nepremičninami. 

č) Lastnih ugotovitev nastalih sprememb; ugotovitve se izvršijo z revizijo 
posestnega stanja, kultur in objektov ter ob priliki terenskih ogledov. 

7. OBVEZNOST ORGANOV, KI ODLOČAJO O NEPREMIČNINAH IN O 
UPORABI PROSTORA 

Za spremljanje sprememb o> stanju zemljišč in objektov je nujno, da so 
organi geodetske službe seznanjeni s pravnimi akti in odločbami, ki so nave- 
dene v 6. tezi. To pa je možno doseči le, če so organi, ki odločajo o uporabi 
prostora ter premoženj sko-pravni organi in so'dišče obvezani odločitve sporočati 
organom geodetske službe. V temeljnem zakonu o izmeritvi in zemljiškem ka- 
tastru je sicer določeno, »da morajo sodišča in drugi organi, ki odločajo o 
spremembah uporabnika, lastnika ali uživalca, pošiljati akte, s katerimi odlo- 
čajo o takih spremembah, občinskemu organu, ki je pristojen za geodetske 
zadeve«. Vendar se to določilo nanaša samo na zemljiški katastei in ne upo- 
števa potrebo za evidentiranje rezerviranih, namensko porazdeljenih in zava- 
rovanih površin ter za evidentiranje namenske uporabe objektov in zgradb. 

Predlog 

Z zakonom je potrebno določiti: 
Sodišča in organi, ki odločajo o spremembah lastnika oziroma uporabnika 

ter o namenski porazdelitvi, zavarovanju ali rezervaciji zemljiških površin 
kakor tudi o uporabnosti objektov in zgradb, posredujejo za geodetske zadeve 
pristojnemu občinskemu upravnemu organu prepise aktov o odločanju. 

Ce o zgoraj navedenem odloča republiški organ, se prepis akta o odločanju 
dostavi geodetski upravi SR Slovenije. 
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8. JAVNOST PODATKOV IN OBVEZA ORGANOM SLUŽBE ZA IZDA- 
JANJE PODATKOV NA ZAHTEVO 

Geodetske prostorske evidence so javnega značaja, razen podatkov, ki po- 
menijo vojaško tajnost (na primer: prikaz objektov vojaškega značaja, pre- 
gledni prikazi telefonskega in telegrafskega omrežja, koordinate točk). Geo- 
detska služba mora težiti, da omogoča čim večjo uporabo svojih podatkov vsem 
dejavnikom družbenega in gospodarskega življenja. 

Organi geodetske službe, predvsem občinski upravni organi, morajo na 
zahtevo izdajati interesentom prepise, prerise in izvlečke iz svojih evidenc ter 
reproducirane kopije načrtov in kart. Pri tem pa se pojavlja vprašanje zara- 
čunavanja stroškov, za kar veljajo obstoječi predpisi o upravnih taksah. Kata- 
strske takse, ki so predpisane za izdaja prej omenjenih podatkov, še zdaleč 
ne pokrivajo dejanske stroške izdajanja. Za, rešitev tega vprašanja bi bila 
potrebna sprememba temeljnega zakona o upravnih taksah s tem, da bi se 
republikam prepustilo določanje meril za nadomestilo stroškov pri izdajanju 
podatkov. Predlog upošteva dejansko stanje, zato ne regulira vprašanje stro- 
škov upravnih organov pri izdajanju podatkov. 

Predlog 

Z zakonom je določiti : 
a) Da bi bila zagotovljena javnost njenega dela, je geodetska služba dolžna 

dovoliti vpogled v podatke svojih prikazov in evidenc občanom, organom in 
organizacijam, če ni za posamezne podatke oziroma evidence z zakonom ali 
drugim veljavnim predpisom drugače določeno. 

b) Za geodetske zadeve pristojni upravni organi so dolžni na zahtevo iz- 
dajati občanorni, organom in organizacijam prepise, prerise, izvlečke in potrdila 
iz svojih prikazov in evidenc ter kopije in reprodukcije načrtov in kart, če ni 
z zakonom ali drugim veljavnim predpisom drugače določeno. 

II. PODROČJA DEJAVNOSTI SLUŽBE 

Temeljna področja dejavnosti službe so: izmeritev zemljišč, zemljiški ka- 
taster, kataster komunalnih naprav, kataster zgradb in banitiranje zemljišč. 
V navedenih področjih je potrebno določiti obveze in pravice občanov, delov- 
nih organizacij in organov ter družbeno-političnih skupnosti, ki se ne morejo 
enotno obravnavati za vsa področja in ki niso oziroma ne bodo določena z 
drugimi zakoni in predpisi. V tem smislu je potrebno regulirati tudi upravne 
odnese in postopke geodetske službe, ki so bistvenega pomena za njeno racio- 
nalno poslovanje. 

a) Izmeritev zemljišč 

1. OBSEG, VSEBINA IN PRISTOJNOSTI 

Področje izmeritve zemljišč je določeno s temeljnim zakonom o izmeritvi 
in zemljiškem katastru ter z uredbo zveznega izvršnega sveta, izdane na nje- 
govi podlagi (v nadaljnjem besedilu: »zvezni predpisi za izmeritev«). V nave- 
denih predpisih so vsebina, obseg in pristojnosti za izmeritev zemljišč določene 
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splošno, vendar niso diferencirane glede na neposredne namene izmeritve in 
glede na prilike v posameznih republikah. 

Za določanje obsega in vsebine izmeritve zemljišč moramo upoštevati, da 
v SR Sloveniji obstoja grafična izmeritev iz prejšnjega stoletja, ki je še vedno 
realna osnova zemljiškemu katastru, čeprav ne na vseh območjih. To pomeni, 
da v naši republiki že obstoja del tiste vsebine, ki jo za izmieritev določajo 
zvezni predpisi in da je naloga geodetske službe izdelava sodobne topografske 
slike celotnega ozemlja za namene navedene v I. poglavju. Tako ne gre za iz- 
delovanje zemljiškega katastra, temveč le za njegovo obnovo. Pred geodetsko 
službo se v SR Sloveniji postavljajo naslednje naloge na področju izmeritve 
zemljišč: 

— izdelava geodetskega prikaza fizičnega, stanja narave in objektov za 
celo območje SR Slovenije v obliki osnovne državne kairte v merilu 1 : 5000 
oziroma 1 : 10 000, Ta temeljni prikaz se dopolnjuje z geodetskimi načrti več- 
jega merila (1 : 500 do 1 : 2500) za območja pomembnejših naselij in za inten- 
zivna območja izven naselij. Z geodetskimi načrti večjega merila se bo v daljni 
perspektivi in vzporedno' s potrebami razvoja pokril večji del negozdne povr- 
šine SR Slovenije; 

— izdelava specialnih katastrskih ali drugih načrtov na območjih, kjer 
se z revizijo ugotovi, da so obstoječi grafični načrti neuporabni. Osnova za 
izdelavo katastrskih ali drugih načrtov bodo geodetski načrti, v katere se z 
merjenjem ali z drugim postopkom vnesejo meje zemljiških in stavbnih parcel 
oziroma drugi podatki. Vsekakor se bo v mnogih primerih istočasno opravljala 
izmeritev tako za geodetski kot za katastrski ah drugi načrt. 

Prej navedeno diferenciranje med temeljnim prikazom fizičnega stanja 
narave in objektov v obliki osnovne državne karte oziroma geodetskega na- 
črta in specialnimi katastrskimi in drugimi načrti je bistvenega pomena za 
pristojnost izdelave in financiranja, Po zveznih predpisih za izmieritev je repu- 
blika pristojna za izmeritev tako fizičnega kot katastrskega stanja, a za njeno 
vzdrževanje občina. Ker pa nastopa v SR Sloveniji potreba za novo katastrsko 
izmeritvijo le v primeru, ker se podatki niso vzdrževali, je obveza ponovne 
izmeritve katastrskega stanja zadeva občine. 

Predlog 

Z zakonom je določiti: 

a) izmeritev zemljišč obsega postavljanje in določanje geodetske oslonilne 
mreže, izdelavo in reprodukcijo osnovne državne karte v merilu 1 : 5000 ozi- 
roma 1:10 000 in izdelavo ter reprodukcijo geodetskega načrta v merilu 1 : 500 
do 1 : 2500. 

Osnovna državna karta se izdela za celo območje SR Slovenije. Geodetski 
načrt se dela po katastrskih občinah oziroma naseljih, v mejah območja urba- 
nističnega oziroma zazidalnega načrta; 

b) z izmeritvijo se ugotavljajo podatki, ki so potrebni za horizontalni in 
višinski prikaz reliefa in lege naravnih in umetnih objektov ter podatki o 
obliki, površini, dimenzijah, zvrsti in starosti objektov in zgradb. 

Na območjih, za katera se izdelujejo tudi katastrski načrti, se z izmeritvijo 
ugotavljajo* tudi podatki o legi in površini parcel ter podatki o posestnikih 
oziroma uporabnikih zemljišč; 
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c) za dzmeritev zemljišča so pristojne družbeno-poli ti čne skupnosti v skla- 
du s temeljnim zakonom o izmeritvi zemljišč in zemljiškem katastru in sicer: 

— za izdelavo osnovne državne karte skrbi in jo financira republika v 
mejah, določenih s programom federacije; 

— izdelava geodetskih načrtov merila 1 : 500 do 1 : 2500 je v stvarni in 
finančni pristojnosti republike; 

— za izmerite v v namen obnove katastrskih načrtov skrbi in jo financira 
občina. 

2. ZAMEJIČENJE IZMERITVENEGA OBMOČJA 

Območje, za katero se izdeluje geodetski načrt, mora biti zamejičeno pred 
pristopom k razvijanju oslonilne mreže in snemanju detajla. Zamejičenje mora 
biti opravljeno komisijsko in opisano v ustreznem zapisniku. Zamejičenje je 
potrebno, da bi se dobila skupna površina objekta izmeritve in da bi se pravno 
definirale meje tako katastrskih občin kot meje ureditvenega območja naselja. 

Predlog 

Z zakonom je določiti: 
a) pred pristopom k detajlni izmeritvi za izdelavo geodetskega načrta mo- 

rajo biti meje katastrske občine oziroma meje območja, za katerega se izdela 
urbanistični oziroma zazidalni načrt, obeležene s trajnimi in vidnimi znaki; 

b) zamejičenje opravi komisija, ki jo določi občina. V komisiji mora biti 
predstavnik občinskega upravnega organa, ki je pristojen za geodetske zadeve; 

c) o zamejičenju se napravi zapisnik, v katerem se grafično in opisno opi- 
šejo meje območja izmeritve. 

3. REPRODUKCIJA NAČRTOV IN KART 

Zvezni predpisi za izmeritev določajo, da morajo biti izvirniki načrtov in 
kart reproducirani. V skladu s tem je potrebno določiti način uporabe reprodu- 
ciranih načrtov in predpisati način hranjenja izvirnikov. 

Predlog 

Z zakonom je določiti: 
a) izvirni načrti in karte so podlaga za izdelavo kopij in se ne morejo 

uporabljati za druge namene; 
b) reproducirane kopije načrtov in kart, na katerih organi geodetske službe 

vnašajo nastale spremembe, se obvezno uporabijo kot izvirnik pri nadaljnji 
reprodukciji; 

c) izvirniki geodetskih, katastrskih in drugih načrtov z delovnega področja 
geodetske službe se hranijo v arhivu geodetske uprave SR Slovenije. 

4. POTRDITEV NAČRTOV IN ELABORATOV 

Ker je republika pristojna za izmeritev zemljišča, je potrebno, da njen 
upravni organ prevzame odgovornost za, pravilnost izvršene izmeritve. Zaradi 
tega mora geodetska uprava SR Slovenije pregledati in potrditi pravilnost 
načrtov in izmeritvenega elaborata. 
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Predlog 

Z zakonom je določiti': 
a) izmeritveni elaborat in geodetski načrti morajo biti pred njihovo upo- 

rabo pregledani in potrjeni od geodetske uprave SR Slovenije; 
b) potrditev izmeritvenega elaborata in geodetskih načrtov se izvrši, če 

ti ustrezajo normativom, ki so za izmeritev določeni z veljavnimi predpisi,. 

5. vzdrževanje izmeritve 

Vzdrževanje izmeritve obsega vzdrževanje geodetske oslonilne mreže ter 
geodetskih načrtov in osnovne državne karte. Vzdrževanje načrtov zemljiškega 
katastra, katastra komunalnih naprav in načrtov, ki so osnova za druge evi- 
dence, je obdelano v ustrezajočem področju. Veljavni zvezni predpisi za izme- 
ritev določajo osnove za vzdrževanje in obveze posestnikov oziroma uporabnikov 
zemljišč. Zaradi navedenega je s predloženim zakonom potrebno precizirati le 
obveze za geodetsko službo. 

Na področju vzdrževanja izmeritve je danes v SR Sloveniji mnogo pomanj- 
kljivosti. Sistematično se vzdržujejo le katastrski načrti glede posestnih meja, 
medtem ko se obstoječi geodetski načrti (tako imenovane tehnične izmere) in 
osnovna državna karta redno ne vzdržujejo. Se slabše je vzdrževanje obstoječe 
geodetske oslonilne mreže, ki se praktično sploh ne vzdržuje. Neizpolnjevanje 
Obveze vzdrževanja povzroča, da izmeritev hitro zastareva in s tem postaja 
v tehničnem smislu kot podlaga nezanesljiva; to pa ogroža tudi realnost odločitev 
pri prostorskem planiranjui 

Predlog 

Z zakonom je določiti: 
a) vzdrževanje izmeritve zemljišča zajema: 
— vzdrževanje geodetske oslonilne mreže, 
—- vzdrževanje, geodetskih načrtov, 
— vzdrževanje osnovne državne karte. 
b) vzdrževanje izmeritve zemljišča se opravlja na podlagi prijav o spre- 

membah, ki so jih po veljavnih predpisih dolžni občani, organi in organizacije 
vložiti pri občinskem organu geodetske službe in na podlagi občasnih revizij 
stanja. Revizije stanja geodetske oslonilne mreže in objektov se opravlja po 
letnem programu dela občinskega organa geodetske službe; 

c) za vzdrževanje izmeritve zemljišča skrbi občina. 

b) Zemljiški kataster 
Zvezni predpisi za zemljiški kataster regulirajo izdelavo in vzdrževanje 

zemljiškega katastra, ki se izdeluje skupaj z numerično horizontalno in višin- 
sko izmeritvijo zemljišč. Medtem v SR Sloveniji že obstoja, zemljiški kataster 
za celo območje republike in je naložen na osnovi grafične horizontalne izme- 
ritve iz prejšnjega, stoletja. Grafični katastrski načrti (katastrske mape) vsebu- 
jejo le podatke o projekciji posestnih meja in meja kultur ter objekov (zgradb, 
cest, vodotokov). Ti načrti so neuporabni kot grafična osnova pri izdelavi pro- 
gramov in projektov, so pa uporabni kot podlaga za določanje prispevkov 
od kmetijske dejavnosti; v mestih pa tudi temu namenu ne ustrezajo v za- 
dostni meri. 
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¥ SR Sloveniji torej obstoja zemljiški kataster in za sedaj ne moremo nala- 
gati družbi ogromni izdatek za izdelavo novega zemljiškega katastra, ki bi 
dejansko poboljšal le obstoječe podatke o površinah parcel. Zaradi tega tudi 
z zakonom o geodetski službi ne bo obravnavana izdelava zemljiškega katastra, 
temveč le njegova revizija v posameznih naseljih in na posameznih območjih 
izven naselij, Glede katastrske klasifikacije zemljišč, kot enega od glavnih 
elementov zemljiškega katastra pa bo potrebno predvideti njeno obnovo za celo 
območje SR Slovenije. Vprašanja pristojnosti družbeno-političnih skupnosti in 
druga sistemska ter tehnična vprašanja, kot so razgrnitev, izdelava operata, 
katastrska klasifikacija in drugo je potrebno v Sloveniji obravnavati upošte- 
vajoč stanje v naši republiki. Vsa ta vprašanja bodo s predloženim zakonom 
rešena iz stališča, da se v SR Sloveniji opravlja le revizija zemlji- 
škega katastra, ne pa nova izdelava. 

1. VSEBINA, OBSEG IN PRISTOJNOST 

Z zveznimi predpisi sta pomanjkljivo določeni vsebina zemljiškega katastra 
in njegov obseg. Pristojnost za izdelavo zemljiškega katastra je dana republiki, 
kar je razumljivo, v primerih, ko se leta na novo izdeluje. Medtem pa ni preci- 
zirana pristojnost glede revizije obstoječega katastra. Ker je občina pristojna 
za vzdrževanje zemljiškega katastra, je tudi ona pristojna za revizijo, ki jo je 
potrebno izvršiti, ker se elementi katastra niso vzdrževali. 

Predlog 

Z zakonom je določiti: 
a) zemljiški kataster vsebuje podatke o zemljiških in stavbnih parcelah 

glede njihove lege, oblike, površine, načina uporabe (kulture), katastrskega 
razreda, katastrskega dohodka, bonitetne vrednosti ter podatke o posestniku 
oziroma uporabniku; 

b) osnovna enota zemljiškega katastra je katastrska občina, za katero se 
vodi operat zemljiškega katastra. 

Operat zemljiškega katastra obvezno obsega tele dokumente: 
— evidenčni katastrski načrt (katastrska mapa); 
— indikacijski katastrski načrt; 
— parcelni zapisnik; 
— posestni list za vsakega posestnika oziroma uporabnika; 
— razpored katastrskega dohodka po zavezancih za plačevanje prispevka 

od kmetijske dejavnosti; 
c) za vzdrževanje zemljiškega katastra in za njegovo revizijo je pristojna 

občina. 

2. OBNOVA KATASTRSKE KLASIFIKACIJE 

Obstoječa katastrska klasifikacija, kot instrument obdavčitve zemljišč, je 
bila dokončana okoli 1870. leta. Določi ev razredov zemljilč j ? b la opravljena 
na podlagi delnih podatkov o proizvodnosti zemljišč, tržnih pogojev in pro- 
metnih zvez. Klasifikacija je bila opravljena po metodi komparacije z vzornimi 
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zemljišči v posameznih katastrskih (cenilnih) okrajih. Tak sistem katastrske 
klasifikacije je že v začetku imel mnoge tehnične pomanjkljivosti, ki so bile 
še stopnjevane, ker so posamezni lokalni oblastniki subjektivno vplivali na 
določanje razredov za obširna območja. 

Katastrski okraji so se določali na podlagi tedanjih tržnih pogojev za 
posamezna, območja, to pa je bilo ozko povezano ,s prometnimi zvezami. Ni 
potrebno> dokazovati, da so se gospodarski in tržni pogoji v 100 letih bistveno 
spremenili in da razdelitev na katastrske okraje, kot tudi sama klasifikacija 
zemljišč, ne morejo več zadostiti današnjim spremenjenim pogojem. 

V zadnjih 10 letih se je pristopilo k nesistematični obnovi katastrske kla- 
sifikacije po posameznih katastrskih občinah na pritisk zavezancev iz prispevka 
od kmetijske dejavnosti. Stroške za to obnovo plačajo posamezne občine. Taka 
obnova klasifikacije ustvarja še večja nesoglasja kot so bila doslej, ker ruši 
obstoječe odnose v katastrskem okraju. Sedanje upravno-politične občine zaje- 
majo po več katastrskih okrajev (najpogostejše od 4 do 6), zaradi česar se dogaja, 
da se v eni občini za enaka zemljišča plačuje različni prispevek. 

Nujno je na novo določiti katastrske okraje in obnoviti katastrsko klasifi- 
kacijo. Ta pa se mora opraviti sistematično za celo republiko. Obnova katastrske 
klasifikacije se bo izvršila postopno, takoj po dokončanem bonitiranju zemljišč 
za določeno območje. Z ozirom, da se bodo za obnovo klasifikacije uporabljali 
podatki bonitiranja, bodo stroški za, to ca. 90% manjši od današnjih stroškov 
obnove katastrske klasifikacije, ki jo opravljajo občine. 

Predlog 

Z zakonom je določiti: 

a) obstoječa katastrska klasifikacija se obnavlja po katastrskih okrajih; 
b) obnova katastrske klasifikacije se opravi po dokončnem bonitiranju 

zemljišč; 
c) število in območja katastrskih okrajev določi izvršni svet Skupščine 

SR Slovenije; 
č) za financiranje obnove katastrske klasifikacije skrbi republika. 

3. RAZGRNITEV PODATKOV IN IZDELAVA KATASTRSKEGA 
OPERATA 

Zvezni predpisi za izmeritev in zemljiški kataster določajo, da se po kon- 
čani izmeritvi in katastrski klasifikaciji opravi razgrnitev podatkov na javni 
vpogled ter da se na to izdela nov katastrski operat. Tako določilo je opravi- 
čeno za primere, ko se vrši nova izmeritev za potrebe izdelave zemljiškega 
katastra. V naši republiki se bo lahko uporabljalo le ža še neizmerjene kata- 
strske občine v Prekmurju. V vseh ostalih predelih se bo obstoječi zemljiški 
kataster le obnavljal oziroma popravljal na podlagi revizije posestnega stanja 
in kultur. Zaradi tega ne bo potrebna razgrnitev podatkov in izdelava novega 
katastrskega operata; spremembe se bodo izvajale v operatu po postopku za 
vzdrževanje. Razgrnitev podatkov se bo opravila po izvršeni obnovi katastrske 
klasifikacije, vendar se tudi v tem primeru ne bo izdelal nov katastrski operat, 
temveč se bodo spremembe vnesle v obstoječi operat. 
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Predlog 

Z zakonom je določati: 
a) podatki katastrskevizmeritve zemljišč in obnove katastrske klasifikacije 

se razgrnejo na javni vpogled po postopku, ki je določen z zveznimi predpisi. 
Razgrnitev opravi komisija, ki jo v soglasju z občino določi geodetska uprava 
SR Slovenije; 

b) po končani razgrnitvi podatkov katastrske izmeritve se izdela na njihovi 
podlagi, za vsako katastrsko občino katastrski operat. 

Katastrski operat novoizmerjene katastrske občine pregleda in potrdi geo- 
detska uprava SR Slovenije; 

c) po opravljeni reviziji posestnega stanja in kultur se prizadeti obvestijo 
o spremembah, ki so vnesene v katastrski operat; prizadeti imajo pravico ugo- 
vora in pritožbe glede na izvršene spremembe. 

4. VZDRŽEVANJE ZEMLJIŠKEGA KATASTRA 

Splošna načela, po katerih postopa geodetska služba na področju vzdrže- 
vanja svojih prikazov in evidenc, veljajo tudi za zemljiški kataster. Določene 
posebnosti izhajajo iz pomanjkljivosti zveznih predpisov. Zvezni predpisi za 
zemljiški kataster namreč določajo obseg ter obveze posestnikov oziroma upo- 
rabnikov in upravnih organov geodetske službe glede vzdrževanja zemljiškega 
katastra, vendar niso dovolj precizni glede rokov za izvedbo sprememb v ka- 
tastrskem operatu ter glede ločitve upravnega dela od tehničnih uslug. Poleg 
tega niso v zveznih predpisih predpisane listine, na podlagi katerih se opravijo 
vpisi v zemljiški kataster in ni predpisana obveza obveščanja prizadetih. 

Da bi geodetska služba delovala po nedvoumnih obvezah in da bi občani, 
organi in organizacije lahko uveljavljali svoje pravice, je pomanjkljivosti v 
zvezanih predpisih nadomestiti z določili tega zakona. 

Predlog 

Z zakonom je določiti: 
a) vzdrževanje zemljiškega katastra obsega spremljanje in ugotavljanje 

sprememb na parcelah glede posestnika oziroma uporabnika, površin, kulture, 
razreda, bonitetne vrednosti, objektov, ki so na njih zgrajeni ali odstranjeni in 
pravnih omejiitev uporabe zaradi rezervacije oziroma drugače določene namenske 
uporabe ter njih izvedbo v katastrskem operatu; 

b) posestniki oziroma uporabniki zemljišč morajo prijaviti občinskemu 
organu geodetske službe vsako spremembo glede posestnika oziroma uporab- 
nika, kulutre in bonitetne vrednosti parcele ter glede novozgrajenih oziroma 
odstranjenih objektov na parceli, in sicer najpozneje v 30 dneh po izvršeni 
spremembi; 

c) občinski organ geodetske službe je dolžan v teku leta ugotoviti — z 
meritvijo ali brez — vse spremembe, ki so predpisano prijavljene in sicer: 

— spremembo kulture na celi parceli, če je prijavljena, do 1. oktobra; 
— spremembo površine, kulture in objekta na delih parcel, če je prijavljena 

do 1. septembra. 
Občinski organ geodetske službe je dolžan izvesti do 15. februarja nasled- 

njega leta vse spremembe, ki jih je na terenu ugotovil v teku leta ter vse 
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spremembe, ki so bile prijavljene do 1. decembra in za katere ni bil potreben 
terenski ogled; 

č) parcelacijo zemljišč zaradi ekspropriacije in arondacije ali zaradi po- 
godbe lahko opravi geodetska delovna organizacija, ki jo za to pooblasti občina 
ali pa občinski upravni organ geodetske služba Po izvršeni parcelaciji se vloži 
prijava in se priloži delilni načrt z izkazom sprememb. Občinski upravni organ 
geodetske službe izvede v katastrskem operatu vsako prijavo do 15. februarja 
naslednjega, leta, če je bila, vložena do 1. decembra; 

d) vpis sprememb v katastrskem operatu glede posestnega stanja se opravi 
na podlagi pravnomočnih listin, ki so lahko: 

— sklep sodišča o prenosu lastnine; 
— odločba premoženjskopravnega ali drugega pristojnega organa glede 

družbene lastnine; 
— medsebojne pogodbe lastnikov zemljišč. 
e) občinski upravni organ geodetske službe je dolžan do 31. marca obve- 

stiti prizadete o spremembah za preteklo leto, izvedenih v katastrskem operatu 
do 15. februarja. 

5. POSEBNA EVIDENCA NEPREMIČNIN V DRUŽBENI LASTI 

Ta evidenca, se sedaj vodi delno pri premoženjskopravnih organih občine, 
delno pri organih, pristojnih za geodetske zadeve. Evidenca je v bistvu ponav- 
ljanje katastrske in zemljiško-knjižne evidence, ne daje pa, zbirnega pregleda 
stanja za vsakega imetnika, pravice uporabe. V praksi je ta evidenca neažurna 
in nepregledna. Evidenca, je predpisana z republiškim odlokom iz leta 1958, 
ki, ga je potrebno razveljaviti. 

Posebna evidenca nepremičnin v družbeni lasti bi bila smotrna le, če bi 
vsebovala zbirni prikaz stanja družbene lastnine po uporabnikih in po občinah. 
Za. evidentiranje posameznih parcel v družbeni lastnini pa zadostuje katastrska 
evidenca. 

Predlog 

Z zakonom se določi: 
a) posebna evidenca nepremičnin v družbeni lasti se vodi v sestavu zem- 

ljiškega katastra po predpisih, ki veljajo za ta kataster; 
b) poleg predpisanih dokumentov za zemljiški kataster se za nepremičnine 

v družbeni lastnini vodijo: 
— zbirni posestni listi imetnikov pravice uporabe za celo območje občine; 
— parcelni zapisniki nepremičnin v družbeni lasti po katastrskih občinah; 
— seznam zgradb v družbeni lastnini; 
c) geodetska uprava SR Slovenije izda v soglasju z republiškim sekreta- 

riatom za pravosodje in občo upravo navodilo za vodenje te evidence. 

c) Kataster komunalnih naprav in kataster zgradb 

Ker bosta za področje katastra komunalnih naprav in katastra zgradb 
izdana posebna zakona, bodo ta področja detajlno regulirana v navedenih 
zakonih. 
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Predlog 

Z zakonom je potrebno določiti: 
geodetska služba vodi in vzdržuje kataster komunalnih naprav in kataster 

zgradb po posebnih zakonih. 

č) Bonitiranje zemljišč 

Za potrebe smotrnega in načrtnega izkoriščanja zemljišč v, smislu določil 
temeljnega zakona o izkoriščanju kmetijskih zemljišč ter za zagotovitev sodobne 
osnove za določanje prispevka od kmetijske dejavnosti, kakor tudi za potrebe 
regionalnega prostorskega planiranja je bistvenega pomena določitev in prikaz 
proizvodne sposobnosti kmetijskih zemljišč, tj. izvršitev bonitiranja. Bonitiranje 
zemljišč je izvršila večina evropskih držav, medtem ko je pri nas z zveznimi 
predpisi za izmeritev šele nakazano kot naloga, ki: se izvede hkrati s katastrsko 
klasifikacijo. 

Po zveznih predpisih naj bi se bonitiranje opravilo hkrati s katastrsko kla- 
sifikacijo po novi katastrski izmeritvi, tj. tam, kjer še ne obstoja katastrska 
klasifikacija. Medtem je v SR Sloveniji v veljavi kataster že od 1870. leta, 
zato se tako določilo ne more upoštevati. V naši republiki je nujna obnova 
katastrske klasifikacije, vendar na osnovi bonitiranja zemljišč. Zaradi tega se 
bo bonitiranje izvedlo pred kompleksno obnovo katastrske klasifikacije. 

Bonitiranje zemljišč se bo izvršilo samo za kmetijske površine na ca. 
1 000 000 ha. Gozdne površine se ne bonitirajo, ker razpolagajo gozdno-gospo- 
darske organizacije z dobrimi podatki o stanju gozdov in proizvodnosti zemlje. 

Predlog 

Z zakonom se določi: 
a) bonitiranje zemljišč se opravi v enotnem sistemu za celo območje re- 

publike; 
b) bonitirajo se vsa kmetijska zemljišča, ki se razvrstijo v osem bonitetnih 

razredov in v potrebno število podrazredov; 
c) na podlagi bonitiranja zemljišč se izdela bonitetna, karta kmetijskih 

zemljišč v merilu 1 :5000; 
č) za izvršitev bonitiranja in izdelavo bonitetne karte skrbi republika, ki 

tudi financira prej navedena dela,; 
d) vzdrževanje podatkov o bonitiranju in bonitetne karte je v pristojnosti 

občine. 

d) Generalizacija podatkov in vodenje geodetskih atlasov 

Podatki, ki jih geodetska služba vodi v svojih evidencah in prikazih, so 
detajlizirani po evidenčnih enotah (parcela, zgradba, objekt) in kot taki nepo- 
sredno uporabni le za določene potrebe, kot na primer za urejanje lastninskih 
razmerij, za, določanje prispevkov iz kmetijske dejavnosti, za izdajo lokacijskih 
dokumentov in podobno. Da bi navedeni podatki bili neposredno uporabni za 
namene prostorskega planiranja in urejanja, za načrtno izkoriščanje kmetijskih 
zemljišč, za civilno zaščito itd., je potrebno podatke generalizirati in prirediti 
v obliki preglednih številčnih in grafičnih prikazov, ki jih nazivamo geodetski 
atlasi. Za nekatere od prej navedenih namenov bo morala geodetska služba, 
stalno voditi in dopolnjevati geodetske atlase. 
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Nujno je, da se obveže geodetsko službo za vodenje geodetskih atlasov. 
Te atlase bo za svoje območje vodil občinski upravni organ geodetske službe, 
a za območje republike geodetska uprava SR Slovenije na podlagi podatkov 
občinskih organov službe. Vsebina geodetskih atlasov izhaja iz namenov, za 
katere se vodijo in mora biti enotno določena za področja interesov repu-blike. 
Za sedaj je izdelava geodetskih atlasov v začetni fazi:. Izdelan je regionalni 
atlas za SR Slovenijo, ki se mora dopolniti na osnovi podatkov iz občinskih 
atlasov. Posamezne občine že pristopajo k izdelavi geodetskih atlasov za, mesta, 
vendar nekoordinirano in brez enotnih tehničnih prijemov in normativov. 

Predlog 

Z zakonom je določiti: 
a) podatki izmeritve ziemljašča in. katastrov, ki jih vodi geodetska, služba, 

se morajo generalizirati za namene: prostorskega planiranja in urejanja, izko- 
riščanja kmetijskih zemljišč, civilne zaščite, statistike to določanja prispevkov 
in davkov. 

Generalizacijo prej navedenih podatkov opravi geodetska služba p*o naro- 
čilu t.udi za druge namene; 

b) generalizirani podatki se prirejajo v obliki geodetskih atlasov, ki so 
regionalni in urbanski. 

Regionalne atlase vodijo za območje republike geodetska uprava SR Slove- 
nije oziroma za območje občine občinski upravni organi, ki so pristojni za 
geodetske zadeve. 

Urbanske geodetske atlase vodijo občinski upravni organi, pristojni za 
geodetske zadeve; 

c) za regionalne geodetske atlase, ki se obvezno vodijo za namene navedene 
pod a), predpiše vsebino normative in način vodenja geodetska uprava SR 
Slovenije; za urbanske atlase določi vsebino- občina; 

č) za geodetske zadeve pristojni občinski upravni organi so dolžni na 
zahtevo, najmanj po 'enkrat letno, dostavljati geodetski upravi SR Slovenije 
spremembe, ki vplivajo na podatke regionalnega atlasa SR Slovenije. 

III. ORGANIZACIJA GEODETSKE SLUŽBE 

Kot je že navedeno v I. poglavju, geodetsko službo opravljajo: geodetska 
uprava SR Slovenije in občinski, upravni organi, pristojni za geodetske zadeve 
ter geodetske delovne organizacije, ustanovljene za, izmeritev zemljišč in ki 
jih na to pooblasti pristojna družbeno-politična skupnost. Taka usmeritev izhaja 
tudi iz določil veljavnih predpisov za izmeritev zemljišč. 

Po 4. členu temeljnega zakona, o izmeritvi, in zemljiškem katastru lahko 
opravljajo dela za izdelavo topografsko-katastrskih načrtov in kart ter zemlji- 
škega katastra, le delovne organizacije, ki so ustanovljene za to dejavnost in 
organi, ki, so pristojni za geodetske zadeve. Glede zakonske možnosti, da tudi 
organi pristojni za geodetske zadeve opravljajo tehnična dela izmeritve zemljišč 
in izdelave zemljiškega katastra, moramo poudariti, da je ob sprejetju citira- 
nega temeljnega zakona bila vsa geodetska operativa v Srbiji, Makedoniji in 
BiH v sestavi republiških geodetskih uprav, ter je zaradi tega bilo to določilo 
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nujno. Za SR Slovenijo pa tako določilo1 ni sprejemljivo, ker že ves čas po vojni 
izvršuje ta dela več specializiranih delovnih organizacij, ki so ustanovljene in 
registrirane za dejavnost izmeritve zemljišč in izdelavo zemljiškega katastra. 

Občinski upravni organi, pristojni za geodetske zadeve, imajo za osnovno 
nalogo opravljanje upravnih zadev v zvezi z vzdrževanjem, tj. izvedbo spre- 
memb v elaboratih prostorske izmiere in izida janje podatkov zainteresiranim. 
V praksi pa ti organi opravljajo1 tudi vse tehnične meritve v zvezi z vzdrže- 
vanjem in tudi pogosto izdelujejo načrte, karte in katastre, in pri tem zane- 
marjajo samo vzdrževanje. Posamezni občinski organi, pristojni za geodetske 
zadeve, ne postopajo po prijavah in ne izvajajo- sprememb v katastrskem ope- 
ratu, ker so zaposleni s tehničnim delom po naročilu. V bistvu prepletajo 
upravno dejavnost s pridobitvenimi deli. Taka! raznolikost dela, občinskih 
upravnih organov za geodetske zadeve ima za posledico neažurno stanje načrtov 
in zemljiškega katastra. Zaradi tega je nujno, da se z zakonom določi delokrog 
teh organov, ki naj bi opravljali izključno upravno delo. 

Tudi nekatere projektantske in urbanistične delovne organizacije, ki: za- 
poslujejo posamezne geodetske strokovnjake, prevzemajo, relativno obsežna 
dela za izdelavo geodetskih naiortov v obliki tako imenovanih »tehničnih izmer«, 
tj. načrtov brez predpisane in potrebne vsebine. Take organizacije ne bi mogle 
opravljati dela v zvezi z izmeritvijo zemljišč v smislu veljavnih predpisov. 

Predlagani zakon mora natančno postaviti mejo med upravnim in operah 
tivnim delom v sistem geodetske službe. Upravni organi so nosilci politike na 
področju geodetske dejavnosti in morajo zastopati občinsko skupščino pri vseh 
konkretnih upravnih in ekonomskih ukrepih s svojega področja. 

Operativna dela s področja dejavnosti geodetske službe lahko izvajajo le 
specializirane geodetske delovne organizacije. Te organizacije naj imajo status 
organizacij posebnega družbenega pomena, ker samo tako je možno zagotoviti 
izvršitev programa del. 

Predlog 

Z zakonom je določiti: 

1. Upravne zadeve s področja geodetske službe opravljajo občinski upravni 
organi, pristojni za geodetske zadeve in geodetska uprava SR Slovenije, v 
mejah pristojnosti, ki so za upravne organe doiočene s tem zakonom in drugimi 
veljavnimi predpisi. 

2. Za geodetske zadeve pristojni občinski upravni organi opravljajo tudi 
strokovne zadeve v zvezi z vzdrževanjem izmeritve zemljišč, katastrov, evidenc 
in geodetskih atlasov, ki so jim s tem zakonom in drugimi veljavnimi predpisi 
dane v pristojnost. 

3. Tehnična dela za izdelavo načrtov, kart in katastrov opravljajo geo- 
detske delovne organizacije, ustanovljene za dejavnost izmeritve zemljišč in ki 
jih. v mejah svojih pristojnosti, za to pooblasti družbeno-politična skupnost. 

Geodetske delovne organizacije, ki opravljajo geodetsko službo v smislu 
določil tega zakona, so delovne organizacije posebnega družbenega pomena. 

.12 
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OBRAZLOŽITEV 
UVOD 

Urbanizacija v najširšem smislu je ena najznačilnejših karakteristik so- 
dobnega sveta, a urejanje prostora in skladno koriščenje naravnih in izgrajenih 
potencialov je vsebolj osnoven usmerjevalec eksistence človeka in družbene 
reprodukcije. Urbanizacijo kot družbeni proces spremljajo številne ekonomske, 
sociološke, tehnološke in ostale spremembe, ki se vse manifestirajo v prostoru. 

Prostor moramo obvladati; določiti moramo njegovo .bogastvo, kar pomeni, 
da ga moramo topografsko izmeriti in ugotoviti prirodne in človeške vrednote. 

• Prek tako obsežne slike v obliki serij kart in evidenc spoznamo položaj člo- 
veka v njegovem prirodnem okolju. 

Pri nas so bili prostorski aspekti zapostavljeni in smo doživljali direktne 
konfliktne točke, saj smo za isti prostor izdelovali več programov hkrati, med 
seboj popolnoma neusklajeno in smo v mnogih primerih stihijo takšnega pla- 
niranja spoznali šele ob izvajanju. 

Sodobno planiranje zahteva istočasno obvladanje stanja in programa, ka- 
terih elementi, vsebina in dimenzije morajo biti istovetni, da lahko po primer- 
javi obeh dosežemo optimalno rešitev za nov poseg v prostor. 

V naši republiki smo v zadnjem času sprejeli oziroma pripravljamo vrsto 
zakonov, ki obravnavajo prostor: o prispevku za uporabo mestnega zemljišča, 
o urejanju in oddajanju stavbnih zemljišč; o varstvu narave; o varstvu pred 
naravnimi in drugimi hudimi nesrečami; o izgradnji investicijskih objektov; 
iz področja vodnega gospodarstva in gozdarstva ter urbanističnega in regio- 
nalnega planiranja. 

Izvajanje teh zakonov pomeni racionalno gospodarjenje s prostorom, ki bo 
uspešno le, če bomo obvladali dejansko stanje vseh elementov, ki so funkcija 
prostora. To pa je možno le na podlagi stabilnih, kompleksnih in ažurnih 
evidenc, ki analitično obdelane zagotavljajo splošno dokumentacijo o prostoru, 
to je prostor inventarizirajo. 

I 

Med prostorskimi evidencami so primarnega pomena geodetski prikazi 
prostora v obliki načrtov in kart in geodetske evidence o nepremičnih elementih 
prostora (katastri), ki so-, analizirani in prirejeni, neobhodna podlaga, vsej pro- 
storski dokumentaciji. Za zagotavljanje navedenih podatkov skrbi geodetska 
služba, ker se njih zbiranje, obdelava in vzdrževanje opravlja z geodetsko 
izmero oziroma z različnimi geodetskimi postopki m s sistematiko, ki jo- lahko 
zagotovi le racionalno organizirana služba. 

Geodetska služba mora zagotoviti kompleksne, dokumentirane in ažurne 
podatke za vsak del zemljišča, zgradbo- in objekt posebej ter zbirne prikaze teh 
podatkov za teritorialna območja. Z geodetsko izmero zajemamo prostor pod, 
nad in na površini zemlje, a vsebina zbranih podatkov mora biti kompleksna 
tako, da je v geodetskem smislu integralno obdelan celoten prostor. 

Podatki, ki jih zagotovlja geodetska, služba, morajo biti neposredno upo- 
rabni, kar pomeni, da morajo biti namensko analizirani in obdelani. V ta namen 
mora'biti v sistemu geodetske službe predvideno posebno področje dejavnosti, 
ki generalizira in analizira podatke ter prireja grafične in številčne preglede 
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stanja, z ozirom na različne namene. Naziv za navedene preglede je »-geodetski 
atlasi«. Geodetski atlasi so ožilje splošne prostorske dokumentacije in neobhoden 
podatek za programske in. planske odločitve ter za upravne, ekonomske in teh- 
nične ukrepe v zvezi s prostorom. 

Sistem geodetskih prostorskih evidenc je samostojen činitelj v okviru 
splošne dokumentacije o prostoru. Njihov namen je vsesplošni. Struktura si- 
stema zagotavlja neposredno uporabo podatkov za namene: prostorskega pro- 
gramiranja, planiranja in urejanja; načrtnega izkoriščanja kmetijskih in gozd- 
nih zemljišč; določanja osnove za prispevke in davke od zemljišč in zgradb; 
urejanje premoženjsko-pravnih razmerij; projektiranja in izvajanja del; na- 
rodne obrambe in civilne zaščite. 

Splošno1 družbeni namen podatkov geodetskih prostorskih evidenc daje 
geodetski službi javni značaj in tudi obvezuje družbeno-politične skupnosti, da 
v javnem interesu skrbijo za funkcioniranje te službe na celotnem ozemlju 
republike. 

II 

Geodetske prostorske evidence danes še niso enotno medsebojno povezane 
in ne predstavljajo ustaljeni in z zakonom predpisani sistem s prej navedenimi 
karakteristikami. Z zveznimi predpisi določen sistem izmeritve zemljišč in zem- 
ljiškega katastra je le člen v sistemu geodetskih prostorskih evidenc, a po svoji 
strukturi je prvenstveno zemljiško-katastrski. Podatki, ki se zagotavljajo z iz- 
meritvijo zemljišč skladno z veljavnimi predpisi, ne morejo biti učinkovita 
podlaga splošni prostorski dokumentaciji, ker dajejo le grafične osnove in po- 
datke za obdavčitev zemljišč in za urejanje lastninskih razmerij;. Obstoječi 
sistem izmeritve zemljišč omogoča le zagotavljanje podatkov o reliefu zemeljske 
površine s prikazom projekcije zunanjih kontur objektov, lastninskih meja in 
vegetacije ter podatkov, ki1 so nujni za določanje prispevka od kmetijske de- 
javnosti. 

Nasprotja med zahtevami prostorskih uporabnikov in obstoječim sistemom 
prostorskih evidenc so v naši republiki postala peneča v zadnjih nekaj letih, 
ko se je pristopilo k proučitvi in reviziji celotnega sistema prostorskega pla- 
niranja in urejanja. To je pripeljalo do končnega spoznanja, da ni učinkovitega 
prostorskega planiranja in urejanja brez geodetskih prostorskih evidenc. Po- 
sledica pomanjkanja takih evidenc, v katere sodi tudi evidenca o proizvodni 
sposobnosti tal, so evidentne: 

— nedosledno izvajanje določil predpisov za izkoriščanje kmetijskih 
zemljišč; 

na področju komunalnega gospodarstva se zelo močno občuti pomanj- 
kanje evidence o podzemnih, nadzemnih in površinskih komunalnih napravah 
in objektih; 

— znanstvena valorizacija prostora, ki mora sloneti na geodetski pro- 
storski izmeri, ne obstoja, kar ima za posledico nezanesljivost v planih, pro- 
gramih, projektih in v sistemu prispevkov in davkov od zemljišč in zgradb; 

— zaradi pomanjkanja geodetske evidence o zgradbah po etažah smo pri- 
siljeni uporabljati primitivne evidence o lastnini na del-ih .stavb in o stano- 
vanjskih in poslovnih prostorih; 

32« 



500 Priloge 

  v primeru naravnih nesreč nimamo podlage, po kateri bi načrtno iz- 
vajali mere civilne zaščite; 

  ker nimamo valoriziranega komunalnega fonda, določamo prispevek za 
uporabo mestnega zemljišča s približno cenitvijo stroškov. Samo zaračunavanje 
prispevka uporabnikom mora sloneti na sodobnem katastru zgradb; 

— izdajanje lokacijskih dovoljenj in ostalih soglasij je zaradi razbitosti 
podatkov na več ustanovah dolgovezen in drag postopek; 

— sam postopek projektiranja je togo zaporedno usklajevanje vseh in- 
teresov. 

V SR Sloveniji uporabljamo na ca. 92 Vo površine še stare avstro-ogrske 
načrte in podatke iz leta 1871, kar nas postavlja na poslednje mesto v jugo- 
slovanskem merilu. Grafični katastrski načrti iz preteklega stoletja so še delno 
uporabni za obdavčitev. 

Iz prej navedenega je razvidno, da v SR Sloveniji ne razpolagamo1 z za- 
nesljivimi osnovnimi podatki za sodobno in racionalno gospodarjenje s pro- 
storom. Skoda, ki nastaja, je praktično neizmerljiva. 

Vzporedno s pomanjkljivostmi obstoječega sistema geodetskih prostorskih 
evidenc, je tudi odprto vprašanje delokroga občinskih organov geodetske službe. 
Ti organi so preobremenjeni z izvrševanjem geodetsko-tehničnih uslug za po- 
trebe interesentov, zaradi česar so pogosti primeri zanemarjanja osnovnih 
upravnih nalog. 

Za zagotovitev sodobnih geodetskih prostorskih evidenc so v naši republiki 
že napravili prvi korak, čeprav v skromnem obsegu. Tako se v posameznih 
mestih že izdeluje kataster komunalnih naprav oziroma se vršijo potrebne pri- 
prave, a v republiškem merilu je že pripravljen osnutek zakona o tem katastru. 
Ravno tako se že uvajajo geodetski atlasi, ki začasno prikazujejo le tiste gene- 
ralizirane podatke, ki jih je bilo možno zbrati na podlagi obstoječih prostorskih 
evidenc. 

Vendar smo pri nas v velikem zaostanku za večino evropskih držav kjer 
so že dolgo časa uveljavljene evidence o komunalnih napravah in objektih, in 
uveden sodoben kataster zgradb! V svetovnem merilu pristopamo k tako ime- 
novani integralni izmeri, ki po svoji vsebini omogoča ne le izvajanje in sprem- 
ljavo tehničnih programov, temveč s projekcije finančnih superstrukturnih ele- 
mentov na skupno osnovo ter spremljavo celotnega ekonomskega življenja 
skupnosti. 

III 

Potrebe, zahteve in obstoječe stanje na področju geodetskih prostorskih 
evidenc v SR Sloveniji nujno nalagajo, da družba intervira z zakonom o geo- 
detski službi. 

Enostranski sistem izmeritve zemljišč se mora razširiti na vsebinsko m 
prostorsko kompleksen sistem geodetskih prostorskih evidenc, ki. 

  zagotavljajo dokumentirane in ažurne podatke o vseh nepremičnih ele- 
mentih v prostoru; 
  omogoča neposredno uporabo prirejenih podatkov za potrebe: prostor- 

skega programiranja, planiranja in urejanja; načrtnega izkoriščanja kmetijskih 
in gozdnih zemljišč; določanja osnove za prispevke in davke cd zemljišč m 
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zgradb; urejanja premoženjsko-pravnih razmerij; projektiranja in gradnje; na- 
rodne obrambe in civilne zaščite; ter za druge namene; 

— omogoča spremljavo tehnične in ekonomske realizacije programov in tako 
opozarja, na večtirnost in na neravnovesje v prostoru; 

— omogoča smotrnejše funkcioniranje upravnih in družbenih služb, ki 
s svojo dejavnostjo posegajo v prostor; 

— zagotavlja občanom, organom itn organizacijam kvalitetno in hitro re- 
šitev tako imenovanih prostorskih zadev. 

Zakon o geodetski službi naj uireja samo tista vprašanja, ki so bistvenega 
pomena, za enotnost pri izgradnji sistema in za enotnost upravnega postopka 
za vsa temeljna področja službe. Za vsako temeljno področje geodetske službe 
bo potreben poseben zakon, ki bo* podrobnejše urejal materialne obveze in 
tehnični postopek. Tako že imamo materialni predpis za področje zemljiškega 
katastra in za področje geodetskih načrtov in kart, a za kataster komunalnih 
naprav je pripravljen osnutek posebnega zakona. Glede katastra zgradb, kot 
tretjega temeljnega področja, je potrebno, da čimprej pristopimo k pripravam 
za; njegovo sprejetje. 

IV 

V priloženih tezah so v vsakem poglavju opisani problemi, stanje in način 
rešitve. 

Osnovne postavke tez so naslednje: 
1. Uvaja se samostojen, in enoten sistem izdelave in vodenja geodetskih 

prostorskih evidenc. V sistemu so tri temeljna področja! evidenc: zemljiški 
kataster, kataster zgradb in kataster komunalnih naprav. V okviru vsakega 
temeljnega področja se vodijo posebne evidence o posameznih elementih ali 
skupine elementov, odvisno od namena in zahtev uporabnikov. Povezavni člen 
za vse tri katastre so geodetski načrti in karte, ki neodvisno prikazujejo prostor. 
Končni rezultati geodetskih prostorskih evidenc so geodetski atlasi, ki genera- 
lizirano in, pregledno prikazujejo elemente vseh katastrov in evidenc. 

2. Vsebina geodetskih prostorskih evidenc je kompleksna, to je poleg pri- 
kaza horizontalne in višinske lege zemljišča in objektov zagotavlja tudi po- 
datke: o proizvodni sposobnosti tal; O' zvrsti, dimenzijah, funkcionalni razdelitvi 
in starosti zgradb in objektov; O' namensko' porazdeljenih, rezerviranih in za- 
varovanih površinah. Vsebina evidenc je takega značaja, da omogoča valori- 
zacijo prostora. 

3. Za geodetsko službo se uvaja enoten organizacijski in upravni postopek 
za, vzdrževanje celotnega sistema evidenc. Pri tem je bistvenega pomena na- 
slednje: 

— zakon določa obvezo trajnega vzdrževanja podatkov in: daje to pristojnost 
občinskim upravnim organom pristojnim za geodetske zadeve; 

— vzdrževanje se opravlja na podlagi prijav tistih, ki so povzročili spre- 
membo dejanskega stanja v prostoru; 

— občinske upravne organe za geodetske zadeve se obvezuje, da. v rela- 
tivno kratkem roku. izvedejo vse spremembe v elaborate izmere. S tem se za- 
gotovi ažurnost stanja. 
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4. Določa se okvirni program za izdelavo osnovne državne karte, topo- 
grafsko^-katastrskih načrtov, bonitiranje in obnovo katastrske klasifikacije 
zemljišč. 

5. Uvaja se sistemi medsebojnega informiranja občin in republik o: de- 
janskem fizičnem stanju v prostoru, prek podatkov iz geodetskih atlasov. 

6. Določajo se stvarne in finančne pristojnosti občin in republike. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 

St.: 021-75/68 
Ljubljana, 19. 1. 1968 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
20. februarja 1968 obravnavala, predlog za izdajo zakona o geodetski službi, ki 
ga je Skupščini SR Slovenije predložila geodetska uprava SR Slovenije. 

V obravnavi je bito uvodoma, ugotovljeno, da predlog za izdajo zakona iz- 
haja iz širšega koncepta dejavnosti geodetske službe. Po tem konceptu njena 
dejavnost ne ostaja le v okviru nalog v zvezi z izmero zemljišč in deli za po- 
trebe zemljiškega katastra, temveč se razširja tudi na druga, za. današnje in 
bodoče potrebe še pomembnejša področja, predvsem na. dela v zvezi s katastrom 
komunalnih naprav, z uvajanjem sistema regionalne geodetske dokumentacije 
(geodetski atlasi), s predvidenim katastrom zgradb, z bonitiranjem zemljišč in 
še v zvezi z nekaterimi drugimi družbeno potrebnimi prostorskimi evidencami. 
Taka usmeritev dejavnosti geodetske službe po mnenju komisije ne nasprotuje 
obstoječi ureditvi te službe, ki je v zveznem merilu urejena le na. področju 
ižmeritve zemljišč in zemljiškega katastra, temveč pomeni le nadaljnje razvi- 
janje in prilagajanje dejavnosti, te službe v skladu z obstoječimi družbenimi 
potrebami, za kar pa z zakonodajnega, vidika ni ovir. 

Komisija se je strinjala z razlogi, ki utemeljujejo izdajo zakona o geo- 
detski službi. Zakon je potreben glede na zahteve in potrebe v zvezi z obsto- 
ječim neustreznim stanjem geodetskih prostorskih evidenc. Geodetske pro- 
storske evidence niso1 ustrezno urejene, zaostajajo za, potrebami razvoja, in niso 
med seboj povezane v urejen in, enoten sistem. Z zakonom naj bi se zato enotno 
in celovito uredil sistem organizacije in delovanja geodetske službe ter izdelave 
in vodenja geodetskih prostorskih evidenc v skladu s sodobnimi potrebami 
družbenega razvoja, v republiki. 

V razpravi o posameznih načelih, na katerih naj temelji bodoči zakon, je 
komisija menila, da so. predlagana načela v skladu z namenom in temeljnim 
konceptom zamišljenega zakonskega urejanja tega področja. 

V zvezi s temeljnimi, področji dejavnosti geodetske službe je bilo v raz- 
pravi, zlasti na podlagi podatkov predstavnika geodetske uprave SR Slovenije 
in republiškega sekretarja za urbanizem ugotovljeno, da obstoječa razmejitev 
pristojnosti med federacijo in republiko na področju ižmeritve zemljišč ne 
ustreza. Pristojnosti zveznih organov na tem področju so tako obsežne in po- 
drobne, da jih v praksi objektivno niti ni mogoče uresničevati. Zato prihaja do 
tega, da, se nekatere zvezne kompetence na tem področu sploh ne izvajajo' ozi- 
roma gre praksa zavestno mimo nekaterih zveznih predpisov, ker bi bila sicer 
posamezna nujna opravila praktično onemogočena ali vsaj zelo otežkooena. 
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Glede na te ugotovitve je bila. komisija mnenja, da republiški zakon o geo- 
detski službi v konkretnih rešitvah ne bi smel nasprotovati ureditvi v obstoječih 
zveznih predpisih in naj uredi tista vprašanja, ki jih je glede na republiško 
zakonodajno pristojnost mogoče urediti z republiškim zakonom samostojno'. 
Vendar pa v tej zvezi priporoča pristojnim in zainteresiranim republiškim or- 
ganom, da v naslednjih fazah priprave republiškega zakona intenzivno razčišču- 
jejo ta vprašanja ter poskušajo doseči ustreznejšo razmejitev pristojnosti med 
federacijo in republiko na tem področju. 

Št.: 021-75/68 
Ljubljana, 21. 2. 1968 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja in odbor za urbanizem, stano- 
vanjsko izgradnjo in komunalne zadeve republiškega zbora sta na seji dne 30. ja- 
nuarja 1968 obravnavala predlog za izdajo zakona, o geodetski službi, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložila geodetska uprava SR Slovenije. 

V obravnavi glede potrebnosti takšnega zakona sta odbora ugotovila, da se 
dosedaj sprejeti ukrepi, za prostorsko planiranje ne morejo uspešino izvajati, 
dokler nimamo z zakonom urejena vprašanja geodetske službe, ki naj omogoči 
stabilne, kompleksne in ažurne evidence prostora ter zagotavlja splošno doku- 
mentacijo oziroma prostor inventarizira. 

Odbora sta ugotovila, da mora biti sistem izdelave in vodenja geodetskih 
prostorskih evidenc samostojen in enoten ter da morajo biti te evidence kom- 
pleksne1. Skladno s tem je treba za geodetsko službo uveljaviti enoten organiza- 
cijski in upravni postopek, določiti okvirni program za izdelavo osnovne državne 
karte An drugih katastrskih dokumentov ter uvesti sistem medsebojnega infor- 
miranja občin in republike o dejanskem stanju v prostoru. Z zakonom pa naj se 
s področja geodetskih zadev določijo tudi stvarne in finančne pristojnosti občin 
in republike. 

Odbora sta ugotovila, da splošna načela predloga za izdajo zakona o geo- 
detski službi vsebujejo vse navedene elemente in, sta na podlagi tega sklenila, da 
predlagata republiškemui zboru, da ugotovi, da je izdaja zakona o geodetski 
službi v SR Sloveniji smotrna in potrebna in da izdaja takšnega zakona ne obre- 
menjuje proračunov republike in. občin, ker v bistvu samo ureja delovanje že 
obstoječih strokovnih služb. Istočasno predlagata, da republiški zbor naroči geo- 
detski upravi SR Slovenije, da izdela osnutek zakona o geodetski službi v SR 
Sloveniji na podlagi predloženih splošnih načel. 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora je kot pri- 
stojim odbor določil za poročevalca na seji zbora poslanca Vladimira Zupančiča. 

St.: 021-75/68 
Ljubljana, 31. 1. 1968 

Začasni odbor za upravo organizacijsko-političnega zbora je na seji dne 
13. 2. 1968 obravnaval predlog za izdajo zakona o geodetski službi, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložila geodetska uprava SR Slovenije. 

Odbor je najprej razpravljal o razlogih, ki narekujejo potrebo po zakonu o 
geodetski službi. V tej razpravi je odbor ugotovil, da so že sprejeti ukrepi za 
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prostorsko planiranje, ki pa se ne morejo uspešno izvajati vse dotlej, dokler ni 
urejeno vprašanje geodetske službe, katera mora zagotoviti trajne, kompleksne 
in ažurne evidence prostora ter urediti splošno dokumentacijo o prostoru ozi- 
roma dokumentacijo o inventarizaciji prostora. 

Odbor je tako. ugotovil, da je nujno potreben zakon o geodetski službi, ki 
bo zagotovila urejeno geodetsko prostorsko evidenco, zanesljive osnovne podatke 
za sodobno in racionalno gospodarjenje s prostorom, ter poskrbela za prostorsko 
kompleksen sistemi geodetskih prostorskih evidenc, ki bodo: 

— zagotavljale dokumentirane in ažurne podatke o vseh nepremičnih ele- 
mentih v prostoru; 

— omogočale neposredno uporabo prirejenih podatkov za potrebe: prostor- 
skega programiranj a, planiranja in urejanja; načrtnega izkoriščanja kmetijskih 
in gozdnih zemljišč; določanja osnove za prispevek in davke od zemljišč in 
zgradb; urejanja premoženjsko-pravnih razmerij; projektiranja in gradnje; na- 
rodne obrambe in civilne zaščite; ter za druge namene; 

— omogočale spremljavo tehnične in ekonomske realizacije programov in 
tato opozarjale na večtirnosit in. na neravnovesje v prostoru; 

— omogočale smotrnejše funkcioniranje upravnih in družbenih služb, ki s 
svojoi dejavnostjo posegajo v prostor; 

— zagotavljale občanom, organom in organizacijam kvalitetno in hitro 
rešitev tako imenovanih prostorskih zadev. 

Odbor se je strinjal s stališčem predlagatelja, da je treba za geodetsko službo 
uveljaviti enoten organizacijski in upravni postopek, določiti okvirni program 
za izdelavo osnovne državne karte in, drugih katastrskih dokumentov ter uvesti 
sistem medsebojnega informiranja občin in republike o dejanskem, stanju v 
prostoru. Z zakonom pa naj se s področja geodetskih zadev določijo tudi stvarne 
in finančne pristojnosti občin in republike. 

Odbor je mnenja, da predlagana načela, na katerih naj zakon temelji, 
ustrezajo vsebini, ki naj jo zakon uredi, to je določiti naloge geodetske službe, 
namen in vsebino geodetskih izmer in evidenc. Odbor se strinja tudi s pred- 
laganimi rešitvami, ki so> v predlogu za izdajo zakona navedene glede konkre- 
tizacije načel zakona. 

Odbor je obravnaval tudi pripombe skupščine občine Krško in skupščine 
občine Žalec. V sporazumu s predlagateljem, se bodo pripombe skupščine občine 
Žalec upoštevale pri pripravi osnutka zakona o geodetski službi. Glede pripomb 
skupščine občine Krško pa je bil odbor mnenja, da ni mogoče republiko za- 
vezati, da bi le^-ta financirala, izmere za potrebe občine. Glede pripombe, da 
se združijo posamezni katastrski okraji Krško1, Brežice in Planina, pa. je odbor 
mnenja, da predlagatelj' to vprašanje ponovno prouči. Odbor je soglašal s pri- 
pombo', da naj se odpravi neskladje med zemljiško knjigo in katastrom, ter 
da se onemogoči vpisovanje sprememb v katastrski operat že na podlagi spora- 
zumov. Odboru niso bili predočeni razlogi, zakaj se v katastrski operat vnašajo 
podatki na podlagi nepopolnih listin oziroma dejanskega, stanja ter zakaj se 
ne uskladijo pogoji za vpilsi v katastrski operat in zemljiško knjigo. Odbor pri- 
poroča predlagatelju, da, to vprašanje ponovno prouči. 

Odbor je tudi načel vprašanje, ali zakon o geodetski službi povečuje potrebo 
po proračunskih sredstvih. Po zagotovilu predlagatelja ne bo prišlo do bistvenih 
sprememb v povečanju proračunskih sredstev. Ne glede, na to je odbor pripo- 
ročil predlagatelju, da v dokumentaciji zakonskega osnutka med drugim pri- 
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kaže tudi finančne posledice, ki bodo zaradi urejevanja posameznih evidenc 
nastale, tafco v republiki, kot v občinah. 

Po tej razpravi je odbor sklenil, da predlaga organizacijsko-političnemu 
zboru, da ugotovi, da je zakon o- geodetski službi potreben in so predlagana 
načela, na katerih naj zakon temelji, utemeljena ter da se z njimi ujema vse- 
bina, ki nakazuje posamezne rešitve. 

Odbor tudi predlaga organizacijsko-političnemu zboru, da osnutek zakona 
o geodetski službi pripravi geodetska uprava v Ljubljani, pri pripravi pa naj 
se posvetuje z republiškim, sekretariatom! za urbanizem, republiškim sekreta- 
riatom za pravosodje in občo upravo, republiškim sekretariatom za gospodarstvo 
in z republiškim sekretariatom za finance, ter dobi njihovo mnenje, zlasti pri 
urejanju vprašanj, ki sovpadajo z njihovimi področji dela. 

Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Ivana Raua. 

Št.: 021-75/68 
Ljubljana, 21. 2. 1968 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora je na seji 
dne 7. 3. 1968 obravnaval mnenja in pripombe, ki sta jih k: predlogu za izdajo 
zaikona o geodetski službi poslali skupščina občine Krško in skupščina občine 
Žalec. 

Glede pripomb skupščine občine Krško je odbor sodil, da je treba vprašanje 
izmer zemljišč, ki jih je treba obnoviti zaradi škode, ki jo je na njej izvedel 
okupator na področju občine Krško, rešiti in da je treba to upoštevati pri oceni 
proračuna občine Krško, vendar to ne sodi v področje, ki ga ureja predlog za 
izdajo zakona o geodetski službi. Glede pripombe, da se združijo posamezni 
katastrski okraji Krško, Brežice in. Planina, pa je odbor sadil, naj predlagatelj 
izdaje zakona to vprašanje ponovno1 prouči. Odbor je soglašal s pripombo, naj 
se odpravi neskladje med zemljiško knjigo in katastrom, in se strinjal s pred- 
logami, da ni mogoče vpisovati sprememb v katastrski operat že na podlagi 
sporazumov. Skladno s< tem je sklenil, da predloži republiškemu zboru, naj 
predlagatelju osnutka zakona naroči, da to pripombo upošteva. 

Odbor se je strinjal s pripombo občinske skupščine Žalec glede določil 
IV. poglavja o vzdrževanju zemljiškega katastra in sodil, da naj predlagatelj 
to pripombo upošteva in1 pripravi osnutek zakona o geodetski službi, katerega 
določila bodo v skladu z določili uredbe o izdelavi izmeritve in zemljiškega 
katastra in o njunem vzdrževanju, ki je bila objavljena v 46. številki Uradnega 
lista SFRJ v letu 1967. 

Št.: 021-75/68 
Ljubljana, 11. 3. 1968 
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OSNUTEK ZAKONA 

o katastru komunalnih naprav 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Kataster komunalnih naprav je zbirna tehnična evidenca o komunalnih 
napravah in objektih v posameznem naselju. 

2. člen 

V katastru komunalnih naprav se evidentirajo podatki o primarnem in 
sekundarnem podzemnem, površinskem in nadzemnem omrežju vodovoda, ka- 
nalizacije, plina, elektrike, javne razsvetljave, telefona, telegrafa in toplovoda 
s pripadajočimi objekti ter podatki o opremljenosti ulic, javnih oesit in trgov. 

Po sklepu občinske skupščine se v katastru komunalnih naprav lahko evi- 
dentirajo tudi podatki o drugih komunalnih objektih v naselju, kot so parki, 
zelenice, športni in rekreacijski objekti in podobno. 

3. člen 

Kataster komunalnih naprav se vodi za naselja, za katera se po urbani- 
stičnem programu izdela urbanistični oziroma zazidalni načrt. 

V naseljih, in na območjih, za katera je predviden samo urbanistični red, 
se komunalne, energetske, telefonske in telegrafske naprave evidentirajo v 
načrtih in kartah izmeritve zemljišč po postopku, ki je z veljavnimi predpisi 
določen za izmeritev zemljišč. 

4 . člen 

Organom in organizacijam je za njihove potrebe dovoljen vpogled v po- 
datke katastra komunalnih naprav. 

5. člen 

Za izdelavo in vzdrževanje katastra komunalnih naprav skrbi občina. 

6. člen 

Komunalne in druge delovne organizacije, ki upravljajo naprave in objekte 
iz 2. člena tega zakona, vodijo o njih kataster za svoje potrebe. 

Kataster delovne organizacije mora biti izdelan po vsebini, v obsegu in na. 
tak način, da je mogoče njegove podatke neposredno uporabiti tudi za kataster 
komunalnih naprav ter za vzdrževanje načrtov in kart izmeritve zemljišč. 

II. IZDELAVA IN VZDRŽEVANJE KATASTRA KOMUNALNIH NAPRAV 

7. člen 

Geodetska podloga za izdelavo in vzdrževanje katastra komunalnih naprav 
je topografsko-katastrski načrt s horizontalnim in višinskim prikazom zemljišč 
ter s prikazom parcel. 
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Za registracijo komunalnih, energetskih, telefonskih in telegrafskih naprav 
v naseljih, za katera se ne izdela kataster komunalnih naprav, se kot geodetska 
podloga uporabi veljavni katastrski načrt, za območja zunaj naselij pa osnovna 
državna kairta. 

8. člen 

O napravi oziroma objektu, ki se evidentira v katastru komunalnih naprav, 
se vodijo tile podatki: 

1. topografska horizontalna in višinska lega; 
2. dimenzije in površina oziroma prostornina; 
3. material, iz katerega je zgrajena naprava oziroma objekt. 

9. člen 

Kataster komunalnih naprav obsega: 
1. topografsko-katastrski načrt s horizontalnim in višinskim prikazom lege 

komunalnih naprav in objektov; 
2. podolžne in karakteristične prečne profile komunalnih vodov po ulicah, 

oesitah in trgih; 
3. inventarni list komunalnih naprav in, objektov po ulicah, cestah in trgih 

oziroma po posameznih napravah ali objektih; 
4. sumarnih inventarnih listov za naselje; 
5. pregleden prikaz situacije komunalnih naprav in objektov za naselje. 

10. člen 

Dela za izdelavo katastra komunalnih naprav opravlja delovna organiza- 
cija, ki je ustanovljena za dejavnost izmeritve zemljišč. 

11. člen 

Državna organi, delovne in druge organizacije morajo delovni organizaciji, 
ki izdeluje kataster komunalnih naprav oziroma, ki opravlja izmeritev naprav 
iz drugega odstavka 3. člena tega zakona, dati potrebne podatke o svojih na- 
pravah in objektih ter ji omogočiti geodetske meritve. 

12. člen 

Kataster komunalnih naprav vodi in vzdržuje občinski upravni organ, ki 
je pristojen za. geodetske zadeve. 

13. člen 

Za geodetske zadeve pristojni občinski upravni organ je dolžan na zahtevo 
izdajati organom in organizacijam za njihove potrebe prerise in prepise iz ope- 
rata katastra komunalnih naprav. 

14. člen 

Vzdrževanje katastra komunalnih naprav obsega spremljanje in ugotav- 
ljanje sprememb, ki nastajajo z novo graditvijo1, rekonstrukcijo in opustitvijo 
komunalne naprave oziroma objekta, ter izvedbo ugotovljenih sprememb v 
operatu katastra komunalnih naprav. 
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15. 'člen 

Komunalne in druge delovne organizacije, ki opravljajo naprave in objekte 
iz 2. člena tega zakona, morajo za geodetske zadeve1 pristojnemu občinskemu 
upravnemu organu prijaviti vsako spremembo glede nove graditve, rekonstruk- 
cije ali opustitve naprave oziroma objekta, in. sicer najpozneje v tridesetih dneh 
po pravnomočnosti uporabnega, dovoljenja oziroma po izvršeni spremembi. 

Prijavi iz prejšnjega odstavka, mora biti, priložen geodetski niaičrt situacije 
naprave ali objekta po spremembi. 

16. člen 

Za geodetske zadeve pristojni občinski upravni organ mora izvesti v ope- 
ratu katastra komunalnih naprav oziroma v načrtih in, kartah izmeritve zem- 
ljišč vsako spremembo, ki je prijavljena,, po prejšnjem členu, in sicer najpoz- 
neje v tridesetih dneh po prejemu prijave. 

III. KATASTER, KI GA O SVOJIH NAPRAVAH VODIJO KOMUNALNE IN 
DRUGE DELOVNE ORGANIZACIJE 

17. člen 

Kataster, ki ga, o svojih napravah in objektih vodijo komunalne in druge 
delovne organizacije, se izdela za celotno območje, na katerem so te naprave 
oziroma, objekti. 

18. člen 

Za izdelavo in vzdrževanje katastra, ki ga o svojih napravah in objektih 
vodijo komunalne in druge delovne organizacije, veljajo tehnični normativi 
za kataster komunalnih naprav. 

IV. KAZENSKE DOLOČBE 

19 . člen 

Z denarno kaznijo do 5000 dinarjev se kaznuje za prekršek delovna ali 
druga organizacija: 

1. če na zahtevo ne da podatkov, ki so potrebni za, izdelavo katastra komu- 
nalnih naprav, ali če ne omogoči geodetske meritve naprav in objektov (11. člen); 

2. če v predpisanem roku ne prijavi spremembe po 15. členu tega zakona,; 
3. če ne vodi katastra o svojih napravah in objektih po določbah tega 

zakona (6., 17. in 18. člen). 
Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno kaznijo do 500 

dinarjev tudi odgovorna oseba delovne ali druge organizacije, ki stori ali opusti 
dejanje iz prejšnjega odstavka. 
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V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

20. člen 

Dokler ne bo izdelana osnovna državna kairta, se komunalne naprave in 
objekiti na območjih zunaj naselij lahko evidentirajo v veljavnih katastrskih 
načrtih. 

21. člen 

Republiški sekretar za urbanizem predpiše na predlog geodetske uprave 
SR Slovenije najpozneje v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona: 

1. tehnične normative za izdelavo itn vzdrževanje katastra komunalnih na- 
prav in katastra, ki ga o svojih napravah vodijo komunalne in druge delovne 
organizacije; 

2. navodilo o načinu in postopku za izdelavo in vzdrževanje katastra ko- 
munalnih naprav. 

22. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

UVOD 

Ob relativno visoki stopnji komunalne opremljenosti mest in naselij v SR 
Sloveniji ter intenzivni komunalni dejavnosti v zadnjih desetletjih ugotavljamo, 
da razvoj komaj dohiteva najnujnejše potrebe. Zato je v bližnji bodočnosti pri- 
čakovati še večji razmah komunalne dejavnosti vseh vrst in občutno povečanje 
omrežja komunalnih naprav in objektov. Taka perspektiva narekuje načrtnost 
na tem področju. Zato je nujna evidenca obstoječega stanji^. 

Komunalno opremljanje mest in naselij se je v bližnji in še posebej v 
daljni preteklosti razvijalo dokaj nenačrtno in mimo splošnih urbanističnih 
zasnov. Šele v zadnjem času vključujemo načrtno komunalno opremljanje kot 
element prostorskega urejanja. 

Na področju komunalnega gospodarstva je občuten razkorak med razve- 
janostjo omrežja in objektov ter komunalne dejavnosti na eni strani ter že 
nevzdržnim pomanjkanjem evidence o obstoječem stanju na drugi strani. Za 
izdelavo te evidence so bile vedno objektivne težave, saj je ni možno ostvariti 
z enostavnim popisom, temveč so potrebna' merjenja in raziskave podzemnih 
napeljav in objektov. Tudi evidenca o komunalnem omrežju na površini in 
nad površino zemlje ni urejena, čeprav o tem obstajajo podatki v raznih orga^ 
nih in organizacijah, ki pa so večinoma parcialni in tehnično nepopolni!. 

Tako danes ne razpolagamo s potrebno osnovo za načrtno komunalno 
opremljanje mest in naselij, zaradi tega pa ne moremo dosledno uresničiti 
ciljev, ki so postavljeni v zakonu o urbanističnem planiranju. 

Nepoznavanje preciznih podatkov o legi napeljav in objektov pod zemljo 
pa zavira tudi izvajanje komunalnih del. saj pogosto povzroča poškodbe obsto- 
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ječih instalacij in tudi nesreče. Prav tako pa pomanjkanje evidence povzroča 
pogostne in druge spremembe zazidalnih zasnov in celo povečane stroške 
graditve. 

Da je evidenca, o komunalnih napravah in objektih nujno potrebna, kažejo 
primeri Ljubljane, Beograda, Kranja, Jesenic, Postojne in Nove Gorice, kjer 
so začeli pripravljati te evidence. Ta dela se za sedaj izvajajo neusklađeno in 
nesistematično, kar zmanjšuje njihovo uporabnost. Nujna je toirej intervenca 
družbe, da se to področje dejavnosti uredi s predpisi. Tako je Skupščina SR 
Slovenije z družbenim planom razvoja SR Slovenije v letih 1966 do 1970 dolo- 
čila, da se za naselja uredijo katastri komunalnih naprav in da se sprejme 
ustrezen zakon. Poleg tega je z zakonom o komunalnih delovnih organizacijah, 
ki opravljajo dejavnost posebnega družbenega pomena, že uvedeno obvezno 
vodenje zbirnega katastra komunalnih naprav. Z istim zakonom je tudi komu- 
nalnim delovnim organizacijam naloženo, da o svojih napravah vodijo ustrezen 
kataster. Zato bo predlagani zakon le nadaljevanje že začete družbene inter- 
vence na področju evidentiranja stanja komunalnih naprav in objektov. 

Kataster komunalnih naprav bo eno od temeljnih področij enotnega sistema 
geodetske prostorske evidence, ki ga sestavljajo: geodetske podloge, kataster 
zemljišč, kataster komunalnih naprav, kataster zgradb in bonitiranje zemljišč. 
Iz podatkov, zagotovljenih v okviru tega sistema, se bodo izdelali generalizirani 
številčni in grafični prikazi posameznih ali skupine elementov v taki obliki, 
da; bodo neposredno uporabni za posamezne uporabnike. 

S katastrom komunalnih naprav ter vzporedno z njim s katastrom, ki ga 
o svojih napravah vodijo komunalne in druge delavne organizacije, bomo 
dosegli naslednje: 

— družbeno-politične skupnosti bodo< razpolagale s preglednimi podatki o 
obstoječem stanju za potrebe komunalnega opremljanja in bodo lahko real- 
nejše planirale stroške za komunalno dejavnost; 

— s podatki katastra komunalnih naprav bo omogočena valorizacija komu- 
nalnih naprav in objektov in s tem se bo dobila realnejša podlaga za določanje 
komunalnega prispevka za. uporabo' mestnega zemljišča ; 

— z zbirnim prikazom lege komunalnih naprav se bodo preprečila nepo- 
trebna prekopavanja mestnih ulic, poškodbe instalacij in nesreče; 

— zazidalnih načrtov v fazi izvajanja ne bo potrebno spreminjati; 
— projektantom bo dana zanesljiva osnova za izdelavo projektov; 
— v primerih naravnih nesreč in za potrebe narodne obrambe bodo na 

razpolago pregledni in situativ.no precizni podatki o celotnem omrežju komu- 
nalnih naprav in objektov; 

— samo na podlagi zbirnega katastra komunalnih naprav bo miožno zado- 
stiti upravnim zahtevam glede lokacijske dokumentacije po zakonu o urba- 
nističnem planiranju. 

Škoda, ki nastaja zaradi nepotrebnih prekopavanj cest, poškodb instalacij, 
nepravilno dimenzioniranih komunalnih naprav in spreminjanja zazidalnih na- 
črtov ter projektov znaša po podatkih organov geodetske službe in gospodarske 
zbornice po grobi oceni letno 500 milijonov starih dinarjev. Pri tem ni upo- 
števana škoda, ki nastaja zaradi nezanesljivih prostorskih odločitev, pomanj- 
kljivih podatkov za ukrepanje pri naravnih in drugih nesrečah in podobno, 
kar je praktično neizmerljivo. 
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OPIS PREDLAGANEGA SISTEMA 

Kot je že v uvodu omenjeno, bo kataster komunalnih naprav eno od te- 
meljnih področij v sistemu geodetskih prostorskih evidenc. Ta sistem omogoča 
za mesta in naselja vzpostavitev kompleksne tehnične* dokumentacije o fizič- 
nem stanju v prostoru^ oblikovane v ustreznih geodetskih atlasih. Ta- doku- 
mentacija je osnova za planiranje in urejanje prostora ter podlaga za upravne 
in pravne akte v zvezi s prostorom. 

Kataster komunalnih naprav je v predlaganem sistemu zbirna tehnična 
evidenca o vseh komunalnih napravah in objektih v mestih in naseljih, za 
katera je 'določeno, da se izdela urbanistični oziroma zazidalni načrt. 

V naseljih, za katera bo veljal samo urbanistični red, in na območjih zunaj 
naselij se ne bo izdelal zbirni kataster. Komunalne, energetske in telekomuni- 
kacijske naprave, ki so na teh območjih in naseljih, bodo registrirane v načrtih 
izmeritve zemljišč po postopku, ki je predpisan v temeljnem zakonu o izmeritvi 
zemljišč in ziemljiškem katastru. Ta evidenca ne bo imela značaja katastra, ker 
se za, te naprave in objekte ne bodo vodili inventarni listi in drugi dokumenti, 
ki so bistveno obeležje katastra. Nujno pa je, da se ta evidenca vodi kot ne- 
obhoden podatek za prostorsko planiranje in urejanje. 

Za pravilno in nemoteno funkcioniranje zbirnega katastra komunalnih na^- 
prav je bistven obstoj katastra, ki ga za svoje potrebe vodijo o svojih napravah 
komunalne in druge organizacije. Ta kataster morajo voditi vse tiste delovne 
organizacije, katerih naprave in objekti se evidentirajo v zbirnem katastru 
komunalnih naprav. Na podlagi katastra komunalnih in drugih organizacij se 
bo vzdrževal zbirni kataster. Spremembe glede nove gradnje ali opustitve na- 
prave ali objekta bodo ugotavljale in tehnično obdelale delovne organizacije, 
v zbirnem katastru pa se bodo samo registrirale situacije po spremembi s pc*- 
močjo geodetskega načrta, ki ga delovna organizacija dostavi upravnemu 
organu. 

Za izdelavo obeh katastrov so enotni tehnični normativi in enoten tehnični 
postopek v pridobivanju terenskih podatkov in v pisarniški obdelavi. Zbirni 
kataster je le projekcija posameznih katastrov komunalnih organizacij na isto 
osnovo. 

Zbirni kataster komunalnih naprav in objektov bo vodil občinski upravni 
organ, ki je pristojen za geodetske zadeve. Ta organ že vodii zemljiški kataster, 
v perspektivi pa bo vodil oelotno evidenco o stanju v prostoru v sistemu geo- 
detskih prostorskih evidenc. 

Za vodenje katastra komunalnih naprav ne bo potrebno zvišati število de- 
lavcev v občinskih organih geodetske službe. 

STROŠKI ZA IZDELAVO IN VZDRŽEVANJE 

1. Izdelava 

Po kalkulaciji je potrebno izdelati kataster komunalnih naprav na površini 
29 000 ha. 

Izdelava zbirnega katastra se opravi na osnovi katastra -komunalnih delov- 
nih organizacij, ki so ga dolžne izdelati zaradi načrtnega gospodarjenja in 
rednih vzdrževalnih del v skladu z zakonom o komunalnih delovnih organiza- 
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aijah, ki opravljajo dejavnost posebnega družbenega pomena. Izdelava zbirnega 
katastra, ki se financira iz proračunov občin, bo stala okoli 600 milijonov starih 
dinarjev. 

V večini, občin imajo naselja, za katera se bo izdelal kataster komunalnih 
naprav, redko komunalno opremljenost. Zato bo izdelava tega katastra obre- 
menila proračune večine občin do 3 milijone starih din; višina potrebnih sred- 
stev bo seveda odvisna od površine naselij-. V nekaterih občinah so izdelavo 
tega katastra že začeli. 

Predvidevamo, da bo kataster komunalnih naprav izdelan v 5 letih v celi 
SR Sloveniji. 

Na območjih, kjer bodo po programu geodetskih del za obdobje 1968 do 
1970 izdelani novi geodetski načrti, bo kataster komunalnih naprav izdelan 
vzporedno, kar pomeni okoli 15-odstotno prihranitev v stroških. 

2. Vzdrževanje 

Stroški za vzdrževanje katastra, ki ga o svojih napravah vodijo komunalne 
delovne organizacije, znašajo po kalkulaciji 0,5 % investicijskih stroškov. 

Za vzdrževanje zbirnega katastra komunalnih naprav bodo stroški prak- 
tično neznatni. 

OSNOVNE POSTAVKE ZAKONA 

1. Osnutek zakona izhaja iz pravnega stanja, po katerem je kataster ko- 
munalnih naprav ter kataster, ki ga o svojih napravah vodijo komunalne, 
delovne organizacije, zakonsko že. uveden z 19. členom zakona o komunalnih 
delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbe- 
nega pomena (Ur. list SRS, št. 16/67). Zato osnutek ne vsebuje določila, s ka- 
terim se v SRS uvajata omenjena katastra, temveč samo razširja obvezno 
vodenje katastra na vse tiste delovne organizacije, ki opravljajo naprave in 
objekte, ki se evidentirajo v zbirnem katastru. 

2. Z osnutkom zakona se v celoti urejajo sistemska vprašanja za zbirni 
kataster komunalnih naprav, medtem ko- se za kataster, ki ga o svojih napravah 
vodijo komunalne in druge delovne organizacije, določajo samo načela in teh- 
nične osnove, na podlagi katerih bo ta kataster možno neposredno uporabiti 
za vodenje zbirnega katastra (6., 17. in 18. člen). 

3. Osnutek zakona nalaga vodenje zbirnega katastra samo za naselja, za 
katera bo izdelan urbanistični oziroma zazidalni načrt. Evidentiranje komu- 
nalnih, energetskih, telefonskih in telegrafskih napeljav in objektov v -drugih 
naseljih in zunaj naselij bo potekalo v okviru sistema, ki je za področje izme- 
ritve zemljišč že določen z veljavnimi predpisi. 

Vodenje katastra komunalnih naprav na območju zunaj naselij in v manj- 
ših naseljih ne bi bilo upravičeno glede na malo gostoto napeljav (3. člen). 

Glede vodenja podatkov o telefonskih in telegrafskih napeljavah je bilo 
v javni razpravi postavljeno vprašanje zagotavljanja tajnosti teh podatkov,. 
Osnutek rešuje to vprašanje tako, da je dovoljen vpogled v podatke le delov- 
nim organizacijam in organom za njihove potrebe (6. in 13. člen). 

4. Osnutek zakona našteva omrežje komunalnih in drugih naprav ter ob- 
jektov, ki se morajo evidentirati v zbirnem katastru. Občinam pa daje možnost, 
da po enotnem tehničnem sistemu evidentirajo v tem katastru tudi podatke 
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o parkih, zelenicah, rekreacijskih in drugih objektih. Fakultativnost tega dolo- 
čila izhaja iz različnih pogojev v posameznih naseljih (2. člen). 

5. Z določili osnutka zakona se obvezujejo državni organi in delovne orga- 
nizacije, da dajo izdelovalcu katastra komunalnih naprav vse potrebne podatke, 
če z njimi razpolagaj o (11. člen). Določilo je nujno, da ne bi prihajalo do nepo- 
trebnih merjenj, ker posamezni organi in organizacije razpolagajo s podatki 
o situaciji podzemnih naprav in objektov. 

6. Osnutek zakona nalaga komunalnim in drugim delovnim organizacijam, 
ki vodijo kataster o svojih napravah, da prijavijo občinskemu upravnemu 
organu za geodetske zadeve vsako spremembo glede nove gradnje, rekonstruk- 
cije ali opustitve naprave oziroma, objekta. Prijavi položijo organizacije geo- 
detski načrt situacije po spremembi, kar pomeni temelj celotnega vzdrževanja 
zbioiega katastra. Na ta način se prepreči dvakratno tehnično opravilo za 
registriranje nove naprave oziroma objekta, ker se! enkratni podatki uporabijo 
za vzdrževanje katastra pri komunalnih organizacijah in za vzdrževanje zbir- 
nega katastra (15. člen). V osnutku je določen tudi rok. za. vlaganje prijav, ki 
začne teči z dnem, ko je izdano pravnomočno uporabno dovoljenje po določbah 
temeljnega zakona o graditvi investicijskih objektov, oziroma po izvršeni spre- 
membi, če v danem primeru ni potrebno uporabno dovoljenje. 

7. Kataster komunalnih naprav in kataster, ki ga. o svojih napravah vodijo 
komunalne in druge delovne organizacije, morata biti vključena v enoten si- 
stem geodetskih prostorskih evidenc. Zato določa osnutek zakona enotnost 
geodetskih podlog in enotne tehnične normative (6., 7., 8., 17. in 18. člen). 

8. Z osnutkom zakona se predpisujejo samo najnujnejša vsebina in neob- 
hodna -tehnična, določila, ki jamčijo za enotnost za. celotno območje SR Slo- 
venije (obvezni dokumenti, geodetske podloge, enotnost tehničnih normativov) 
(8. in 9. člen). 

9. Kataster komunalnih naprav ne bo' dostopen širši javnosti, temveč samo 
državnim organom in delovnim organizacijam, ki potrebujejo podatke za na- 
mene prostorskega planiranja in urejanja, komunalnega opremljanja, projek- 
tiranja in gradnje ter za potrebe narodne obrambe in civilne zaščite. Ker pa 
kataster komunalnih naprav vsebuje elemente državne in vojaške tajnosti 
(telekomunikacijske naprave), ne more biti dostopen občanom (4;. in 13. člen). 

10. Za kataster komunalnih naprav skrbi občina, in sicer glede izdelave 
in vzdrževanja. Sama izdelava zbirnega katastra bo koordinirana z izdelavo 
katastra, ki ga o svojih napravah vodijo komunalne in druge delovne orga- 
nizacije (5. člen). 

11. Osnutek predvideva, da operativna dela izdelave katastra komunalnih 
naprav lahko opravljajo le delovne organizacije, ki so ustanovljene za dejav- 
nost izmeritve zemljišč. V javni razpravi so bili dani predlogi, da naj ta dela 
opravljajo organizacije, ki so pri sodišču registrirane za dejavnost izmeritve 
zemljišč. Ti predlogi niso bili sprejeti iz tehle razlogov: 

— izdelava katastra komunalnih naprav je izmeritev ter je vezana na iz- 
delavo topografsko-katastrskih načrtov; 

— po 4. členu temeljnega zakona, o izmeritvi in zemljiškem katastru (Ur. 
list SFRJ, št. 15/65) lahko opravljajo dela izmeritve le organi in organizacije, 
ki so ustanovljene za to dejavnost; 

— izdelava katastra komunalnih naprav mora biti opravljena v čimkraj- 
šem roku, to pa lahko zagotovijo le specializirane geodetske delovne organi- 
zacije. 

33 
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POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
20. februarja 1968 obravnavala osnutek zakona o katastru komunalnih naprav, 
ki: ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Uvodoma je bilo ugotovljeno, da se zakon o katastru komunalnih naprav 
v tem primeru daje v obravnavo kot osnutek zakona, torej v smislu določb 
poslovnika Skupščine SR Slovenije v drugi fazi postopka za izdajo zakona, ne 
da bi pristojna telesa skupščine pred tem odločala o potrebi takega zakona na 
podlagi predhodnega predloga, za izdajo zakona. Vendar je bilo hkrati ugo- 
tovljeno, da se je skupščina oidločala za izdajo* zakona že s tem, da, je v 19. členiu 
zakona o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo! komunalno dejav- 
nost posebnega družbenega pomena (Ur,. 1. SRS, št. 16/67), dejansko že uvedla 
kataster komunalnih naprav, postavila splošna načela >o tem, kdo je dolžan 
voditi ta kataster ter hkrati napovedala, da bo O' katastru komunalnih naprav 
izdan poseben zakon. Glede na to je bila komisija mnenja, da bi bilo odveč 
na podlagi posebnega predhodnega predloga za izdajo zakona še ponovno raz- 
pravljati o tem, ali je zakon potreben. 

Komisija ni imela nobenih načelnih pomislekov zoper izdajo zakona o 
katastru komunalnih naprav. Kataster komunalnih naprav vsebinsko sadi v 
širši sklop geodetskih prostorskih evidenc, ki zajemajo tudi zemljiški kataster 
in kataster zgradb. Po drugi točki 16. člena zvezne ustave sicer sodijo evidence, 
ki imajo pomen za, vso državo, v področje, ki se ureja z zveznimi temeljnimi 
zakoni:, vendar je v tej zvezi federacija izdala le temeljni, zakon o izmeritvi 
zemljišč in zemljiškem katastru (Ur. 1. SFRJ, št. 15/65), medtem ko na področje 
katastra komunalnih naprav ni posegla z zveznim zakonom ter je pravna 
ureditev tega področja tako- v celoti prepuščena republiki. V tej zvezi velja 
pravilo iz, črtrtega odsitavka 119. člena zvezne ustave, da na področjih, na 
katerih izdaja federacija temeljne zakone, urejajo republike tiste odnose, ki 
niso urejeni z zveznim zakonom, lahko pa popolnoma urejajo vse odnose s 
takega področja, če zveznega zakona ni. Sicer pa kataster komunalnih naprav 
ne glede na navedena ustavna načela po svoji naravi in namenu ne predstavlja 
evidence, ki bi bila splošnega državnega pomena, ter se normativno urejanje 
tega področja upravičeno prepušča republiškemu zakonu. 

Komisija pa. je sprejela tuidi vsebinske razloge, ki opravičujejo sprejem 
zakona o katastru komunalnih naprav. Urejena evidenca komunalnih naprav 
je namreč nujna za načrtno komunalno opremljanje mest in naselij ter ures- 
ničevanje nalog, ki jih v zvezi s smotrno gradnjo mest in naselij nalaga zakon 
o urbanističnem planiranju. Neurejenost te evidence pogosto zavira uspešno 
izvajanje komunalnih del ter povzroča poškodbe posameznih instalacij, pa tudi 
nesreče. 

Komisija je obravnavala tudi dopis oddelka za gospodarske in družbene 
dejavnosti1 skupščine občine Novo mesto in se v tej zvezi še posebej zadržala 
pri 10,. členu zakonskega osnutka, glede katerega se v navedenem dopisu pred- 
laga, da se črta, ter neposredno uporabi ureditev iz 4. člena temeljnega zakona 
o, izmeritvi zemljišč in zemljiškem, katastru. V tej zvezi je bilo ugotovljieno, da 
se v 10. členu zakonskega osnutka ureja vprašanje pooblastila za izdelava .ka- 
tastra, komunalnih naprav nekoliko drugače kot v 4. členu navedenega temelj- 
nega zakona. Po< 4. členu temeljnega zakona O' izmeritvi zemljišč in zemljiškem 
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katastru opravljajo dela izmeritve zemljišč in izdelave zemljiškega katastra 
lahko organi, ki so pristojni za geodetske zadeve, kot tudi delovne organizacije, 
ustanovljene za te dejavnosti. V 10. členu zakonskega osnutka pa se pri delih 
za izdelavo katastra izloča upravne organe ter to delo lahko opravljajo le 
delovne organizacije, ki so ustanovljene za dejavnost izmeritve zemljišč. Pred- 
lagatelj zakonskega osnutka pri tem zavestno ločuje operativno dejavnost 
geodetske službe od upravnih nalog na tem področju ter to utemeljuje tako 
z različno naravo obeh dejavnosti kot tudi z različno ureditvijo financiranja 
oziroma poslovanja v teh dveh dejavnostih, ki imata vsaka svoje različne na- 
loge. Pri temi je bilo še pojasnjeno, da taka ureditev ne daje monopolnega 
položaja geodetskemu zavodu SR Slovenije, kot se navaja v dopisu, temveč 
nudi ob enakih pogojih enake možnosti vsem delovnim organizacijam, ki so 
za tak o- operativno' delo strokovno usposobljene; takih delovnih organizacij pa 
je na. območju SR Slovenije večje število. 

Komisija se je glede določbe 10. člena zakonskega osnutka po navedenih 
ugotovitvah in pojasnilih strinjala s predlagateljem zakonskega osnutka in 
menila, da je določba 10. člena pravnoi in dejansko utemeljena. 

Nadalje je komisija v podrobni obravnavi besedila, zakonskega osnutka 
obravnavala pripomba, ki sta jo k 4. členu zakonskega, osnutka izrazila odbor 
za organizacijsko-politična vprašanja ter odbor za urbanizem, stanovanjsko iz- 
gradnjo in komunalne zadeve republiškega zbora. Komisija je bila mnenja, n^j 
bi se prvotno predlagana določba 4. člena ne spreminjala. V tej zvezi je bilo 
ugotovljeno, da pri občanih ni utemeljene potrebe, da bi imeli vpogled v po- 
datke katastra komunalnih naprav; kolikor potrebujejo razne lokacijske in 
druge podatke za svoje potrebe, jih lahko- dobijo po- redni uradni poti pri pci- 
stojnih organih. Poleg tega bi. bilo izredno težavnoi določno opredeliti, v katerih 
primerih se vpogled dovoli, v katerih pa ni dopusten. Kataster komunalnih 
naprav je na, drugi1 strani zbirnik najpomembnejših podatkov vseh obstoječih 
komunalnih naprav ter ni mogoče iz: narodno-obrambnih ali. drugih razlogov, 
dovoljevati vpogleda v en del evidenc, ne. da bi se hkrati razkrivali tudi 
podatki, ki so sicer zaupnega značaja. Ker znaten, del teh evidenc dejansko 
vsebuje elemente državne in vojaške tajnosti, bi bili širši družbeni interesi 
lahko ogroženi, če bi se javnost vpogleda v ta kataster preveč razširila. Zato 
je bila komisija mnenja, naj ostane določba 4. člena zakonskega osnutka ne- 
izpremenjena, 

Komisija sama k posameznimi določbam zakonskega osnutka ni imela kon- 
kretnih pripomb. 

Št: 45-1/68 
Ljubljana, 21. 2. 1968 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja in odbor za urbanizem, sta- 
novanjsko izgradnjo in komunalne zadeve republiškega zbora sta na seji dne 
30. januarja 1968 obravnavala osnutek zakona o katastru komunalnih naprav, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet skupaj s predlogom za 
obravnavo po- skrajšanem postopku. 

Odbora sta najprej- ugotovila, da je z republiškim zakonom treba urediti 
vprašanja prostorskih evidenc vseh pomembnejših komunalnih naprav ter 
skladno s tem menila, dia so načela, na katerih temelji osnutek zakona o ka- 

33» 



516 Priloge 

tastru komunalnih naprav v SR Sloveniji, smotrna in pravilna in da izdaja 
tovrstnega zakona ne bo bremenila republiškega proračuna. 

V nadaljnji obravnavi je bilo posebej poudarjene, da trenutno ne razpo- 
lagamo s potrebno dokumentacijo za načrtno komunalno opremljanje mest in 
naselij ter zaradi tega ne moremo, dosledno uresničevati nalog, ki so določene 
že v zakonu o urbanističnem planiranju. Osnutek zakona pa uvaja postopke, 
pristojnosti in dolžnosti za izdelavo katastra komunalnih naprav, pri čemer 
izhaja iz pravnega stanja, po katerem je kataster komunalnih naprav ter ka- 
taster, ki ga o svojih napravah vodijo, komunalne delovne organizacije, zakon- 
sko že urejen na podlagi določb 19. člena republiškega zakona o komunalnih 
delovnih .organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbe- 
nega pomena (Ur. 1. SRS št. 16/67). Po: določilih osnutka zakona se torej uvaja 
samo obvezno vodenje zbirnega dokumenta, ki. je dejansko že izdelan v obliki 
posameznih katastrov. Za ta dokument skrbi in ga ureja za naselja, za katera 
se po urbanističnem programu izdela urbanistični oziroma zazidalni načrt, 
občina oziroma njen upravni organ, ki je pristojen za geodetske zadeve. Izde- 
lava katastra komunalnih naprav pa ne bo bistveno bremenila proračunov 
občinskih skupščin. 

Dolžnosti, ki izhajajo iz določil tega zakona za delovne organizacije pa so 
takšne narave, da jih sploh materialno ne bremene. 

Na podlagi navedenih ugotovitev sta se odbora z osnutkom zakona v na- 
čelu strinjala. V podrobni razpravi pa sta imela naslednje pripombe: 

k 4. členu: Določbe tega člena je treba razširiti tako, da bo v načelu 
dovoljen vpogled v podatke katastra komunalnih naprav ne le organom in 
organizacijam, ampak tudi. občanom. Zakon pa naj v posebnem členu določa, 
v kakšnih primerih takšen vpogled bodisi iz narodno-obrambniih ali drugih 
razlogov ni dovoljen. 

Ker sta odbora v obravnavi osnutka zakona ugotovila, da je takšen, zakon 
potreben;, da so načela za ureditev vprašanj, ki jih obravnava, smotrna in da 
izdaja takšnega zakona: ne bo bistveno bremenila proračunska sredstva, pred- 
lagata, da ga zbor obravnava po skrajšanem postopku, to je, da ravna z njim 
kot z osnutkom zakona. Odbora predlagata, da zbor sprejme predloženi osnutek 
zakona ter naroči izvršnemu svetu, da pripravi predlog zakona na tej osnovi, 
pri čemer naj upošteva tudi navedeno pripombo k 4. členu. 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja je kot pristojni odbor določil 
za poročevalca na seji zbora poslanca Vladimira Zupančiča. 

Št.: 45-1/68 
Ljubljana, 31. 1. 1968 

Začasni odbor za upravo organizacijsko-političnega zbora je na seji dne 
13. 2. 1968 obravnaval osnutek zakona o katastru, komunalnih naprav,, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet skupaj s predlogom za obravnavo 
po skrajšanem postopku. 

Odbor je najprej obravnaval predlog izvršnega sveta, ki predlaga, da se 
zakonski predlog obravnava po skrajšanem postopku v smislu prvega odstavka 
294. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. Odbor se je s tem predlogom 
strinjal. Odbor meni, da v konkretnem primeru ni treba obravnavati predloga 
za izdajo zakona o katastru komunalnih naprav, ker iz vseh predhodnih raz- 
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prav, tako v skupščinskih telesih kat tudi javnih razprav izhaja, da je treba 
zakon o katastru komunalnih naprav kar najhitreje sprejeti. 

Odbor je ugotovil, da. je z republiškim zakonom treba urediti vprašanja 
prostorskih evidenc vseh pomembnejših komunalnih naprav ter skladno s tem 
menil, da so načela, na katerih temelji osnutek zakona o katastru komunalnih 
naprav v SR Sloveniji, smotrna in pravilna in da izdaja zakona ne bo bre- 
menila republiškega, proračuna. 

V obravnavi je bilo poudarjeno,, da visoka stopnja komunalne opremlje- 
nosti mest in naselij ter intenzivna komunalna dejavnost v zadnjih letih nare- 
kujeta načrtnost, za kar pa je nujna, evidenca obstoječega stanja. Osnutek 
zakona uvaja postopke, pristojnosti in dolžnosti za izdelavo katastra komu- 
nalnih naprav ter za kataster, ki ga o svojih napravah že vodijo komunalne 
delovne organizacije na podlagi določb 19. člena republiškega zakona o komu- 
nalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega 
družbenega pomena, (Ur. 1. SRS, št. 16/67). Po določilih osnutka zakona se torej 
uvaja samo obvezno vodenje zbirnega dokumenta, ki je dejansko že izdelan 
v obliki posameznih katasibrov. Za ta dokument skrbi in ga ureja za naselja, 
za katera se po urbanističnem programu izdela urbanistični oziroma zazidalni 
načrt, občina oziroma njen upravni organ, ki je pristojen za geodetske zadeve. 
Izdelava katastra komunalnih naprav pa ne bo bistveno: bremenila proračunov 
občanskih skupščin. 

Dolžnosti,, ki izhajajo iz določil tega zakona za delovne organizacije pa so 
takšne narave, da jih materialno ne bremene. 

Na podlagi navedenih ugotovitev se je odbor z osnutkom zakona, v načelu 
strinjal. V podrobni razpravi pa je odbor sprejel pripombo odboira za orga,- 
nizacijsko^politicna vprašanja in odbora za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo 
in komunalne zadeve republiškega zbora k 4. členu in sicer, da je treba določbe 
tega člena razširiti takoi, da bo v načelu dovoljen vpogled v podatke katastra 
komunalnih naprav ne le organom in organizacijam, ampak tudi občanom. 
Zakon pa naj v posebnem členu določa, v kakšnih primerih takšen vpogled, 
bodisi iz narodno-obrambnih ali drugih razlogov, ni dovoljen. 

Odbor v podrobnosti drugih pripomb ni imel. 
Odbor je tudi obravnaval pripombo skupščine občine Novo mesto, ki trdi, 

da bo vodenje katastra komunalnih naprav v občinski upravi povečalo število 
zaposlenih in tako tudi proračunske stroške. V pripombi se tudi navaja, da naj 
bi izdelovale kataster komunalnih naprav registrirane delovne organizacije in 
upravni organi, ki imajo- pooblastilo za izvajanje geodetskih del oziroma imajo 
zaposlene geodetske strokovnjake. Odbor je sprejel obrazložitev predlagatelja, 
ki trdi, da se stroški ne bodo povečali, kolikor so se doslej v redu opravljale 
obstoječe naloge, prav tako pa se je odbor strinjal z mnenjem, da dela za 
izdelavo katastra komunalnih naprav lahko opravljajo delovne organizacije,s ki 
šo ustanovljene za dejavnost izmeritve zemljišč. 

Odbor predlaga zboru, da sprejme predloženi osnutek zakona. Izvršni svet, 
ki je predlagatelj, pa naj pri pripravi zakonskega predloga upošteva pripombe 
k 4. členu. 

Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Milana Berdena. 

St.: 45-1/68 
Ljubljana, 22. 2. 1968 
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Odbor za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora je na seji 
dne 7. 3. 1968 obravnaval mnenja in pripombe, ki so jih k osnutku zakona 
o katastru komunalnih naprav poslali skupščina občine Novo mesto in poslanec 
republiškega, zbora Ivan Brum<eni. 

Glede pripomb skupščine Novo* mesto, da bo vodenje katastra komunalnih 
naprav zahtevalo povečanje1 števila zaposlenih v občinski upravi in tako tudi 
proračunske stroške, je odbor ugotovil, da takšna predvidevanja niso utem^e- 
ljena. Glede pripombe, da naj bi izdelovali kataster komunalnih naprav tudi 
registrirane delovne organizacije in upravni organi, ki imajo pooblastilo za 
izvajanje geodetskih del, oziroma imajo zaposlene geodetske strokovnjake, pa 
je odbor sodil, da določbe 10. člena osnutka zakona nilso v nasprotju s tem 
načelom, in jih ni potrebno* črtati. 

Glede pripomb poslanca Ivana Brumna se je odbor strinjal s predlogom, 
da se v 2. členu osnutka zakona omeni med napravami, za. katere se izdeluje 
kataster, tudi podzemeljske in nadzemieljske rezervoarje za tekoča goriva, in 
olja. Glede pripomb k 11. členu osnutka zakona pa, je odbor sodil, da. niso 
utemeljene, ker pravzaprav nalagajo neko obveznost komunalni ali drugi de^- 
lovni organizaciji, ki izdeluje in vzdržuje ka,taster O' svojih napravah, da. prak- 
tično sama sebi omogoči izdelavo takšnega katastra. Sprememba 18. člena 
osnutka, zakona ni potrebna, ker so določila. 6. člena dovolj jasna in vsebujejo 
kriterije, po katerih mora biti izdelan kataster, ki ga izdela komunalna oziroma 
druga delovna, organizacija, sama. 

Št.: 45-1/68 
Ljubljana, 11. 3. 1968 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
7. marca 1968 obravnavala amandmaje, ki jih je poslanec republiškega zbora 
Ivan Brumen pismeno predlagal k 2., 11. in 18. členu osnutka zakona o katastru 
komunalnih naprav. 

Komisija je uvodoma ugotovila, da je amandmaje mogoče predlagati le k 
zakonskemu predlogu (284. do 293. člen poslovnika Skupščine SR Slovenije), 
medtem ko se k zakonskemu osnutku dajejo mnenja in predlogi. Glede na to 
je obravnavala amandmaje poslanca Ivana Brumna kot predloge za dopolnitev 
zakonskega osnutka, 

K predlogom za dopolnitev 2. in 11. člena zakonskega osnutka, komisija ni 
imela načelnih pripomb; glede predloga za dopolnitev 18. člena pa je bila mne- 
nja, da dopolnitev ni potrebna, ker iz besedila zakonskega osnutka dovolj jasno 
izhaja, da določba 10. člena ne velja za kataister, ki ga O' svojih napravah in 
objektih vodijo komunalne in druge delovne organizacije. 

Predstavnik izvršnega sveta, ki je predlagatelj zakonskega osnutka, je nato 
na seji sporočil, da se izvršni svet smiselno* strinja z dopolnitvami, ki jih pred- 
laga pcslanec Ivan Brumen k 2. .in 11. členu zakonskega osnutka, vendar 
predlaga, da se te dopolnitve izrazijo v nekoliko dirugačni formulaciji, in sicer. 

1. V drugem odstavku 2. člena se v četrti vrsti za besedami »in rekre- 
acijski objekti« postavi vejica, nadaljnje besedilo pa se dopolni tako, da te 
glaisi: »ter po'dzemne in nadzemne cisterne za tekoča goriva in olja ter po- 
dobno«. 
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Po stališču izvršnega sveta, ne bi bilo potrebno obvezno- katastrsko eviden- 
tiranje vseh navedenih cistern, temveč naj bi se odločitev o- temi prepustila 
občinskim skupščinam tako kot za druge objekte v drugem odstavku 2. člena. 
V občinah, kjer je le ena ali morda sta dve cisterni te vrste, nikakor ni poitrebe 
po obveznem katastru teh naprav. 

2. Za 18. členom zakonskega osnutka se vstavi nov 18. a člen z besedilom: 
»Državni organi, delovne in druge organizacije so dolžne dati komunalni 

ah' drugi delovni organizaciji, ki izdeluje kataster o svojih napravah in objek- 
tih, podatke o teh napravah in objektih, če z njimi razpolagajo, ter ji omogočiti 
geodetske meritve, če se te naprave nahajajo na njihovem zemljišču.-« 

Ta sprememba je povsem v skladu s predlogom poslanca Ivana Brumna, 
razlika je le ta, da se novo besedilo postavlja kot poseben člen na ustreznejše 
mesto v zakonskem osnutku in tako ni uvrščeno med določbe, ki se sioer nana- 
šajo le na kataster komunalnih naprav. Taka rešitev je le v prid jasnejšemu 
razlikovanju določb, ki se nanašajo na kataster komunalnih naprav, katerega 
vodi občinski upravni -organ od določb, ki veljajo za kataster, ki ga o svojih 
napravah in objektih vodijo komunalne in druge delovne organizacije. To je 
tuidi v skladu s smislom predloga Ivana Brumna v 3. točki. 

3. Začetek besedila drugega odstavka 6. člena se dopolni tako, da se glasi: 
»Kataster, ki ga o svojih napravah in objektih vodijo komunalne in druge 
delovne organizacije, mora biti j...«. 

4. V naslovu III. poglavja se med besedi »napravah« in »vodijo« vstavita 
besedi »-in objektih«. 

Dopolnitvi pod 3. in 4. sta potrebni zaradi dosledne rabe enotne in popolne 
terminologije glede katastra, ki ga o svojih napravah in objektih vodijo ko-miu- 
nalne in druge delovne organizacije. 

Glede na dosledno izpeljavo navedene terminologije v zakonskem osnutku 
je bil izvršni svet, enako pa tudi komisija, mnenja, da ni potrebno dopolnjevati 
besedila 18. člena zakonskega osnutka, kot je to predlagal poslanec Ivan Bru- 
men, ker je povsem jasno, da se določba 10. člena zakonskega osnutka ne na- 
naša na kataster, ki ga o svojih napravah in objektih vodijo- komunalne in 
druge delovne organizacije. 

Komisija k navedenim predlogom in stališčem izvršnega sveta ni imela 
pripomb. 

Št.: 45-1/68 
Ljubljana, 11. 3/. 1968 

PREDLOG ZAKONA 
o spremembah zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije 

v gospodarstvu v letih 1966 do 1970 

1. člen 
V 1. členu zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v go- 

spodarstvu v letih 1966 do 1970 (Uradni list SRS, št. 4-14/67) se spremeni 
točka c) tako, da se glasi: 

»c) za kreditiranje obveznosti SR Slovenije v zvezi z likvidacijo poslovnega 
združenja za izgradnjo energokemi-čnega kombinata Velenje — do zneska 
50 milijonov dinarjev;« 
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2. člen 

4. člen se spremeni tako-, da se glasi: 
»Sredstva, iz točke c) 1. člena tega zakona se bodo uporabila za kreditiranje 

obveznosti SR Slovenije v zvezi z likvidacijo poslovnega združenja za izgradnjo 
energokemičnega kombinata Velenje z vračilnim rokom 30 let in po obrestni 
meri 3 "/».« 

3. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Bo zakonu o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu 
v letih 1966 do 1970 (Ur. list SRS, št. 4/67) je v točki c) 1. člena, predvideno, da 
se del teh sredstev do zneska 50 milijonov dinarjev uporabi za kreditiranje 
obratnih sredstev v gospodarstvu. 

Iz poročila o ukrepih SR Slovenije v zvezi z likvidacijo PZ EKK Velenje 
je razvidno, da bo morala republika zagotoviti za poravnanje obveznosti iz te 
likvidacije v letih 1967 do 1980 skupaj 111 429 000 dinarjev. Med viri za pokri- 
vanje teh obveznosti je predviden tudi del sredstev republike za investicije 
v gospodarstvu, ki je po zakonu namenjen za kreditiranje obratnih sredstev. 
S sprejetjem predlaganega zakona o spremembi namena uporabe dela sredstev 
republike za investicije v gospodarstvu v znesku 50 milijonov dinarjev bi omo- 
gočili tako uporabo. 

Po predlogu zakona bi republika najela iz sredstev republike za investicije 
v gospodarstvu kredit v znesku 50 milijonov din, ki bi ga uporabila v letih 1968 
in 1969 za delno pokritje obveznosti, republike v zvezi z likvidacijo PZ EKK 
Velenje. Navedeni kredit bi republika najela po predlogu za dobo 30 let s tem, 
da bi zapadla prva anuiteta v letu 1971, obrestna mera pa bi znašala 3°/». 

Rok vračanja kredita 30 let in začetek odplačevanja v letu 1971 je pred- 
lagan iz razloga,, ker republiški proračun, pred letom 1971 glede na že 'obsto- 
ječe obveznosti in potrebe razvoja dejavnosti, ki jih financira, ne more prevzeti 
dodatnih obremenitev. Prav tako pa tudi po letu 1971 ne bi bilo smotrno izlo- 
čati večjih sredstev iz proračuna, ki bi jih zahteval krajši rok vračila tega 
kreditai. 

Obrestna mera je predlagana, na 3 fl/o iz razloga, ker mora republika pla- 
čevati federaciji po obstoječih predpisih na, ta sredstva, 2,5°/o obresti, razlika 
0,5 °/o pa bi šla banki za pokrivanje njenih stroškov. 

Letna anuiteta po predlaganem kreditu bi znašala 2 694 000 dinarjev, in 
to v letih 1971 do 2000. 
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PREDLOG ODLOKA 

o najetju kreditov za financiranje likvidacije poslovnega združenja 
energokemičnega kombinata Velenje v likvidaciji 

I. 

Za plačevanje obveznosti v zvezi z likvidacijo poslovnega združenja za 
izgradnjo energokemičnega! kombinata Velenje v likvidaciji bo SR Slovenija: 

—- najela v | skladu s točko c) 1. čLena zakona o spremembi zakona o usme- 
ritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1966—1970 
kredit v znesku 50 milijonov dinarjev; 

— prevzela v skladu s sporazumom o ureditvi premoženjskih in pravnih 
razmerij v zvezi z likvidacijo poslovnega združenja za izgradnjo energoke- 
mičnega kombinata Velenje kredit, odobren temu združenju iz sredstev repu- 
blike za investicije v gospodarstvu, ki je bil po stanju 25. 2, 1966 izkoriščen 
v znesku 22 558 000 dinarjev. 

II. 

Kredite po prejšnji točki bo SR Slovenija vrnila iz sredstev svojega prora- 
čuna začenši z letom 1971, in sicer v 30 letih s pripadajočimi 3-odstotnimi 
obrestmi. 

III. 

Za izvajanje tega odloka skrbi republiški sekretariat za finance. 

IV. 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

PREDLOG SKLEPA 

o ukrepih SR Slovenije z izvedbo likvidacije poslovnega združenja za izgradnjo 
energokemičnega kombinata Velenje 

I. 

SR Slovenija bo za pokrivanje obveznosti, ki jih je prevzela v zvezi z likvi- 
dacijo PZ EKK Velenje: 

— najela kredit v znesku 50 milijonov dinarjev iz sredstev republike za 
investicije v gospodarstvu'; 

— prevzela obveznosti, ki izhajajo iz kredita odobrenega PZ EKK Velenje 
iz sredstev republike za investicije v gospodarstvu, ki je bil po stanju 25. 2. 1966 
izkoriščen v znesku 22 558 000 dinarjev. 
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li. 

V republiškem proračunu bo SR Slovenija zagotovila,: 
—• sredstva za plačilo pogodbenih obveznosti1 v letih 1970—1980 v znesku 

do 42 milijonov dinarjev; 
—• sredstva za vračilo kreditov iz I. točke tega sklepa, in sioer v letih 1971 

do 2000. 

III. 

Pogodbe za najetje kreditov po tem sklepu bo v imenu SR Slovenije sklenil 
i-epubliški sekretar za finance. 

POROČILA 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in začasni 
odbor za proračunski sistem in finance organizacijsko-političnega zbora sta na 
skupni seji dne 19. februarja 1968 razpravljala o informaciji o obveznostih 
republike v zvezi z likvidacijo poslovnega združenja za izgradnjo energokemič- 
nega kombinata Velenje, ki ga je predložil izvršni svet v obravnavo Skupščini 
SR Slovenije dne 7. 2. 1968 potem, ko je umaknil poročilo z dne 18. 12. 1967, 
o katerem sta odbora razpravljala 5. 2. 1968. 

V razpravi sta odbora ugotovila, da daje predložena informacija kom- 
pleksno ooeno obveznosti, ki izhajajo iz likvidacije EKK Velenje, kolikor jih je 
mogoče ugotoviti v sedanjem trenutku, Obveznosti, ki jih bo morala kriti re- 
publika, so namreč lahko samo grobo ocenjene, ker so odvisne od rokov in mož- 
nosti, kako bo mogoče naročeno opremo odprodati ali uprabiti za druge namene. 

V poročilu zato ni prikazana konstrukcija kritja vseh zaenkrat znanih 
obveznosti. Za znane obveznosti še ni zagotovljen vir kritja v višini 19,4 mio 
din, ki jih bo> morala republika kriti v letih 1968—1969; odprto pa je tudi vpra- 
šanje prevzema dela naročene opreme s strani Cinkarne Celje. 

Odbora sta nadalje razpravljala o umestnosti ukrepov SR Slovenije za 
izvedbo likvidacije poslovnega združenja za izgradnjo energokemičnega kom- 
binata Velenje, ki je sestavni del predloženega poročila. Ugotovila sta, da je 
prav, če se predlagani ukrepi sprejmejo, ker se z njim republika zavezuje za 
najem posojila v zneskru 50 mio din iz sredstev SR Slovenije za investicije 
v gospodarstvu; da bo zagotovila sredstva v proračunih v letih 1970 do 1980 
za vračila obveznosti v skupnem znesku 42 015 000 din in sredstva v proračunih 
v letih 1971 do 2000 za odplačilo posojila v višini 50 mio din in 22 558 000 din, 
ki sta: bili najeti iz sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu. 

V zvezi s predlaganimi ukrepi je bilo obravnavano tudi vprašanje pravne 
formulacije teh ukrepov. Sklenjeno je bilo, da mora predlagatelj ukrepe pred- 
ložiti v taki obliki, da jih bo mogoče v smislu poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije sprejeti na zboru. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora je določil 
za svojega poročevalca poslanca Avgusta Maj eriča, začasni odbor za prora- 
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ounski sistem in finance organi zacijsko-političnega zbora pa poslanca Toneta 
Bruimna. 

Odbora predlagata republiškemu in organ izaci j sk o~političnemu zboru, da 
vzameta predloženo informacijo na znanje. 

St.: 31.11-7/68 
Ljubljana, dne 21. 2. 1968 

Občasni odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega 
zbora je kot pristojni odbor gospodarskega zbora na 11. seji dne 15. februarja 
1968 obravnaval informacijo o obveznostih republike v zvezi z likvidacijo po- 
slovnega združenja za izgradnjo energokemičnega kombinata Velenje, ki jo je 
Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Odbor je najprej ugotovil, da je o tej problematiki razpravljal že občasni 
odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora na 
seji dne 1. februarja 1968 na osnovi naslednjega gradiva, ki ga je predložil 
izvršni svet: 

— poročilo o obveznosti republike v zvezi z likvidacijo poslovnega zdru- 
ženja za izgradnjo energokemičnega kombinata Velenje, 

— predlog zakona O' spremembi zakona o usmeritvi sredstev SR Slovenije 
za investicije v gospodarstvu v letih 1965 do 1970 ter 

— predlog zakona o uporabi prihrankov pri sredstvih, namenjenih za mo- 
dernizacijo premogovnikov. 

O isti problematiki na podlagi istega gradiva je razpravljal tudi občasni 
odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora na 10. seji 
dne 5. in 6. februarja 1968. 

Na omenjenih sejah obeh odborov gospodarskega zbora je bilo predlagano: 
a) da Skupščina SR Slovenije sprejme predlog zakona o spremembi zakona 

o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1965 
do 1970, s katerim se zagotavlja 50 milijonov dinarjev za kritje obveznosti, ki 
zapadejo v plačilo v letu 1968; 

b) da predloga zakona o uporabi prihrankov pri sredstvih, namenjenih za 
modernizacijo premogovnikov, ni možno sprejeti: 

— ker s>o to namenska sredstva in po zakonu namenjena za financiranje 
energetike, 

— ker bo po dosedanjih informacijah nastal velik primanjkljaj pri finan- 
ciranju energetskih objektov, ki so v gradnji, in bo za dokončanje že začetih 
objektov treba iskati nove vire financiranja in 

— ker rekonstrukcija ter modernizacija premogovnikov še ni končana, 
ampak je v teku in bi bilo zato v tej fazi zelo težko reči, da so to prihranki, 
doseženi pri modernizaciji premogovnikov; 

c) da predloženo poročilo o obveznostih republike v zvezi z likvidacijo 
poslovnega združenja za izgradnjo energokemičnega kombinata Velenje daje 
kompleksno ceno obveznosti, ki izhajajo1 iz likvidacije energokemičnega kombi- 
nata Velenje, kolikor jih je pač mogoče ugotoviti v danem momentu. Dejanske 
obveznosti, kakršne bodo in ki jih bo morala republika kriti po posameznih 
obdobjih, pa so odvisne predvsem od rokov in možnosti:, po katerih se bo lahko 
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naročena oprema, odprodala oziroma porabila za, druge namene. Ker pa je v 
tem poročilu med viri za kritje obveznosti republike v zvezi z likvidacijo EKK 
upoštevan tudi znesek iz naslova prihranka pri modernizaciji premogovnikov, 
predloženega poročila ni mogoče sprejeti in je bilo zato predlagano predstav- 
niku izvršnega sveta, da se poročilo ustrezno spremeni in ponovno predloži 
Skupščini SR Slovenije. 

Na podlagi teh sklepov odborov je izvršni svet z dopisom z dne 9. 2. 1968, 
točka 2 uimaknil omenjeno poročilo o obveznostih republike v zvezi z likvidacijo 
poslovnega združenja za izgradnjo energokemičnega kombinata Velenje in 
predložil nowo! informacijo! o obveznostih republike. Razlika med prvotnimi poro- 
čilom in novo predloženo informacijo je v upoštevanih virih sredstev za kritje 
obveznosti, ker ne upošteva več sredstev iz naslova prihrankov pri modernizaciji 
premogovnikov. 

Odbor je razpravljal o informaciji, ugotovil, da medtem ni prišlo do nekih 
novih momentov v zvezi z likvidacijo, da so razgovori o prodaji odvečne opreme 
v teku, tako kot tudi tečejo naprej priprave za vgradnjo nekatere opreme 
bivšega EKK. 

Odbor predlaga gospodarskemu zboru, da, sprejme informacijo o obveznostih 
republike v zvezi z likvidacijo poslovnega združenja za izgradnjo energokemio- 
nega kombinata Velenje, kot. je predložena. 

Za poročevalca odbora na zboru je odbor določil poslanca Antona Zu- 
pančiča. 

St.: 31. 11-7/68 
Ljubljana, 15. 2. 1968 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in začasni 
odbor za proračunski sistem in finance organizacijsko-političnega zbora sta na 
seji dne 23. 2. 1968 obravnavala predlog odloka o najetju kreditov za financi- 
ranje likvidacije poslovnega združenja energokemičnega kombinata Velenje v 
likvidaciji, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Odbora sta ugotovila, da je sprejem predlaganega odloka potreben, ker 
predstavlja konkretizacaijd določil zakona o spremembi zakona o usmeritvi 
sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v letih 1966—1970. Pri- 
stojna odbora republiškega in gospodarskega zbora sta pri obravnavanju po- 
ročila, o obveznostih republike v zvezi z likvidacijo poslovnega združenja za 
izgradnjo energokemičnega kombinata Velenje namreč ugotovila, da je mogoče 
obveznosti, ki izhajajo iz likvidacije energo-kemičnega kombinata Velenje in 
ki jih bo morala kriti republika, le grobo oceniti. V letošnjem letu zapadejo 
v izplačilo obveznosti v višini 50 mio din, ki jih bo pokrila republika, s sredstvi, 
najetimi iz kredita kot to določa prva ^alinea I. predlaganega odloka. Poleg tega 
pa bo SR Slovenija prevzela tudi kredit, ki je bil odobren poslovnemu zdru- 
ženju za izgradnjo energokemičnega kombinata Velenje in ki je bil po stanju 
25. 2, 1966 izkoriščen v znesku 22 558 000 din. 

Odbora sta se s predlogom odloka v celoti strinjala in predlagata repu- 
bliškemu in organizacijsko-političnemu zboru, da ga sprejmeta v predloženem 
besedilu. 
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Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora je za 
svojega poročevalca, določil poslanca Avgusta Majeriča, začasni odbor za pro- 
računski sistem in finance organizacijsko-političnega zbora pa poslanca Toneta 
Brumna. 

Št.: 31. 11-7/68 
Ljubljana, 26. 2. 1968 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in občasni 
odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora sta na seji 
dne 5. februarja 1968 obravnavala predlog zakona o usmeritvi sredstev SR Slo- 
venije za investicije v gospodarstvu v letih 1966 do 1970, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil izvršni svet s predlogom, da se obravnava po skraj- 
šanem postopku na podlagi 294. in, 296. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Odbora sta v načelni obravnavi ugotovila, da je sprejemi zakona potreben 
zato, da bi se lahko del sredstev do zneska 50 milijonov dinarjev, ki so bila 
prvotno namenjena za kreditiranje obratnih sredstev v gospodarstvu, uporabil 
za delno kritje obveznosti republike v zvezi z likvidacijo poslovnega združenja 
EKK Velenje. Ta sredstva bi republika najela kot kredit z odplačilno dobo 
30 let in 3;%> obrestno mero. 

Odbora sta predlog zakona v načelu sprejela, v podrobni obravnavi pa 
nista dala nobenih spreminjevalnih ali dopolnilnih predlogov. 

Za svojega poročevalca je odbor za družbeni plan, finance in proračun 
republiškega zbora določil poslanca Mirana Cvenka, občasni odbor za gospo- 
darsko programiranje in finance gospodarskega zbora, pa poslanca Janeza 
Vidmarja. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in občasni 
odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora predlagata 
svojima zboroma, da sprejmeta predlog zakona v predloženem besedilu po 
skrajšanem postopku. 

Št.: 402-93/68 
Ljubljana, dne 14. 2. 1968 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
9. 2. 1968, št. 402-93/68 in poročilo z dne 27. 2. 1968, št. 31. 11-7/68. 

PREDLOG ZAKONA 

o ustanavljanju in poslovanju hranilno-kreditnih služb kmetijskih in gozdarskih 
delovnih organizacij 

1. člen 

Hranilno-kreditne službe kmetijskih in gozdarskih delovnih organizacij 
(v nadaljnjem besedilu: hranilno-kreditne službe) se ustanavljajo in poslujejo 
po določbah tega zakona. 

Hranilno-kreditna služba se ukvarja z zbiranjem hranilnih vlog in z da- 
janjem kreditov. 
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2. člen 

Hranilno-kreditno službo lahko ustanovijo kmetijske zadruge in. delovne 
organizacije, ki se ukvarjajo s kmetijsko proizvodnjo oziroma z gojitvijo in 
izkoriščanjem gozdov (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelji). 

Hranilno-kreditna služba mora biti organizirana kot posebna delovna enota 
s samostojnim, obračunom). 

Ustanovitelj mora zagotoviti hranilno-kreditni službi potrebna sredstva za 
začetek dela. 

3. člen 

Akt o ustanovitvi hranilno-kreditne službe sprejme ustanoviteljev najvišji 
organ upravljanja po postopku, ki velja za sprejemanje statuta. 

Ustanovitveni akt mora v skladu z določbami tega zakona v načelu določiti 
položaj hranilno-kreditne službe kot enote s samostojnim obračunom, pravice 
in dolžnosti odbora in vodje službe ter način poslovanja službe. 

4. člen 

Natančnejše določbe o poslovanju hranilno-kreditne službe predpiše naj- 
višji ustanoviteljev organ upravljanja s pravilnikom, s katerim se uredijo zlasti 
tale vprašanja: 

— upravljanje hranilnoKkreditne službe: sestava in število članov odbora 
hranilno-kreditne službe, volitve članov in predsednika odbora, delovno pod- 
ročje odbora hranilno-kreditne službe (pospeševanje varčevanja, odobravanje 
kreditov, predlaganje delitve dohodka in drugo); 

— položaj, pravice in dolžnosti vodje hranilno-kreditne službe kot pred- 
stavnika službe navzven ter v razmerju do odbora in do ustanoviteljevih or- 
ganov upravljanja; 

— formiranje in delitev dohodka: oblikovanje in delitev dohodka službe; 
oblikovanje obveznega rezervnega sklada in morebitnih drugih skladov službe 
ter uporabe sredstev teh skladov; 

— poslovanje s hranilnimi vlogami: vrste vlog, obrestna mera za hranilne 
vloge, postopek s hranilnimi knjižicami; najnižji odstotek za likvidno rezervo; 

— kreditno poslovanje: komu in za kakšne namene se lahko- dajejo krediti 
in do kakšne višine; najnižja in najvišja obrestna mera; najdaljši rok za vrnitev 
kreditov; oblike zavarovanja kreditov, ki jih dobijo občani; 

— glede drugih oblik poslovanja: podrobnejše določbe glede poslovanja 
po 13. členu in glede povezovanja po 14. členu tega zakona; 

— način knjigovodstva in evidence. 

5. člen 

Organ upravljanja hranilno-kreditne službe je odbor hranilno-kreditne 
službe. Člane odbora hranilno-kreditne službe voh za dve leti ustanoviteljev 
najvišji organ upravljanja izmed, članov zadruge oziroma članov delovne skup- 
nosti delovne organizacije in izmed varčevalcev. 

Hranilno-kreditno službo vodi vodja službe, ki ga imenuje najvišji ustano- 
viteljev organ upravljanja. Vodja službe je po položaju član odbora hranilno- 
kreditne službe. 
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6. člen 
Hran ilno- k red itne službe lahko dajejo na podlagi kreditne pogodbe kredite 

občanom in ustanovitelju. 
Krediti se lahko dajejo samo iz sredstev hranilnih vlog in iz sredstev 

skladov hranilno-kreditne službe, razen iz rezervnega sklada. 
Krediti se lahko dajejo največ za pet let. 
Krediti občanom se dajejo samo proti primernemu zavarovanju (poroki, 

vknjižba na nepremičnine, zastava premičnin, ali vrednostnih papirjev, odstop 
osebnih dotodkov in podobno). 

Hranilno'-kreditna služba ne sme dati ustanovitelju kredita pod ugodnej- 
šimi pogoji kot občanom. 

Skupni znesek vseh kreditov, ki jih dobi ustanovitelj od hranilno-kreditne 
službe, ne sme presegati tretjine skupnega zneska hranilnih vlog. 

Ce v posameznem nujnem primeru potrebuje ustanovitelj kredit, s ka- 
terim bi bila presežena, tretjina skupnega zneska hranilnih vlog, se lahko da 
tak kredit le, če tako odloči najvišji organ upravljanja ustanovitelja. 

7. člen 

HranilnoKkreditna služba mora imeti najmanj 20 #/o sredstev hranilnih vlog 
naloženih na, posebnem računu hranilno-kreditne službe pri poslovni banki kot 
likvidnostno rezervo. 

Republiški sekretar za finance je pooblaščen, da spremeni, skladno s sploš- 
nimi gospodarskimi gibanji odstotek likvidnostne rezerve iz prejšnjega odstavka. 

Odbor hranilno-kreditne službe določi poslovno banko, pri kateri1 naj se 
naloži likvidnostna rezerva. 

Sredstva likvidnostne rezerve se smejo uporabiti samo za, vrnitev hranilnih 
vlog, če jih hranilno-kreditna služba ne more vrniti ife svojih tekočih poslovnih 
sredstev in iz sredstev svojih skladov, razen iz obveznega rezervnega sklada. 
Ce iz teh sredstev ni mogoče vrniti hranilnih vlog, lahko odbor službe po po- 
prejšnjem, soglasju ustanoviteljevega. najvišjega organa, upravljanja najame 
kratkoročen kredit. 

8. člen 

Dohodek hranilno-kreditne službe so obresti, ki, jih dobi za dane kredite, 
nadomestila za opravila, ki, jih hranilno-kreditna služba opravlja po 13. členu 
tega zakona, in drugi dohodki. 

9. člen 

Najvišji ustanoviteljev organ upravljanja na predlog odbora hranilno-kre- 
ditne službe odloča o razdelitvi dela dohodka hranilno-kreditne službe, ki 
ostane po kritju obresti, ki jih plača za hranilne vloge, osebnih dohodkov de- 
lavcev in drugih stroškov njenega, poslovanja. 

Najmanj 25 °/» ostanka dohodka, iz prejšnjega odstavka gre v obvezni re- 
zervni sklad službe, ki je namenjen za, kritje morebitne poslovne izgube hra- 
ni Tno-kredi tnega poslovanja. Kar preostane, se lahko uporabi samo za morebitne 
druge sklade hranilno-kreditne službe, če jih ustanovi najvišji ustanoviteljev 
organ upravljanja, in za povečanje kreditnih sredstev službe (7. člen). Ko do- 
sežejo sredstva obveznega, rezervnega sklada hranilno-kreditne službe 5 %> 
skupnega zneska hranilnih vlog, preneha obveznost vplačevanja v rezervni 
sklad. 
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10. člen 

S sodno izvršbo zoper ustanovitelja za izterjavo njegovih obveznosti zunaj 
hranilno-kredi tne službe ni mogoče zaseči sredstev hranilno-kreditne službe. 

Ce pride ustanovitelj v stečaj, sredstva, pravice in obveznosti hranilno- 
kreditne službe ne spadajo v stečajno maso. 

11. člen 

Za hranilne vloge pri hranilno-kreditnih službah jamči neomejeno zadruga 
oziroma delovna organizacija, ki je službo ustanovila. 

Ustanovitelj si mora pred ustanovitvijo hranilno-kreditne službe priskrbeti 
za hranilne vloge dopolnilno* jamstvo poslovne banke. Hranilno-kreditno službo 
sme ustanoviti šele potem, ko je zagotovljeno dopolnilno jamstvo banke'. Ce 
banka, pozneje odpove dopolnilno jamstvo in ustanovitelj najpozneje v enem 
mesecu ne priskr bi dopolnilnega jamstva druge banke , preide hranilno- kreditu a 
služba v likvidacijo. Rok za odpoved pogodbe o dopolnilnem jamstvu znaša 
najmanj tri mesece. 

12. člen 

Subsidiarno jamči za hranilne vloge pri hranilno-kreditnih službah SR Slo- 
venija. 

Hranilno-krediitna služiba je dolžna, letni zaključni račun poslati občinski 
skupščina., na njegovo zahtevo< pa tudi republiškemu sekretariatu za finance. 

Finančni načrt in zaključni račun sprejme odbor hranilno-kreditne službe 
in ju mora. obravnavati ustanoviteljev najvišji organ upravljanja; odbor hra- 
nilno-kreditne službe je dolžan obravnavati njegove morebitne pripombe. 

Republiški sekretariat za finance je upravičen po strokovnjakih pregledati 
poslovanje hranilno-kreditne službe in sporočiti ustanovitelju hranilno-kreditne 
službe pripombe in predloge, ki jih morata najvišji organ ustanovitelja in odbor 
hranilno-kreditne službe obravnavati in poročati, kaj je bilo ukrenjeno za od- 
pravo nezakonitosti in nepravilnosti v poslovanju hranilno-kreditne službe. 

Ustanovitelj je dolžan nemudoma sporočiti republiškemu sekretariatu za 
finance, če se odpove pogodba o dopolnilnem jamstvu. 

13. člen 

Hranilnot-kreditna služba lahko po pooblastilu najvišjega ustanoviteljevega 
organa upravljanja opravlja za plačilo v imenu in za račun ustanovitelja tudi 
finančna opravila v zvezi s kooperacijskimi pogodbami in druga podobna 
opravila. 

14. člen 

Hranilno-kreditna služba se kot delovna enota lahko poslovno, povezuje 
z drugimi hranilno-kreditnimi službami in s poslovnimi bankami za zagotovitev 
likvidnosti ali zaradi drugih poslovnih in organizacijskih interesov. 

15. člen 

Obstoječe hranilno-kreditne službe (odseki) morajo uskladiti svoje poslo- 
vanje z določbami tega zakona najpozneje v šestih mesecih od dneva uvelja- 
vitve tega zakona. 
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V roku iz prejšnjega odstavka, mora ustanovitelj priskrbeti dopolnilno 
jamstvo poslovne banke za hranilne vloge. Ce tega ne stori, preide obstoječa 
hranilno-kreditna služba v likvidacijo. 

16. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Zakocn o bankah in kreditnih poslih (Uradni list SFRJ, št. 12/65) v 133. čl. 
določa, da sprejemajo hranilne vloge tudi zadružne hranilnice in posojilnice 
ter kmetijske in druge zadruge in delovne organizacije, ki se ukvarjajo s kmev- 
tijsko proizvodnjo oziroma z gojitvijo in izkoriščanjem gozdov, če imajo po- 
sebej organizirano hranilno in posojilno službo. 

Ustanovitev in poslovanje hranilno-kreditnih zadrug ter hranilno-kreditnih 
služb urejajo po določbi navedenega člena zveznega zakona republiški zakoni. 

Hranilno-kreditne zadruge: 

Med pripravo gradiva za zakon o hranilno-kreditnih zadrugah je bilo ugo- 
tovljeno, da mora republiški zakon popolnoma samostojno in izvirno reševati 
vprašanja hranilno-kreditnih zadrug, ker zvezni zakoni, na katere se je opiralo 
pripravljeno gradivo: zakon o bankah in .kreditnih poslih (Uradni list SFRJ, 
št. 12/65) in temeljni zakon o obrtnih in drugih določenih vrstah zadrug (Uradni 
list SFRJ, št. 16/65), prav tako kot drugi veljavni predpisi (na primer o pod- 
jetjih) ne rešujejo ustrezno vprašanj, ki bi se pojavila specifično pri hranilno- 
kreditnih zadrugah (upravljanje, prenehanje članstva in njihova jamstvena 
obveznost, likvidacija zadruge, delitev dohodka in drugo). 

Navedena vprašanja je treba še temeljito proučiti in pripraviti predlog za 
poseben zakon, zato ustanavljanje in poslovanje hranilno-kreditnih zadrug ni 
urejeno hkrati z zakonom o ustanavljanju in poslovanju hranilno-kreditnih 
služb. 

Hranilno-kreditne službe: 

Hranilno-kreditne službe kmetijskih in gozdarskih delovnih organizacij ob- 
stajajo domala dve desetletji, vendar njihovo poslovanje ni urejeno z ustreznim 
predpisom, tako da temelji njihovo poslovanje deloma še na določilih pravilnika 
o hranilnem in kreditnem poslovanju kmetijskih zadrug (Uradni list FLRJ 
št. 51/49). 

Po raz čiščenj u nekaterih nejasnosti in vprašanj v zvezi z zvezno zakonodajo 
je omogočena predložitev tega zakona. 

Zakon uporablja ime »hranilno-kreditna služba-«, ki je že udomačeno, na- 
mesto »hranilna in posojilna služba,« (prim. sedanji »hranilno-kreditni odsek«). 

34 
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Na območju SRS zbirajo hranilne vloge od občanov vse poslovne banke 
razen Splošne gospodarske banke (10 — vključno Jugobanka) z njihovimi po- 
slovnimi enotami (65), poštna hranilnica (450 pošt) in hranilno-kreditni odseki 
pri kmetijskih zadrugah (90). 

Stanje hranilnih vlog v naši republiki po uveljavitvi gospodarske reforme 
je naslednje (podatki SDK): 

Rubrika »pri ostalih« zajema vloge izseljencev izven poslovnih bank in. 
poštne hranilnice, do konca leta 1966 pa tudi vloge hranilno^kredi tirih odsekov 
kmetijskih zadrug, ki jih sedaj statistika zajema v rubriki »pri poslovnih 
bankah«. Iz tabele je razvidno, da so se hranilne vloge v dveletnem obdobju 
izvajanja gospodarske reforme v naši republiki več kot podvojile (224 "/o) in 
zajemajo1 18 "/<► vseh hranilnih vlog v državi; tako je Slovenija, z oziram na 
število prebivalcev na prvem mestu po> obsegu hranilnih vlog. Največ vlog 
zberejo poslovne banke. Njihova udeležba je v zadnjih mesecih, to je po zvi- 
šanju obrestne mere za vloge na vpogled na, povprečno 6,25 °/o, porastla v pri- 
merjavi s poštno hranilnico). Poštna hranilnica nudi še vedno staro> obrestno 
mero 5 °/o za hranilne vloge na vpogled, zato je njena udeležba padla, od 26 °/o 
v letu 1966 na 22,6 °/o v septembru 1967, to je 3,4 »/o, za toliko se je tudi povečal 
delež poslovnih bank (3,7 °/o>). 

Zakon o bankah in kreditnih poslih (Uradni list SFRJ, št. 12/65) omejuje 
kreditiranje občanov in njihove gospodarske dejavnosti oziroma ga veže na 
posebne zvezne predpise: 

Zvezni zakon v 168. členu določa, da smejo delovne organizacije dajati 
kredite zasebnikom le v zvezi s trajno kooperacijo s tem, da so izključeni krediti 
individualnim kmetijskim proizvajalcem, obrtnikom, gostincem in drugim ose- 
bam s samostojno- dejavnostjo. V 89. členu je rečeno, da dajejo banke lahko 
tudi investicijske kredite občanom za pospeševanje njihove gospodarske dejav- 
nosti. Končno je za banke glede kratkoročnih kreditov v 98. členu rečeno, da 
smejo izjemoma dajati kratkoročne kredite tudi občanom. Namene in pogoje 
določajo posebni zvezni predpisi, kar velja tudi za morebitne investicijske kre- 
dite občanom za namene zunaj pospeševanja njihove gospodarske dejavnosti 
(89. člen). 

Omenjeni zvezni predpisi doslej niso izšli. Republiški sekretariat za fi- 
nance je glede izdaje navedenih predpisov nekajkrat posredoval pri zveznem 
sekretariatu za finance. 

V začetku obrazložitve navedeno določilo zakona o bankah in kreditnih 
poslih (133. člen) po katerem republike s svojimi zakoni uredijo ustanavljanje 
in poslovanje določenih denarnih ustanov, pa odpira možnost za zbiranje de- 

v tisočih N din 
Pri po- 

Skupno "/» slovnih 
bankah 

december 1965 
december 1966 
junij 1967 

julij 1965 

september 1967 

542 250 100,0 396 670 73,2 141 510 26,1 4 070 0,7 
585 420 100,0 430 530 73,6 149 480 25,5 5 410 0,9 

1 027 044 100,0 754 916 73,5 267 492 26,0 4 636 0,5 
1 148 882 100,0 867 580 75,5 278 625 24,3 2 677 0,2 
1 212 667 100,0 935 827 77,2 274 214 22,6 2 626 0,2 
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niarja občanov z namenom, cla se iz zbranih sredstev kreditira pospeševanje 
njihove gospodarske dejavnosti in druge potrebe. 

Hranilno-kreditni odseki pri kmetijskih zadrugah zajemajo le majhen del 
vseh hranilnih vlog, zbranih v naši republiki (4—5%), največ od kmetijskih 
proizvajalcev (80 %>), delno pa tudi od drugih občanov (20 !0/o), ki skupno znašajo 
okrog 45 milijonov novih dinarjev. Med imenovanimi odseki (okrog 90) imajo 
namreč nekateri precejšnjo poslovno samostojnost, pri drugih pa pomeni naziv 
»hranilno-kreditni odsek« bolj posel, ki ga zadruga poleg drugih tudi opravlja, 
kot pa delovno enoto za zbiranje denarja kmetijskega prebivalstva in za dajanje 
kreditov. Tako imamo hranilno-kreditne odseke z obeležji pravega bančno- 
hranilniškega poslovanja, pa tudi odseke, ki so depozitna blagajna za prihranke 
kmečkega prebivalstva na njihovem območju. Hranilno-kreditni odseki upo- 
rabljajo v povprečju le četrtino' (25 %) zbranih sredstev hranilnih vlog za 
kreditiranje kmetov in drugih občanov, skoraj dve tretjini (64 %) zbranih 
sredstev pa so uporabljale zadruge kot stalna obratna sredstva, ostalo (11%) 
pa so predvsem depoziti pri bankah (ostanek varnostne rezerve) in drugo. Ome- 
niti je treba še, da daijejo hranilno-kreditni odseki kredite kmetijskim proizva- 
jalcem pretežno za pospeševanje kmetijske proizvodnje (nabava obdelovalnega 
orodja, strojev in plemenske živine, adaptacija gospodarskih poslopij, obnova 
sadovnjakov in vinogradov). 

Da bi bil delež kmetov in drugih občanov pri prejetih kreditih večji kot 
sedaj, je bilo treba v zakonu predvideti omejitev dajanja kreditov ustanovitelju 
do največ tretjine vseh sredstev iz hranilnih vlog. V posameznem nujnem pri- 
meru lahko najvišji ustanoviteljev organ upravljanja določi, da se dovoli usta- 
novitelju kredit, s katerim bi bila presežena navedena omejitev. 

Predlagani zakon, kateremu bodo morale obstoječe hranilno-kreiditne za- 
druge prilagoditi svoje poslovanje, odpira nove možnosti, da se ob primerni 
kontinuirani aktivnosti in pomoči prizadetih dejavnikov hranilniška dejavnost 
kmetijskih in gozdarskih delovnih organizacij razvija in s tem omogoči krediti- 
ranje za pospeševanje gospodarske dejavnosti in drugih potreb kmetov ter 
drugih občanov v večjem obsegu kot doslej in pod pogoji, ki ne bodo manj 
ugodni, kot so za kreditiranje ustanovitelja. 

* * * 

Za poslovanje hranilno-kreditne službe je odgovoren kot organ upravljanja 
hranilno-kreditni odbor. Tekoče delo hranilno-kreditne službe opravlja njen 
vodja, ki je odvisno od obsega poslovanja, lahko redno ali samo delno zaposlen 
v hranilno-kreditni službi. Pri večjem obsegu poslovanja ima hranihio-kreditna 
služba še druge delavce. Vodjo službe (in delavce) lahko plačuje tudi ustano- 
vitelj, kot je uveljavljena praksa pri hranilno-kreditnih odsekih, zlasti če bo 
obseg opravil majhen. 

Med dohodke hranilno-kreditne službe se štejejo poleg obresti in nado- 
mestil za opravljene storitve tudi morebitne dotacije ustanovitelja. 

Za zagotovitev uspeha in varnosti hranilnih vlog, zlasti pa likvidnosti ob 
visakem času, predvideva zakon obvezno nalaganje 20 %> sredstev hranilnih 
vlog pri poslovni banki, s katero bo hranilno-kreditna služba navezala trajne 
poslovne odnose. 

Za hranilne vloge jamči ustanovitelj hranilno-kreditne službe. Poleg tega 
mora ustanovitelj pridobiti za hranilne vloge pri hranilno-kreditni službi tudi 

34» 
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jamstvo poslovne banke, sicer hranilno-kreditne službe ne bo mogoče usta- 
noviti. Namen omenjene določbe je zagotoviti čim večjo varnost hranilnih vlog 
in s tem tudi tesnejšio povezavo hranilno-kreditnih služb s poslovnimi bankami. 

Na drugi strani so mnenja., da bo določba o pridobitvi jamstva poslovne 
banke zavrla ustanavljanje ter omejila poslovno svobodo in sposobnost hranilno- 
kreditnih služb in jih prisilno (namesto ekonomsko) povezovala, s poslovnimi 
bankami, na katere jih že tako veže zakon s tem, da. hranilno-kreditne službe 
obvezno1 nalagajo likvidnostno rezervo in. vsa prosta sredstva na poseben račun 
pri bankah. Za. varnost hranilnih vlog je po teh mnenjih dovolj poskrbljeno: 
jamstvo ustanovitelja, likvidnostna, rezerva, obvezno formiranje rezervnega 
sklada, sestav odbora hranilno-kreditne službe, ki sestoji iz zastopnikov usta- 
novitelja in varčevalcev in vodja službe, ki je zastopnik garanta-ustanovitelja. 

V zakonu je predvideno tudi subsidiarno jamstvo republike, za katero 
menimo, da je smotrno glede na to, da republika ureja s svojim zakonom te 
hranilne institucije. Materialno to jamstvo ne pomeni neposrednih bremen za 
republiko., saj je za varnost hranilnih vlog dano jamstvo z jamstvom ustano- 
vitelja, to je matične delovne organizacije, in poslovne banke. — Ker so 
hranilne vloge tuja (posojena) sredstva, je umestno določilo v zakonu, da zaradi 
sodne izvršbe zoper ustanovitelja ni mogoče poseči po sredstvih hranilno- 
kreditne službe. Isto velja v primeru, če pride ustanovitelj v stečaj. 

Hranilno-kreditne službe pri nas, že v mnogih primerih delujejo: kmetijske 
zadruge, kmetijska in gozdna gospodarstva, ki poslujejo^ z večjim številom 
kooperantov, že danes poslujejo po načelih, ki so opredeljena^ v tem zakonu. 
S predloženimi določili zakona želimo samo- uzakoniti obstoječo prakso, ki se 
je izkazala kot koristna, omogočiti njen nadaljnji razmah ter zagotoviti koope- 
rantom in drugim vlagateljem varnost njihovega, imetja. 

Sprejemanje hranilnih vlog je pravica in dolžnost hranilno-kreditnih služb, 
odobravanje kreditov, ki pomeni tudi določanje pogojev kreditiranja, pa določa 
odbor hranilno-kreditne službe. Poslovno politiko, potrjevanje zaključnih raču- 
nov in druge pristojnosti pa opravlja najvišji organ upravljanja kmetijske 
oziroma gospodarske organizacije — ustanovitelja hranilno-kreditne službe. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
20. februarja 1968 obravnavala predlog zakona o ustanavljanju in poslovanju 
hranilno-kreditnih služb kmetijskih in gozdarskih delovnih organizacij, ki ga 
je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Komisija je v načelni obravnavi ugotovila, da obstoja pravni temelj za 
ustanavljanje in delovanje hranilno-kreditnih služb kmetijskih in gozdarskih 
delovnih organizacij v zveznem zakonu o bankah in kreditnih poslih (Ur. 1. 
SFRJ, št. 12/65). Navedeni zakon v 133. členu določa, da poleg drugih tudi 
zadružne hranilnice in posojilnice ter kmetijske in druge zadruge ter delovne 
organizacije, ki se ukvarjajo s kmetijsko proizvodnjo oziroma z gojitvijo in 
izkoriščanjem gozdov, lahko sprejemajo hranilne vloge, če imajo posebej orga- 
nizirano hranilno in posojilno službo. Po tretjem odstavku citiranega člena 
zakona o bankah in kreditnih poslih se ustanavljanje in poslovanje hranilnih 
in posojilnih služb kmetijskih in gozdarskih delovnih organizacij, pa tudi drugih 
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hranilnih in posojilnih služb, ki so omenjene v istem členu, ureja z republiškim 
zakonom. 

Republiški zakon, ki bi neposredno' uredil navedena vprašanja za območje 
SR Slovenije, doslej še ni bil izdan, čeprav hranilno-kreditne službe kmetijskih 
in gozdarskih delavnih organizacij praktično poslujejo že 20 let. Zaradi ureditve 
vprašanj v zvezi z ustanavlj.anjem in poslovanjem navedenih hranilno-kreditnih 
služb je predlagani zakon po mnenju komisije potreben. 

Ugotovljeno je biio<, da predlagana ureditev vsebinsko izhaja iz obstoječega 
dejanskega stanja, pri -čemeir močneje pravno zagotavlja zanesljivost in varnost 
hranilnih vlog ter spodbuja nadaljnji razmah hranilništva na tem področju. 

V nadaljnji razpravi je bilo postavljeno vprašanje, ali so bile prizadete 
kmetijske in gozdarske delovne organizacije ter občinske skupščine v pripravah 
zakonskega predloga zadostno konzultirane oziroma ali so imele možnost izra- 
ziti svoja mnenja o predlagani zakonski ureditvi. To vprašanje je pomembno 
predvsem zato, ker se predlaga sprejem zakona po skrajšanem postopku, kar 
pomeni, da je na razpolago le malo časa, za širše obravnavanje zakonskega 
predloga. 

Predstavnik republiškega sekretariata za finance je v tej zvezi pojasnil, 
da so bile prizadete delovne organizacije konzultirane najprej s posredovanjem 
ustreznih organov gospodarske zbornice, kasneje pa še neposredno na sestanku 
predstavnikov tistih delovnih organizacij, ki imajo hranilniško službo- že prir- 
memo razvito. Občinske skupščine niso neposredno sodelovale v pripravah 
zakonskega predloga, vendar pa tudi nimajo- v tej zvezi predvidenih nobenih 
obveznosti. 

Po navedenih ugotovitvah in pojasnilih k zakonskemu predlogu ni bilo 
načelnih pripomb. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je komisija predlagala, 
dasie v četrti vrsti 5. člena in v drugi vrsti 11. člena beseda 
»zadruge1« oziroma »zadruga« dopolni tako, da se glasi »kmetijske zadruge« 
oziroma »kmetijska zadruga«. 

Sprememba je redakcijskega značaja in je potrebna zaradi preciznosti do- 
ločbe. V navedenih primerih gre smiselno le za kmetijske zadruge in ne za 
katerekoli druge zadruge. 

Predstavnik izvršnega sveta o predlaganih amandmajih še ni dal svoje 
izjave. 

Komisija je obravnavala tudi amandmaje k 6., 7., 11., 12. in 15. členu 
zakonskega predloga, ki, jih je na seji dne 15. februarja 1968 predlagal občasni 
odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora. 

Komisija z gledišča pravne skladnosti k, navedenim amandmajem, ni imela 
pripomb. Člani komisije so zlasti podrobno obravnavali razloge za amandma 
k 12. členu, s katerim, se predlaga, da se letni zaključni račun hranilno-kreditne 
službe obvezno pošlje le republiškemu sekretariatu za, finance na njegovo 
zahtevo. S tem se izključuje obveznost pošiljanja letnega zaključnega računa 
občinski, skupščini. Komisija je bila pri tem mnenja, da je, ne glede na to 
komu se zaključni račun pošilja, predvsem pomembno, da se zagotovi tajnost 
hranilnih vlog, ki je sicer izrecno zajamčena že s temeljnim zakonom o bankah 
in kreditnih poslih ter je eno osnovnih načel hranilniškega poslovanja. Ob 
doslednem varovanju tega načela tudi pri zaključnih računih ne bi moglo biti 
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osnove za nezaupanje do občinskih skupščin, če bi te eventualno dobivale 
splošne podatke o poslovanju hranilno-kreditnih služb ter njihove letne za- 
ključne račune brez individualne specifikacije hranilnih vlog. 

Zakonodajno-pravna komisija meni, da, je predlog zakona v skladu z ustavo 
in s pravnim sistemom. 

Št.: 44-21/68 
Ljubljana, 21. 2. 196fi 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora je na seji 
dne 19. 2. 1968 obravnaval predlog zakona o ustanavljanju in poslovanju hrar- 
nilno-krediltnih služb kmetijskih in gozdarskih delovnih organizacij, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet s predlogom, da ga obravnava po 
skrajšanem postopku na, podlagi 294. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Odbor se je v načelu strinjal z izdajo predloženega zakona. Zakon bo nam- 
reč urejal vprašanja, ki bi jih bilo nujno že prej urediti zaradi uspešnejšega 
uveljavljanja hranilništva tudi na tistih področjih, kjer se hranilniška služba 
bank in pošt ni uspela v polni meri uveljaviti. 

V načfelni razpravi se je odbor precej zadržal pri vprašanju uvedbe dopol- 
nilnega jamstva poslovnih bank za hranilne vloge pri hranilno-kreditnih službah 
kmetijskih in gozdarskih delovnih organizacij. Obvezno dopolnilno jamstvo, 
kot je predvideno v zakonskem predlogu, daje namreč poslovnim' bankam 
poseben položaj, ki jim bo dopuščal poseganje v gospodarjenje hranilno-kre- 
ditnih odsekov. Predstavnik gospodarske zbornice SR Slovenije je odločno 
nasprotoval v zakonu predlagani rešitvi, menil je, da predlagana rešitev ni 
umestna. Pri zbiranju hranilnih vlog so hranilno-kreditni odseki dosegah že 
sedaj zavidljive uspehe, tako' po število vlagateljev kot zbranih sredstvih in to 
brez družbene intervencije pri zagotavljanju jamstva za hranilne vloge; likvid- 
nost pa so reševali v medsebojnem, sodelovanju. Predstavnik republiškega sekre- 
tariata za finance pa je utemeljeval predlagano ureditev s tem, da republika 
brez vpogleda v poslovanje hranilno-kreditnih odsekov ne bi mogla prevzeti 
jamstva za hranilne vloge in da je umestneje, da se to ureja prek poslovnih 
bank, ki so hkrati sposobne zagotoviti tem odsekom sredstva v primeru nelikvid- 
nosti. Nadalje je menil, da tako zaostrovanje raznih vprašanj ni, realno priča- 
kovati: pri zagotavljanju dopolnilnega jamstva s strani poslovnih bank, da, bi 
bila ta oblika varčevanja ogrožena, ker bi to bilo v nasprotju z interesi samih 
poslovnih bank. Za zmanjšanje »monopolnih pravic«, ki izhajajo iz dopolnilnega 
jamstva poslovnih bank, pa so bile nakazane s strani nekaterih udeležencev 
razprave možnosti, da naj bi se dopustilo, da si jamčijo hranilno-kreditni odseki 
med seboj za hranilne vloge, ali da se pozavarujejo pri zavarovalnicah. 

Glede na to, da bi takšna ah drugačna nepremišljena ureditev dopolnilnega 
jamstva lahko* povzročila veliko škodo, je bilo dogovorjeno, da bo odbor o tem 
še razpravljal, ko bo dobil stališče združenja poslovnih bank in hranilnic SR 
Slovenije o- tem vprašanju; o svojem stališču pa bo poročal republiškemu zboru. 

V podrobni obravnavi pa je odbor sprejel ob upoštevanju pripomb odbora 
za - zadružništvo in kooperacijo pri svetu za kmetijstvo, živilsko industrijo in 
zadružništvo gospodarske zbornice SR Slovenije naslednje dopolnilne in spre- 
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minjevalne predloge, ki jih je sprejel že tudi občasni' odbor za gospodarsko 
programiranje in finance gospodarskega zbora na seji dne 15. 2. 1968: 

K 6. členu : Drugi odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Krediti se lahko dajejo iz sredstev hranilnih vlog, iz sredstev skladov 

hranilno-kreditne službe1 in drugih virov, razen iz rezervnega sklada.« 
Sprememba je potrebna zato, da se dopusti možnost odobravanja kreditov 

v okviru raznih aranžmajev z bankami. Tako bi hranilno-kreditne službe lahko 
odobravale npr. tudi kredite, ki bi jih same dobile pri bankah. 

Odbor za zadružništvo in kooperacijo je predlagal, da naj se črta besedilo 
petega odstavka, ki določa, da hranilno-kreditne službe ne smejo dajati usta- 
novitelju posojil pod: ugodnejšimi pogoji kot občanom. Odbor tega spreminje^ 
valnega predloga ni osvojil, ker je menil, da predlagana prepoved v zakonskem 
predlogu ščiti vlagatelje hranilnih vlog in preprečuje moižnosrb, da bi se npr. 
obravnavalo ustanovitelju posojila po nižji obrestni meri, za razliko pa; povečalo 
obrestno mero posojil občanom. 

K 7. členu : Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Hranilno-kreditna služba mora imeti najmanj 10 %> sredstev hranilnih 

vlog naloženih kot a vista hranilno vlogo pri poslovni banki za; likvidnostno 
rezervo.« 

Znižanje obvezne likvidnostne rezerve je utemeljeno, ker je 20 % rezerva 
razmeroma visoka in je nad običajnim poprečjem, ki velja za bančne orga^ 
nizati je. Razen tega pa mora itak imeti vsaka hranilno-kreditna služba garan- 
cijo poslovne banke, s čimer je zajamčena likvidnost hranilno-kreditne službe. 

Hranilno-kreditna služba je v bistvu asociacija določene skupine občanov- 
vlagateljev in zato je logično, da se smatrajo likvidnostne rezerve kot a vista 
hranilne vloge, saj gre v bistvu le za neko organizirano obliko vlagateljev dolo- 
čene vloge pri poslovni banki. S predlagano spremembo tega odstavka se tako 
tudi z zakonom precizira in potrdi značaj vlog k metov-varčevalcev pri hranilno- 
kreditnih službah. 

K 11. členu: V zadnji vrsti drugega odstavka se besedi »tri mesece« 
zamenja z besedama »dvanajst mesecev«. 

Rok treh mesecev je prekratek; rok 12 mesecev za odpoved pogodbe o do- 
polnilnem jamstvu pa bolj ustreza pomembnosti tega dejanja. 

K 12;. členu: Drugi odstavek se1 spremeni tako, da se glasi: 
»Hranilno-kreditna služba je dolžna letni zaključni račun poslati repu- 

bliškemu sekretariatu za, finance na njegovo zahtevo.« 
Zaključnega računa delovne organizacije drugih dejavnosti ne predlagajo 

občinskim skupščinam in zato' ne bi bilo umestno to praklo vpeljati prav 
pri hranilnio-kreditnih službah. 

K 15. členu : Pirvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Obstoječe hranilno-kreditne službe (odseki) morajo uskladiti svoje poslom 

vanje z določbami tega zakona do konca leta 1968.« 
Rok za uskladitev poslovanja z določbami tega zakona je lahko precizneje 

opredeljen. Kot primeren datum je bil predlagan 31. december 1968, ki ni 
bistveno daljši kot šest mesecev; a hranilno-kreditna služba ne bo imela nekega 
posebnega dodatnega dela zaradi uskladitve poslovanja med letom. 

O predloženih spreminjevalnih in dopolnilnih predlogih se izvršni svet kot 
predlagatelj zakona ni izjavil. 
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Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora je določil 
za svojega poročevalca poslanca Franca Kolar j a. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da predlog zakona s predloženimi 
dopolnitvami in spremembami sprejme po skrajšanem postopku. 

Št.: 44-21/68 
Ljubljana, 20. 2. 1968 

Občasni odbor za gospodarsko programiranje in finance je kot pristojni 
odbor gospodarskega zbora na. seji dne 15. februarja 1968 obravnaval predlog 
zakona o ustanavljanju in poslovanju hranilno-kreditnih služb kmetijskih in 
gozdarskih delovnih organizacij, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
izvršni svet s predlogom, da ga obravnava po< skrajšanem postopku na podlagi 
294. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

V načelni razpravi je odbor ugotovil, da je uveljavitev predloženega zakona 
potrebna,, saj že okoli 19 let delujejo' te institucije, ne da bi bilo njihovo 
poslovanje urejeno1 z zakonom. Predloženi zakon je tudi usklajen z veljavno 
zvezno zakonodajo'. 

Odbor je predlog zakona v načelu sprejel. 
V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga pa je sprejel naslednja 

stališča, in predloge: 
Odbor se strinja v celoti s predlaganim besedilom 2. in 3. člena in zavrača 

spreminjevalne predloge, da hranilno-kreditna služba ne bi imela samostojnega 
obračuna. Tu ne gre za nikakršno* biirokracijo, ampak gre le za: to, da se ta 
sredstva, ločeno evidentirajo' in posebej vodijo, pri čemer pa seveda ni nikakršne 
intencije, da, se za vodenje te službe organizira, posebno osebje. 

K 6, členu: Odbor predlaga, amandma, po katerem se drugi odstavek 
tega, člena spremeni tako, da se glasi: 

»-Krediti se lahko dajejo iz sredstev hranilnih vlog, iz sredstev skladov 
hranilno-kreditne službe iin drugih virov, razen iz, rezervnega sklada.« 

Obrazložitev: 
2e s 13. in 14. členom tega zakona, je predviden tudi širši delokrog delo- 

vanja hranilno-kreditne službe. Tu gre predvsem za dopustitev možnosti odo- 
bravanja kreditov v okviru raznih aranžmajev z bankami, da bi hranilno-- 
kreditne službe lahko odobravale npr. tudi kredite, ki bi jih same dobile pri 
bankah. 

— Po predlogu predstavnika gospodarske zbornice naj bi se peti odstavek 
6. člena, s katerim, se ne dovoljuje hranilno-kreditnim službam, da bi dajale 
ustanovitelju kredite pod ugodnejšimi pogoji kot občanom, črta. P01 daljši 
razpravi je odbor soglasno' sklenil, da se ta predlog ne osvoji. S tem določilom 
so namreč zaščiteni vlagatelji hranilnih vlog in preprečene možnosti, da bi npr. 
hranilno-kreditna služba odobravala' ustanovitelju, kredit po obrestni meri re- 
cimo 2 %, izgubo, ki bi nastala zaradi tega, pa pokrila npr. z obrestno mero 
8—10 "/d,, po kateri' bi se obrestovali krediti, dani občanom. 

— V zvezi z obravnavo' besedila šestega odstavka 6. člena je bilo izraženo 
mnenje, naj skupen znesek kreditov, ki jih lahko dobi ustanovitelj od hranilno- 
kreditne službe, ne bi bil omejen na eno tretjino skupnega zneska hranilnih 
vlog, ker da niso redki primeri, da pri občanih-vlagateljih ni dovolj zanimanja 
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za najemanje kreditov in ostajajo vloge neizkoriščene. Vlagateljem se seveda 
obračunavajo obresti, ki pa nimajo kritja v obrestih za odobrene kredite. Po 
daljši razpravi se je odbor zedinil, naj predlagana omejitev v zakonu ostane, 
kakršna je, kritje za obresti vlagateljem pa naj, hranilno-kreditna služba poišče 
v ustreznih aranžmajih si poslovnimi bankami. Sicer pa je v izjemnih primerih 
itak možno doseči odstop od določila šestega odstavka 6. člena na podlagi 
zadnjega odstavka, tega, člena. 

K 7. členu: Odbor predlaga amandma, po katerem se prvi odstavek 
spremeni tako-, da se glasil: 

»Hranilno-kreditna služba mora imeti najmanj 10'%> sredstev hranilnih 
vlog naloženih kot a vista hranilno vlogo pri poslovni banki za likvidnostno 
rezervo.-« 

Obrazložitev: 
Znižanje obvezne likvidnostne rezerve je utemeljeno, ker je 20 %> rezerva 

razmeroma visoka in je nad običajnim poprečjem, ki velja za bančne organi- 
zacije. Razen tega pa, itak mora imeti, vsaka hranilno-kreditna, služba garancijo 
poslovne banke, s čimer je zajamčena, likvidnost hranilno-kreditne službe. 

Hranilno-kreditna služba je v bistvu asociacija določene skupine občanov- 
viagateljev in zato je logično, da se smatrajo likvidnostne rezerve kot a vista 
hranilne vloge, saj gre v bistvu le za neko organizirano obliko vlagateljev 
določene vloge1 pri poslovni banki. 

S predlagano- spremembo tega odstavka se z zakonom precizira in potrdi 
značaj vlog kmetov-varčevalcev pri hranilno-kreditnih službah. 

Izražena pripomba, da je 10 "/o vendarle nizka likvidnostna rezerva,, je 
v dobršni meri odpravljena tudi z drugim odstavkom tega člena, s katerim se 
pooblašča republiški sekretar za finance, da v skladu s splošnimi gospodarskimi 
gibanji spremeni odstotek likvidnostne rezerve iz prvega odstavka 6. člena. 

K 11. členu : Odbor predlaga amandma, po katerem se v zadnji vrsti 
drugega odstavka besedi »tri mesece« zamenjata z besedama »dvanajst mesecev«. 

Obrazložitev: 
Soglasno mnenje odbora, je bito, da je rok treh mesecev prekratek in, dia 

ustreza rok za odpoved o< dopolnilnem jamstvu 12 mesecev. 
K 12. členu: Odbor predlaga amandma, po katerem se drugi odstavek 

spremeni tako, da se glasi: 
»Hranilno-kreditna služba je dolžna letni zaključni račun poslati repu- 

bliškemeu sekretariatu za finance na njegovo zahtevo.« 
Obrazložitev: 
Odbor se je v celoti strinjal s številnimi pripombami vlagateljev in tudi 

hranilno-kieditnih služb, da bi obvezno pošiljanje zaključnega računa občinskim 
skupščinam zmanjšalo zaupanje vlagateljev v hranilno-kreditno službo;. Gre 
predvsem za tajnost vlog, ki je zajamčena z zakonom. Kmetje-vlagatelji namreč 
ne želijo, da bi se vloge obravnavale tudi na občinskih skupščinah. Ta pripomba 
je utemeljena in jo potrjuje tudi vsakdanja praksa v našem hranilništvu sploh, 
saj dobršen del vlagateljev hranilnih vlog v večjih centrih odpade na vlagatelje 
iz oddaljenejših krajev. 

K 15. členu: Odbor predlaga amandma, po katerem se prvi odstavek 
spremeni tako, da se glasi: 

»Obstoječe hranilno-kreditne službe (odseki) morajo uskladiti svoje poslo- 
vanje z določbami tega zakona do konca leta 1968.« 
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Obrazložitev: 
Odbor se je po daljši razpravi zedinil, da je termin za uskladitev poslovanja 

z določbami tega zakona lahko tudi preciznejši in je menil, da je termin 30. de- 
cember 1968 primeren, ker ni bistveno daljši kot šest mesecev, a hranil.no- 
kreditna, služba ne bo imela nekega posebnega dodatnega dela zaradi sprememb 
med letnim poslovanjem, tako pa bo lahko poslovanje zastavljeno v skladu z 
zakonom s 1. januarjem 1969. 

— Po mnenju gospodarske zbornice in nekaterih hranilno-kreditnih služb 
naj bi v zakonu odpadla v 11., 12. in 15. členu zajeta določila o obveznem, dopol- 
nilnem jamstvu poslovnih bank. Po daljši razpravi je odbor soglasno zavrnil 
te predloge in zedinil predloga, naj vsa določila o obveznem dopolnilnem jamstvu 
poslovnih bank ostanejo, ker pomeni dopolnilno jamstvo dodatno garancijo 
za vse vlagatelje-kmete. S tem ne nosi več rizika samo hranilno-kreditna služba 
in njen ustanovitelj, ampak tudi poslovna banka, katere jamstvo pa. je brez 
dvoma dokaj tehtnejše oziroma pomeni dobro dopolnitev osnovnega jamstva 
same službe in ustanovitelja. 

Odbor sporoča zboru, da se o predlaganih amandmajih izvršni svet kot 
predlagatelj zakona še ni izjavil. 

Odbor predlaga gospodarskemu zboru, da obravnava predlog zakona po 
skrajšanem postopku in da zakonski predlog s predlaganimi spremembami in 
dopolnitvami sprejme. 

Za svojega poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Franca 
Šarba. 

Št.: 44-21/68 
Ljubljana, 15. 2. 1968 

Na svoji seji dne 7. marca 1968 je zakonodajno-pravua komisija Skupščine 
SR Slovenije obravnavala amandmaje poslanca, inž. Jožeta Javornika ter po- 
slanca inž. Janka Kosovela k 11., 12. in 15. členu predloga zakona o ustanav- 
ljanju in poslovanju hranilno-kreditnih služb kmetijskih in gozdarskih delovnih 
organizacij. 

Komisija je ugotovila, da je odločitev o tem, ali naj se za ustanovitev hra- 
niilno-kreditne službe predpiše dopolnilno' jamstvo poslovnih bank ali se ne 
predpiše, odvisna od dejanske presoje vseh okoliščin in pri tem ne gre za 
pravno' vprašanje. Zakon o bankah in kreditnih poslih (Ur. 1. SFRJ, št. 12/65) 
takega dopolnilnega jamstva ne terja niti ga ne izključuje teir je to vpra- 
šanje možno urediti v predlaganem zakonu povsem samostojno. Z vidika sklad- 
nosti s pravnim sistemom je torej možna tako rešitev, ki je predlagana v zakon- 
skem, predlogu kot tudi rešitev, ki se predlaga z amandmaji. 

Glede na to, da je namen predlaganega zakona pravno urediti in utrditi 
obstoječe stanje in sedanji status hranilno kreditnih služb kmetijskih in gozdar- 
skih delovnih organizacij — pri čemer pa se zahteva po dopolnilnem jamstvu 
pojavlja kot novost, proti kateri se kaže znaten odpor — je bila komisija mnenja, 
da bi navedenemu osnovnemu konceptu zakona bolj ustrezalo, če ne predpiše 
dopolnilnega jamstva poslovnih bank ter urejanje medsebojnih razmerij med 
bankami in branilno-kreditnimi službami prepusti njimi samim, kot je bilo to 
doslej. Vsi podatki kažejo, da v teh odnosih doslej ni bilo težav, ki bi opravi- 
čevale drugačno ureditev. Institucija dopolnilnega jamstva bi sicer še močneje 
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zavarovala naložene hranilne vloge, vendar se je komisija strinjala s predla- 
gateljema amandmajev, da dosedanje izkušnje delovanja hran i ln o-kr cd i t n:i h 
služb kmetijskih in gozdarskih delovnih organizacij zagotavljajo zadostno var- 
stvo hranilnih vlog in da so druga jamstva, ki so navedena v predlaganem 
zakonu, zadostna iin dovolj učinkovita (subslidiarno jamstvo republike, jamstvo 
ustanovitelja, likvidnostna rezerva, rezervni sklad, izvzem hranilnih vlog od 
izvršbe in stečaja ustanovitelja). 

Enako je komisija ocenila tudi predloge združenja poslovnih bank in hra- 
nilnic Ljubljana z dne 1. 3. 1968. Ti predlogi še precizneje urejajo razmerja 
med hranilno-kreditno službo in poslovno banko tudi glede dopolnilnega jam- 
stva, pri čemer so ti predlogi v skladu s predloženim zakonom, vendar naspro- 
tujejo amandmajem inž. Jožeta Javornika in inž. Janka Kosovela. Komisija 
k predlogom združenja poslovnih bank in hranilnic ni imela pripomb z vidika 
pravne skladnosti — sicer pa meni, da pri tem ne gre za pravna vprašanja, 
temveč za dejansko odločitev, kot je bilo omenjeno že ob oceni amandmajev 
navedenih dveh poslancev. 

St.: 44-21/68 
Ljubljana, 11. 3. 1968 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembi in dopolnitvi zakona o gozdovih 

1. člen 

44, čLen zakona o gozdovih (Uradni list SRS, št. 30-309/65) se spremeni 
takoi, da se glasi : 

»Gospodarska organizacija, ki gospodari z gozdovi, na katerih je lastninska 
pravica, mora od: posekanega, ali kako drugače podrtega lesa iz teh gozdov 
obračunati biološko amortizacijo. 

Za les1 iz teh gozdov, ki ga organizacija odda lastnikom za neposredno 
uporabo1 v njihovem kmečkem gospodarstvu in gospodinjstvu (1. točka 42. 
člena), se biološka amortizacija ne plača. Od lesa, ki ga dobi po 1. točki 42. člena 
tega zakona lastnik iz svojega gozda za potrebe domače lasne obrti, plača 
biološko amortizacijo lastnik gozda. 

Biološka amortizacija se zbira pri gospodarski organizaciji, ki gospodari 
z omenjenimi gozdovi. Ta organizacija vodi biološko amortizacijo knjigovodsko 
ločeno od drugih svojih sredstev. Sredstva te amortizacije se uporabljajo' ža 
pospeševalna dela v omenjenih gozdovih skladno z gozdnogospodarskimi načrti 
ali letnimi načrti gospodarjenja z gozdovi (53. člen). 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije določi najnižje zneske biološke amor- 
tizacije ter predpiše, kako se ta amortizacija obračunava, vplačuje in uporablja. 

Določbe tega člena veljajo tudi za gozdove na kraškem območju (31. člen).« 

2. člen 

V 5. točki prvega odstavka 48. člena se za besedo »-če« dodajo besede: 
»zbira, vodi ali«. 

3. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SR Slovenije«. 
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'OBRAZLOŽITEV 

Zakon o gozdovih (Uradni list SRS, št. 30/65) v 44. členu določa, da se 
morajo sredstva biološke amortizacije uporabljati za pospeševanje zasebnih 
gozdov, in sicer po zveznih predpisih, ki urejajo amortizacijo za regeneracijo 
gozdov v družbeni lastnini. Ob uveljavitvi tega zakona sta bila to dva zvezna 
predpisa: zakon o merilih za obračunavanje amortizacije za regeneracijo gozdov 
(Uradni list SFRJ, št. 35/65) ter pravilnik o načinu obračunavanja in plačevanja 
amortizacije za regeneracijo' gozdov (Uradni list SFRJ, št. 37/65). Ta dva zvezna 
predpisa sta podrobno predpisovala tudi namen, za katerega je bilo moč upo- 
rabljati sredstva amortizacije za regeneracijo gozdov veljala pa sta do 31. 12. 
1966. Dne 1. 1. 1967 pa se je pričel uporabljati nov zvezni zakon o amortizaciji 
osnovnih sredstev organizacij (Uradni list SFRJ, št. 29/66). Ta zakon vsebuje 
v 25. členu določbe o široki uporabi amortizacije za regeneracijo gozdov, tako 
da jo sploh izenačuje z amortizacijo od drugih osnovnih sredstev. Dolom namreč, 
da delovna organizacija uporablja, amortizacijska sredstva za nadomestilo do- 
tedanjih in nabavo novih osnovnih sredstev, sredstva od amortizacije gozdov 
pa tudi za dela, ki jih ima v gozdnogospodarskem načrtu, in, da smejo go- 
spodarske organizacije uporabljati amortizacijska sredstva tudi za diruge na- 
mene, za katere se smejo uporabljati denarna sredstva poslovnega sklada. To 
velja za gozdove v družbeni lastnini, ki so osnovno sredstvo delovnih organi- 
zacij, kar pa zasebni gozdovi niso. 

Spričo tega, da omenjeni 44. člen navedenega republiškega zakona o go- 
zdovih določa uporabljati biološko amortizacijo le za pospeševanje zasebnih 
gozdov, torej strogo namensko, je jasno, da omenjenih novih zveznih predpisov, 
ki predvidevajo uporabo: amortizacije tudi za druge namene in ne le za gozdno- 
gospodarska dela, (po gozdnogospodarskih načrtih), ni moč uporabljati pri raz- 
polaganju s sredstvi biološke amortizacije, ki je predpisana le za, zasebne 
gozdove. 

Zato je potrebno spremeniti navedeni 44. člen tako, da se črta njegova 
dosedanja določba o uporabi zveznih predpisov tudi za biološko amortizacijo, 
obenem pa se pooblasti izvršni svet, da predpiše tudi vsebino uporabe te amor- 
tizacije. 

Omenjena, sprememba 44. člena;, ki je zaradi spremenjenih zveznih pred- 
pisov nujna,, pa hkrati omogoča spremeniti tudi nekatere druge dele besedila 
tega člena, ki se pri dosedanjem izvajanju zakona mestoma ni pokazalo dovolj 
jiasmo. Tako so nekatere gospodarske organizacije opozorile, da v tem zakoniu 
ni pooblastila za izvršni svet, da predpiše oprostitve plačila biološke amor- 
tizacije, kakor je storil v IV. točki sedaj veljavnega odloka o merilih za obra- 
čunavanje biološke amortizacije gozdov, na katerih je lastninska pravica, in 
o uporabi sredstev te amortizacije (Uradni list SRS, št. 33/65). Dalje tudi ni 
povedano, kje se vodi biološka amortizacija. 

Glede na povedano je potrebno vnesti neposredno v zakon določbo, da se 
biološka amortizacija ne plača od lesa, ki ga lastnik zasebnega gozda dobi glede 
na 1. točko 42. člena sedanjega zakona o gozdovih iz tega gozda za neposredno 
uporabo v svojem kmečkem gospodarstvu in gospodinjstvu. Določba o neplačilu 
te amortizacije za tak les temelji na 11. členu temeljnega zakona o gozdovih 
(Uradni list SFRJ, št. 26/65), ki neposredno priznava lastnikom zasebnih gozdov, 
oddanih delovnim organizacijam v gospodarjenje, les iz teh gozdov za navedeno 
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uporabo, ne pooblašča pa republik, da bi smele s svojimi predpisi določiti za 
ta les kakršno koli plačilo. Dalje je treba vneisti v zakon novo določbo, da se 
biološka amortizacija zbira pri gospodarski organizaciji, in še načelno določbo, 
za katere namiene je moč uporabljati to amortizacijo. 

Spričo navedenega je izdelano celotno novo besedilo 44. člena. 
V zvezi z uporabo biološke amortizacije je tudi določba 5. točke 48. člena 

zakoma o gozdovih, ki đolo'ča gospodarski prestopek, če delovna organizacija 
uporabi sredstva biološke amortizacije gozdov občanov nasprotno določbam 
44. člena. Spričo tega, da ta predlog podrobneje predpisuje tudi zbiranje in 
vodenje sredstev te amortizacije, je potrebno razširiti to kazensko sankcijo tudi 
na primere, če delovna organizacija zbira in vodi sredstva biološke amortizacije 
nasprotno tem določbam. Ta razširitev je vsebovana v 2. členu predloga zakona. 

Osnutek zakona je bil poslan v mnenje in pripombe občinskim skupščinam 
in poslovnemu združenju gozdnogospodarskih organizacij. Kolikor je bilo mo- 
goče glede na določbe navedenega temeljnega zakona, so v predlogu zakona 
upoštevane tudi njihove pripombe. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročila z dne 
21/. 2. 1968, št. 321-6/68. 

Odbor za proizvodnjo in promet republiškega zbora — poročilo z dne 6. 2. 
1968, št. 321-6/68. 

Občasni odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodar- 
skega zbora — poročilo 2. 2. 1968, št. 321-6/68. 

Občasni odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodar- 
skega zbora je na 9. seji dne 21. marca 1968 obravnaval sporočilo podpredsednika 
republiškega zbora, v katerem sporoča gospodarskemu zboru, da je republiški 
zbor na seji dne 12. marca 1968 sprejel zakon o spremembi in dopolnitvi zakona 
o gozdovih v drugačnem besedilu kot gospodarski zbor, ki je o predlogu zakona 
sklepal 12. marca 1968. 

Odbor je razpravljal o besedilu neusklajenega prvega odstavka 44. člena 
zakona o gozdovih, ki ga je republiški zbor sprejel na podlagi amandmaja 
poslanca republiškega zbora Janka Žigona. 

Odbor je ugotovil, da je sporna osnova, od katere se obračunava in plačuje 
biološka amortizacija in vztraja, da se biološka amortizacija obračunava in vpla- 
čuje od posekanega ali kako drugače podrtega lesa in ne na osnovi prodanega 
lesa, kakor je določeno z besedilom, ki ga je sprejel republiški zbor na podlagi 
amandmaja poslanca Janka Zigonav 

Odbor zavrača argumente, ki so vodili republiški zbor pri njegovi odločitvi, 
predvsem zato, ker meni, -da bi bila amortizacija obračunana na podlagi proda- 
nega lesa, dokaj manjša kot na podlagi posekanega lesa in da bi ob uporabi 
zakona, kakor ga je sprejel republiški zbor, ostalo neobračunane in tudi1 nevpla- 
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čame dokaj amortizacije od posekanega lesa. Ne smemo si namreč zakrivati 
dejstva, da gre dokaj leisa v promet mimo gozdnogospodarskih podjetij. 

Prav tako se odbor ni strinjal z argumentacijo, da bi pomenila uveljavitev 
zakona, kakor ga je sprejel gospodarski zbor, potrebo po zaposlitvi dokajšnjega 
števila novih ljudi, ki bi evidentirali in obračunavali posekani ali kako drugače 
podrti les. Gozdna gospodarstva morajo itak voditi evidenco o odkazanem lesu 
za posek in bi torej že ta evidenca lahko' služila kot dokajšnja osnova za evi- 
denco obračunavanja, biološke amortizacije od posekanega ali kako drugače 
podrtega lesa. 

Kolikor bi ž zakonom predpisali obračunavanje biološke amortizacije le od 
prodanega lesa, potem bi že s samim zakonom oprostili obveznost plačevanja 
amortizacije za ves les, ki gre danes miimo1 gozdnih gospodarstev ali po kakršnih- 
koli drugih zvezah iz naših gozdov. Gradbena podjetja npr. ne nabavijo niti 
polovice vsega lesa pri gozdnih gospodarstvih, ampak na nek drug način. Torej 
je že v današnjih razmerah dokaj nespoštovanja. predpisov in je veliko prijav 
pri sodnikih za prekrške. Kolikor pa bi sprejeli zakon, kakor je bil sprejet v 
republiškem zboru, potem, bi položaj še poslabšali, ker bi že z zakonom oprostili 
dokajšnje količine lesa od obveznosti obračunavanja biološke amortizacije. 

Odbor predlaga zboru, da ne sprejme besedila prvega odstavka 44. člena 
zakona o gozdovih, kakor ga je sprejel republiški zbor. 

Odbor je za poročevalca na seji zbora določil poslanca Rada. Sorlija. 

St.: 321-6/68 
Ljubljana, 23. 3. 1968 

PREDLOG ZAKONA 

o ureditvi določenih vprašanj s področja graditve investicijskih objektov 

I. Izdelava investicijske tehnične dokumentacije 

1. člen 

Investitor sme sam brez vpisa v register izdelovati investicijsko tehnično 
dokumentacijo le za investicijske objekte in dela, ki jih potrebuje zase in 
katerih vrednost ne presega zneska 250 000 dinarjev, če ima v delovnem raz- 
merju strokovnjake najmanj z ustrezno srednjo strokovno tehnično izobrazbo. 

2. člen 

Investicijsko tehnično dokumentacijo za posebno zahtevne in specifične 
objekte (drugi odstavek 43. člena temeljnega zakona o graditvi investicijskih 
objektov, Uradni list SFRJ, št. 20-306/67 — v nadaljnjem besedilu: temeljni 
zakon) smejo izdelovati samo delovne organizacije, ki so registrirane za izdelo- 
vanje posameznih vrst take dokumentacije. 

Za posebno zahtevne in specifične objekte iz prejšnjega odstavka se štejejo 
tile objekti: 

1. objekti, ki so v konstruktivnem pogledu zelo zahtevni po dimenzijah, 
obtežbah ali po specifičnosti konstrukcije. To so: objekti, ki presegajo višino 
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30 m; objekti, pri katerih so svetli razponi nosilnih konstrukcij večji kot 30 m; 
lupine nad 10 m razpona; silosi in rezervoarji nad 1000 m3 vsebine; nosilne 
konstrukcije z uporabno obremenitvijo nad 3000 kg/m'2; objekti, ki zahtevajo 
specialni način temeljenja (pnevmatično, Benoti koli itd.); 

2. objekti, kjer se zbira veliko število ljudi: poklicna gledališča; dvorane 
za več kot 500 obiskovalcev; infekcijske bolnice in klinike, hospitalni in pofe- 
klinfiični zavodi, zdraviliščni, okrevališčni in nastanitveni gostinski objekti z več 
kot 100 posteljami; šolski objekti; javna, industrijska in -posebna zaklonišča ter 
podobni objekti; 

3. prometni objekti: železniške proge s pripadajočimi objekti in z opremo 
na sama progi; avtomobilske ceste, ceste I. in II. reda in objekti na njih; 
žičnice za prevoz ljudi, morske luke in notranja pristanišča; aerodromi, letalska 
pristanišča in letališča; medkrajevni tt kabli ter objekti radiofuzne in tele- 
vizijske službe; 

4. energetski objekti: hidroelektrarne in termoelektrarne; daljnovodi za 
napetost nad 30 k V in transformatorske postaje na takih daljnovodih; objekti 
in naprave za proizvodnjo in uporabo nuklearne energije ter magistralni plino- 
vodi in naftovodi; 

5. vodnogospodarski objekti: regulacije, s katerimi se menja tok in režim 
vode na rekah Drava, Mura, Sava, Savinja, Soča, Krka, Sotla in Ljubljanica; 
na vseh vodotokih, kjer se izvajajo regulacije zaradi graditve državnih in med- 
narodnih oest ter železnic; na vseh vodotokih, kjer se izvajajo regulacije zaradi 
graditve drugih pomembnih gospodarskih objektov (energetskih, obrambno- 
vojaških itdj.); melioracijska dela na površinah nad 1000 ha; skupinski vodovodi 
za več naselij oziroma vodovodi za posamezna naselja v kraškem svetu; zunanje 
kanalizacije za naselja z več kot 10 000 prebivalci; kanalizacije za odpadne vode 
iz industrijskih objektov, ki obremenjujejo kanalizacijo z 10 000 populacijskimi 
ekvivalenti (= enako kot 10 000 prebivalcev), in čistilne naprave. 

3. člen 
Za izdelovanje investicijske tehnične dokumentacije za objekte iz prejš- 

njega člena so lahko registrirane delovne organizacije, ki imajo v delovnem 
razmerju najmanj osem projektantov-strokovnjakov za izdelovanje investicijske 
tehnične dokumentacije. Med njimi morata, biti vsaj dva samostojna projek- 
tanta za izdelovanje tiste vrste investicijske tehnične dokumentacije, za katero 
se delovna organizacija registrira, eden med njima pa miora imeti vstaj triletno 
prakso kot samostojen projektant. 

Delovna organizacija, ki se registrira za izdelovanje več vrst investicijske 
tehnične dokumentacije, mora imeti po dva samostojna projektanta za vsako 
vrsto investicijske tehnične dokumentacije. 

Izjemoma se sme registrirati delovna organizacija za izdelovanje več vrst 
investicijske tehnične dokumentacije, čeprav za posamezno vrsto dokumentacije 
nuna dveh samostojnih projektantov, če je sklenila za izdelovanje investicijske 
tehnične dokumentacije, za katero nima dveh samostojnih projektantov, po- 
godbo z drugo delovno organizacijo, ki ima samostojne projektante za izdelo- 
vanje take vrste investicijske tehnične dokumentacije. 

Samostojen projektant mora imeti visoko ali vilšjo strokovno izobrazbo 
in strokovna izpit iz stroke oziroma, smeri, v katero spada investicijska tehnična 
dokumentacij a. 
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4. člen 

Strokovni izpit iz četrtega odstavka prejšnjega člena se opravlja pri izpitni 
komisiji, ki jo imenuje republiški sekretar za gospodarstvo. Ta tudi predpise 
program strokovnih izpitov, pogoje in način opravljanja izpitov. Strokovna izpit 
lahko opravljajo osebe, ki imajo vsaj dve leti prakse po diplomi. 

Strokovnjaki, ki so opravili strokovni izpit po prejšnjih predpisih, niso 
dolžni opravljati izpita po določbah tega zakona. 

5. člen 

Investitor oziroma organ ali organizacija, na katero je prenesena pravica 
uporabe investicijskega objekta, mora za čas trajanja objekta hraniti investi- 
cijsko tehnično dokumentacijo z vsemi spremembami in dopolnitvami, po ka- 
terih je bil objekt zgrajen. 

Organ, ki je pristojen za izdajo gradbenega dovoljenja, mora hranita inve- 
sticijsko tehnično dokumentacijo, na katere podlagi je bilo izdano gradbeno 
dovoljenje, vsaj pet let po izdaji tega dovoljenja. 

6. člen 

Investicijski objekti in dela iz tretjega odstavka 8. člena temeljnega zakona 
lahko ostanejo kot stalni .objekti tudi še potem, ko prenehajo okoliščine zaradi 
katerih so bili zgrajeni, če si investitor v šestih mesecih po prenehanju okolišem 
preskrbi gradbeno dovoljenje in po tehničnem pregledu uporabno dovoljenje. 

II. Gradbeno dovoljenje in graditev investicijskih objektov 

7. člen 

Gradbeno dovoljenje daje za gradbeništvo pristojni občinski upravni organ. 
Republiški sekretariat za gospodarstvo daje gradbeno dovoljenje za tele 

objekte: 
  za železniške proge s pripadajočimi objekti in z opremo na sami progi, 

za avtomobilske ceste in ceste I. in II. reda in -objekte na njih; za žičnice za 
prevoz ljudi; za morske luke in notranja pristanišča; za aerodrome; letalska 
pristanišča in letališča; za medkrajevne tt kable ter za objekte radiofuzme m 
televizijske službe; 

— za hidroelektrarne in termoelektrarne; za daljnovode za napetost nad 
30 kV din transformatorske poistaje na takih daljnovodih; za objekte in naprave 
za proizvodnjo in uporabo nuklearne energije ter za. magistralne plinovode m 
naftovode; 

— za regulacije, s katerimi se menja tok in režim vode na rekah Drava, 
Mura, Sava, Savinja, Soča, Krka, Sotla in Ljubljanica, ter za melioracijska dela 
na. površtimah nad 1000 ha. 

8. člen 

Investitor mora zahtevi za izdajo gradbenega, dovoljenja za. graditev inve- 
sticijskega objekta priložiti dokumentacijo po 19. členu temeljnega zakona; 
pri tern.se šteje za dokument iz 2. točke omenjenega člena lokacijsko dovoljenje 
po zakonu o urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16-119/67). 
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9. člen 

Ce graditev ali rekonstrukcija investicijskega objekta terja prejšnjo odstra- 
nitev obstoječega objekta ali njegovega dela, mora investitor priložiti zahtevi 
za izdajo gradbenega dovoljenja tudi načrt odstranjevalnih del z opisom teh del, 

10. člen 

Ce investitor zahteva, da se izda gradbeno dovoljenje po investicijski teh- 
nični dokumentaciji, na .katere podlagi je že bilo izdano gradbeno dovoljenje 
(17. člen temeljnega zakona), mora zahtevi priložiti celotno investicijsko teh- 
nično dokumentacijo. 

11. člen 

Ce se po izdaji gradbenega dovoljenja investicijska tehnična dokumentacija 
tako spremeni, da pomeni' to za objekt, ki se gradi, spremembo elementov iz 
petega odstavka 2. člena temeljnega zakona, mora investitor spremembo inve- 
sticijske tehnične dokumentacije predložiti organu, ki je izdal gradbeno dovo- 
ljenje. Sprememba te dokumentacije mora biti opremljena s potrdilom organi- 
zacije, ki jo je izdelala, da je opravila notranjo kontrolo po določbah drugega 
odstavka 42. člena temeljnega zakona. Organ, ki je pristojen za izdajo gradbe- 
nega dovoljenja, izda na podlagi predložene dokumentacije ustrezno odločbo. 

12. člen 

Za dela, ki se ne štejejo za rekonstrukcijo investicijskih objektov po petem 
odstavku 2. člena temeljnega zakona, ni potrebno gradbeno dovoljenje, temveč 
zadošča priglasitev občinskemu upravnemu organu, ki je pristojen za izdajo 
gradbenega dovoljenja. Priglasitvi je treba priložiti kratko poročilo o tem, na 
katerem objektu namerava investitor izvajati dela, kakšna dela in v kakšne 
namene. 

Ce pristojni organ ugotovi, da vložena, priglasitev po veljavnih predpisih 
ne zadostuje, prepove graditev z odločbo, ki mora biti dostavljena, investitorju 
najpozneje v petnajstih dneh od -dneva, ko je organ prejel priglasitev. Ce v tem 
roku investitor ne dobi odločbe ali zahteve za dopolnitev priglasitve, lahko 
začne dela. 

13. člen 

Investitor mora priglašena dela pričeti najkasneje v šestih mesecih po 
vloženi priglasitvi, sicer -priglasitev izgubi veljavnost. 

14. člen 

Investitor sme sam brez vpisa v register izvajati le investicijske objekte 
in dela, ki jih potrebuje zase in katerih vrednost ne presega 250 000 dinarjev, 
če ima v delovnem razmerju potrebne kadre z ustrezno strokovno izobrazbo in 
prakso. 

Ne glede na določbo- prejšnjega odstavka investitor ne sme brez vpisa 
v register izvajati investicijskih objektov iz drugega odstavka 2. člena tega 
zatena. 

35 
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15.. cLen 

Tisti, ki vodijo graditev investicijskih objektov oziroma del iz drugega 
odstavka 2. člena tega zakona, in tisti, ki strokovno nadzorujejo graditev takih 
objektov in del, morajo imeti ustrezno visoko strokovno tehnično izobrazbo 
in strokovni izpit po 4. členu tega zakona. 

16. člen 

Organizacija, ki gradi investicijski objekt, mora voditi dnevnik o izva- 
janju del. Če so cene v pogodbi iz drugega odstavka 47. člena temeljnega zakona 
določene za mersko' enoto posameznih del, mora voditi tudi knjigo obračun- 
skih mer. 

Izvajalec mora na gradbišču namestiti napis s podatki o investitorju, pro- 
jektantu, izvajalcu in nadzornem, organu. Na gradbišču mora biti en izvod 
investicijske tehnične dokumentacije. 

Republiški sekretar za gospodarstvo' izda natančnejše predpise o vsebini 
in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in knjige obračunskih mer. 

17. člen 

Upravni organ mora o svojih odločbah, ki jih izdaja v zvezi z graditvijo 
investicijskih objektov ali z njihovo uporabo, seznaniti pristojne organe tehnične 
inšpekcije. 

III. Tehnični pregled investicijskih objektov in uporabno dovoljenje 

18. člen 

Tehnični pregled zgrajenega investicijskega objekta opravi upravni organ, 
ki je izdal gradbeno dovoljenje. 

Po opravljenem tehničnem, pregledu izda upravni organ odločbo O tem, ali 
se sme zgrajeni investicijski objekt uporabljati oziroma dati v obratovanje 
(uporabno dovoljenje). 

19. člen 

Zahtevo, za tehnični pregled mora investitor vložiti najpozneje v osmih 
dneh po prejemu obvestila izvajalske organizacije, da je zgrajen investicijski 
objekt ali njegov del, ki pomeni ek onomsko- teh nično celoto. 

Če investitor ne vloži zahteve po prejšnjem odstavku, lahko vloži zahtevo 
za tehnični pregled organizacija, ki je gradila investicijski objekt. 

20. člen 

Zahteva za tehnični pregled mora vsebovati: ime in vrsto investicijskega 
objekta, kraj graditve, številko in datum gradbenega dovoljenja z označbo 
upravnega organa, ki. ga je izdal, ime organizacije, ki je gradila investicijski 
objekt oziroma izvedla napeljave ali dobavila, opremo in naprave, in ime organi- 
zacije, ki je izdelala investicijsko tehnično dokumentacijo. 

V zahtevi morajo biti navedeni dokazi, potrdila, ocene, atesti, komisijski 
zapisniki in druga dokazila o> kvaliteti vgrajenega materiala, naprav in opreme, 
o opravljenih preiskavah konstrukcijskih elementov, o pregledih in merjenjih 
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vodovodnih, električnih, ogrevalnih in drugih mrež, o preskusu pravilnega delo- 
vanja dvigal in transporterjev, o upoštevanju predpisov sanitarne varnosti, 
varstva pri delu in varstva, pred požarom ter dokazi o izpolnitvi drugih po- 
gojev, ki so bili predpisani na, podlagi 15. člena temeljnega zakona. 

21. člen 

Organ iz 18. člena tega zakona postavi za tehnični pregled komisijo in 
določi vodjo komisije. 

V komisiji morajo biti ustrezni strokovni delavci upravnih organov, ki so 
določili pogoje ali. dali soglasja po 15. členu temeljnega zakona. V komisijo 
se lahko imenujejo^ še drugi strokovnjaki, če je to potrebno zaradi tehnične ali 
druge specifičnosti zgrajenega objekta. 

Tehnični pregled lahko opravi organ tudi po ustreznih strokovnih orga- 
nizacijah. 

Odločba o postavitvi komisije oziroma določitvi strokovne organizacije se 
pošlje investitorju in izvajalcu gradbenih del. 

Ustrezni organi tehnične inšpekcije lahko predložijo upravnemu organu 
v postopku za izdajo uporabnega dovoljenja svoje ugotovitve o zgrajenem 
objektu. 

22. člen 

Investitor in organizacija, ki je gradila investicijski objekt, morata na dan 
tehničnega pregleda predložiti komisiji vso potrebno dokumentacijo, zlasti pa: 

1. gradbeno dovoljenje; 
2. investicijsko tehnično dokumentacijo z vsemi spremembami in dopol- 

nitvami, na katere podlagi je bil objekt zgrajen; 
3. geodetski načrt s horizontalnim in višinskim prikazom lege zgrajenega 

objekta; 
4. gradbeno pogodbo ; 
5. dnevnik o izvajanju del in knjigo obračunskih mer; 
6. vsa dokazila, našteta v drugem odstavku 20. člena tega zakona. 

23. člen 
Pri tehničnemi pregledu sodelujejo s pismenim pooblastilom predstavniki 

investitorja, izvajalca gradbenih del in projektantske organizacije. Predstavniki 
imajo pravico in dolžnost idajati komisiji potrebna pojasnila. Ce se predstavnik 
brez vnaprej opravičenega razloga ne udeleži tehničnega pregleda, se lahko 
opravi tehnični pregled brez njegove udeležbe. Ce je potrebno, lahko komisija 
tehnični pregled preloži. 

24. člen 

Po tehničnem pregledu in ugotavljanju dejtetev iz 34. člena temeljnega 
zakona sestavi komisija za tehnični pregled zapiisnik, ki ga podpišejo vsi člani 
komisije in predstavniki organizacij, ki so bih navzoči pri pregledu. 

Zapisnik o delu komisije mora vsebovati vise podatke in. dejstva, ki so 
pomembna za odločanje o tem, ali se investicijski, objekt lahko začne uporab- 
ljati oziroma da v obratovanje. 

Poleg ugotovitev iz prejšnjega odstavka mora zapisnik vsebovati tudi pred- 
log komisije za izdajo ustrezne odločbe. 

35* 
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25. člen 

Po prejemu zapisnika iz prejšnjega člena izda pristojni upravni organ 
odločbo, s katero izda uporabno dovoljenje ali odredi odpravo ugotovljenih 
pomanjkljivosti ali pa odredi, da je treba investicijski objekt podreti oziroma 
odstraniti, če gre za pomanjkljivosti iz 36. člena temeljnega zakona. 

26. člen 

Če se z odločbo odredi odprava ugotovljenih pomanjkljivosti, mora inve- 
stitor potem, ko jih je odpravil, zahtevati, da se opravi ponovni tehnični 
pregled. 

Pri ponovnem tehničnem pregledu, ki ga lahko opravi tudi posamezen član 
komisije, se pregledajo le tista dela, ki jih je bilo treba popraviti ah naknadno 
opraviti. Na podlagi poročila komisije za ponovni tehnični pregled izda upravni 
organ ustrezno odločbo. 

IV. Graditev objektov občanov in civilnih pravnih oseb 

27. člen 

Za graditev objektov občanov in civilnih pravnih oseb je potrebno gradbeno 
dovoljenje, razen v primerih iz 19. člena zakona -o urbanističnem planiranju in 
iz 12. člena tega zakona. 

Gradbeno dovoljenje iz prejšnjega odstavka daje za gradbeništvo pristojni 
občinski upravni organ. 

28. člen 

Zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja za objekte občanov in civilnih 
pravnih oseb mora investitor priložiti investicijsko tehnično dokumentacij o in 
lokacijsko dovoljenje po zakonu o urbanističnem planiranju. 

29. člen 

Za tehnični pregled in izdajo uporabnega dovoljenja za objekte občanov 
in civilnih pravnih oseb se primerno uporabljajo določbe 33. do 38. člena temelj- 
nega zakona in določbe 17. do 25. člena tega zakona, vendar pa lahko opravi 
tehnični pregled teh objektov samo en strokovnjak. 

30. člen 

Občani in civilne pravne osebe smejo izvajati v svoji režiji vsa gradbena 
dela, ki jih potrebujejo zase in katerih vrednost ne presega višine, določene 
v prvem odstavku 14. člena tega zakona, če je zagotovljeno strokovno vodstvo. 

Občan oziroma civilna pravna oseba, ki gradi v svoji režiji, mora priglasiti 
začetek del in izkazati, da je zagotovljeno strokovno vodstvo. 
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V. Kazenske določbe 

31. člen 
Z denarno kaznijo od 3000 do 10 000 dinarjev se kaznuje za prekršek civilna 

pravna oseba, če začne graditi, ne da bi za. to imela gradbeno dovoljenje 
(27. člen). 

Z denarno kaznijo od 300 do 500 dinarjev se kaznuje občan, ki stori pre- 
kršek iz prejšnjega odstavka. Ce stori občan tak prekršek zato, da pridobi 
materialno korist, se kaznuje z denarno kaznijo od 3000 do 10 000 dinarjev. 

32. člen 
Z denarno kaznijo od 1000 do 5000 dinarjev se kaznuje za prekršek civilna 

pravna oseba, če ne zagotovi strokovnega vodstva pri delih, ki jih izvaja v svoji 
režiji (prvi odstavek 30. člena):. 

Z denarno kaznijo od 200 dO' 500 dinarjev se kaznuje občan, ki stori pre- 
kršek iz prejšnjega odstavka. 

33. člen 
Z denarno kaznijo od 100 do 500 dinarjev se kaznuje za prekršek občan 

ali civilna pravna oseba, če ne priglasi začetka del, ki jih izvaja v svoji režiji 
(drugi odstavek 30. člena), ali če začne uporabljati zgrajeni objekt oziroma 
dela, za katera je predpisano gradbeno dovoljenje, preden dobi uporabno dovo- 
ljenje (29. člen). 

VI. Prehodne in končne določbe 

34. člen 
Tehnične ukrepe, strokovne norme in pogoje iz drugega odstavka 89. člena 

temeljnega zakona sporazumno predpišeta republiški sekretar za gospodarstvo 
in republiški sekretar za urbanizem, če ne izda predpisov o tem pristojni zvezni 
organ. 

35. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati: 
1. zakon o graditvi investicijskih objektov (Uradni list LRS, št. 5-53/63); 
2. odlok o določitvi investicijskih objektov, za katere bo izdajal dovoljenja 

za graditev sekretariat izvršnega sveta za industrijo in obrt (Uradni list LRS 
št. 9-84/63); 

3. pravilnik o postopku pri oddajanju investicijskih objektov in del v gra- 
ditev (Uradni list LRS, št. 8-76/63); 

4. pravilnik o tehničnem pregledu zgrajenih investicijskih objektov (Uradni 
list LRS, št. 8-77/63); 

5. pravilnik o izdajanju dovoljenj za graditev (Uradni list LRS, št. 8-78/63); 
6. pravilnik o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in knjige 

obračunskih izmer (Uradni list SRS, št. 6-36/64); 
7. navodilo o vsebini in o načinu izdelave investijskega programa, poeno- 

stavljenega elaborata in referata za investicijske objekte s področja šolstva 
(Uradni list SRS, št. 20-172/63); 
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8. navodilo o vsebini in o načinu izdelave investicijskega programa, poeno- 
stavljenega elaborata in referata, za investicijske objekte s področja zdravstva 
(Uradni list SRS, št. 20-173/63); 

9. navodilo' o tem, kateri konstruktivni deli stanovanjskih in drugih ob- 
jektov, ki jih grade gospodarske organizacije za trg, so podvrženi tehničnemu 
pregledu med gradnjo (pregled surove zgradbe) Uradni list SRS, št. 23-219/63), 

10. navodilo o tem, kaj se šteje za sekundarno omrežje komunalnih naprav 
in napeljav pri graditvi komunalnih objektov (Uradni list SRS, št. 6-38/64). 

36. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Temeljni zakon o graditvi investicijskih objektov — prečiščeno besedilo 
(Ur. list SFRJ, št. 20/67 — s popravkom v št. 24/67) v glavnem ureja vsa 
vprašanja s področja investicijske graditve in prepušča republikam le urejanje 
nekaterih vprašanj; ne ureja pa graditve objektov občanov in civilnih pravnih 
oseb, temveč določa, da graditev teh objektov ureja predpis občinske skupščine, 
6e ni v republiškem zakonu o graditvi investicijskih objektov drugače določeno. 
Pooblastila, ki jih temeljni zakon daje republikam s področja investicijske 
graditve, so za republike deloma obvezna, deloma pa fakultativna. 

Po določbah temeljnega zakona je treba z republiškimi predpisi urediti 
naslednja vprašanja: 

1. graditev objektov občanov in civilnih pravnih oseb (2. odstavek 8. člena); 
2. določiti pogoje, o-b katerih lahko ostanejo kot stalni objekti tisti objekti, 

ki so bili zgrajeni pred elementarnimi nezgodami ah med njimi oziroma so bili 
zgrajeni za odpravo posledic teh nezgod (4. odstavek 8. člena); 

3. določiti drug organ ali organizacijo, ki mora zbrati podatke iz 1. odstavka 
15. člena (2. odstavek 15. člena); 

4. določiti, koliko časa je treba hraniti investicijsko tehnično dokumentacijo 
in način hrambe (2. odstavek 16. člena); 

5. določiti, da je pred dovolitvijo gradnje posameznih vrst investicijskih 
objektov treba opraviti tehnično kontrolo projektov in kako se ta kontrola 
opravi (21. člen, fakultativno); 

6. določiti, da za nekatere investicijske objekte ne daje gradbenega dovo- 
ljenja občinski upravni organ (23. člen, fakultativno); 

7. izdati natančnejše predpise o izdajanju gradbenih dovoljenj (29. člen); 
8. izdati natančnejše predpise o tem, katero dokumentacijo je treba voditi 

pri graditvi investicijskega objekta (2. odstavek 31. člena); 
9. določiti posebno zahtevne ah specifične objekte oziroma dela, pri katerih 

je obvezno strokovno nadzorstvo investitorja (2. odstavek 32. člena, fakul- 
tativno) ; v 

10:. določiti, kateri organ opravi tehnični pregled (35. člen, fakultativno); 
11. izdati natančnejše predpise o tehničnem pregledu zgrajenih investi- 

cijskih objektov (38. člen); 
12. določiti manjše in druge objekte, za katere sme investitor sam izdelo- 

vati investicijsko tehnično dokumentacijo (41. člen); 
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13. določiti pogoje o strokovni izobrazbi in praksi oseb, ki izdelujejo inve- 
sticijsko tehnično dokumentacijo za, posebne zahtevne in specifične objekte 
(2. odstavek 43. člena, fakultativno); 

14. določiti investicijske objekte ali dela, ki jih sme investitor izvajati brez 
vpisa v register (2. odstavek 48. člena); 

15. določiti pogoje o strokovni izobrazbi in praksi oseb, ki vodijo gradnjo 
posebno zahtevnih in specifičnih objektov, in oseb, ki nadzorujejo gradnjo teh 
objektov (2. odstavek 52. člena, fakultativno); 

16. določiti naičin izdajanja republiških predpisov o tehničnih ukrepih, stro- 
kovnih normah in pogojih, če teh predpisov ne izda zvezni sekretar za gospo- 
darstvo (3. odstavek 89. člena). 

Predlog zakona obravnava vsa našteta vprašanja in srvebuje ustrezne rešitve, 
s katerimi jih ureja, razen pooblastil pod 3., 5. in 9. točko. Pooblastilo pod 
3. točko ni obdelano zato, ker je bilo sprejeto' stališče, da naj podatke o pogojih 
iz prvega odstavka 15. člena temeljnega zakona zbere in pošlje investitorju 
organ, ki je pristojen za gradbeno dovoljenje. Ker to določa že temeljni zakon, 
ni bilo potrebno tega vprašanja dodatno obravnavati. Predlog tudi ne pred- 
pisuje tehnične kontrole za posamezne vrste investicijskih objektov (poobla- 
stilo pod 5. točko), ker jo temeljni zakon načeloma odpravlja in nalaga orga- 
nizacijam, ki izdelujejo investicijsko tehnično dokumentacijo, dolžnost, da opra- 
vijo notranjo kontrolo brezhibnosti, tehničnih rešitev, računske pravilnosti in 
popolnosti dokumentacije. Zato dodatna kontrola po upravnem organu ni po- 
trebna, saj nosijo projektantske organizacije v celoti odgovornost za svoje 
izdelke (42. in 46. člen temeljnega zakona). Predlog zakona končno ne pred- 
pisuje obveznega strokovnega nadzorstva investitorja pri gradnji posebno za- 
htevnih in specifičnih objektov (pooblastilo pod 9. točko). Temeljni zakon 
načeloma prepušča odločitev o tem investitorju. Pri gradnji takšnih objektov 
bo investitor nedvomno organiziral strokovno nadzorstvo, lahko pa ga zahteva 
tudi banka, če se gradi objekt s kreditom. Zato to pooblastilo ni bilo uporabljeno. 

Predlog zakona ima 6 poglavij, ki si sledijo v medsebojni povezanosti in 
ustrezno obravnavani materiji. 

Pri pripravljanju tega zakona so se po predhodnih razpravah z organizaci- 
jami in strokovnimi institucijami gradbeništva upoštevala njihova stališča in 
mnenja, zlasti glede določanja pogojev za projektiranje, graditev in nadzorstvo 
posebno zahtevnih in specifičnih objektov. Osnutek zakona je bil poslan v pri- 
pombe vsem občinskimi skupščinam, nekaterim republiškim upravnim organom 
in gospodarski zbornici SR Slovenije. Ob upoštevanju določenih pripomb neka- 
terih organov je bil izdelan predlog zakona. 

V prvem poglavju predloga zakona je pomemben 2. člen, ki določa v zvezi 
z izdelovanjem investicijske tehnične dokumentacije, kateri investicijski objekti 
se štejejo kot posebno zahtevni itn specifični. Razvrščeni so v pet skupin. Dolo- 
čeni so pogoji, pod katerimi se lahko registrirajo projektantske organizacije 
za .izdelovanje investicijske tehnične dokumentacije za te objekte. Ti pogoji 
so v glavnem isti, kot so bih določeni s prejšnjim zveznim pravilnikom o pogojih 
za registracijo organizacij, ki izdelujejo investicijsko tehnično dokumentacijo 
(Ur. list FLRJ, št. 33/62) in deloma s prejšnjim zveznim pravilnikom o stro- 
kovni izobrazbi in praksi oseb, ki delajo investicijsko tehnično dokumentacijo, 
in oseb, ki vodijo posamezne vrste del pri graditvi investicijskih objektov 
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(Ur. list FLRJ, št. 51/62), ker je predpisan strokovni izpit. Določeno je, da se 
strokovni izpit opravlja pred komisijo-, ki jo- imenuje republiški sekretar za 
gospodarstvo;. 

V drugem poglavju predloga zakona se obravnava pristojnost za izdajanje 
gradbenih dovoljenj. Določano je, da načeloma izdaja ta dovoljenja upravni 
organ občinske skupščine, za objekte, ki so posebej našteti, pa republiški upravni 
organ. Takšna rešitev izhaja iz stolišč večine organov, ki so dali pripombe. 
•Le v eni pripombi je bilo1 izraženo stališče, da bi naj gradbena dovoljenja 
izdajal v vsakem primeru občinski upravni organ, po drugi pa naj bi se po 
republiškem upravnem organu izdajala gradbena, dovoljenja za vse objekte iz 
2. člena predloga. Za projektiranje in gradnjo investicijskih objektov v lastni 
režiji brez vpisa v register so po predlogu predvideni isti kriteriji, vendar so 
ta dela omejena na eni strani z vrednostjo- objekta, po drugi strani pa so iz 
lastne režije izvzeti posebno zahtevni in specifični objekti. Predpisani so po- 
goji za tiste, ki vodijo gradnjo objektov in del iz 2. člena predloga, in za tiste, 
ki strokovno nadzorujejo gradnjo teh objektov in del. 

Glede tehničnega pregleda in izdaje uporabnega dovoljenja je nekaj novosti 
v primerjavi s sedaj veljavnimi predpisi. Organ, ki imenuje komisijo za teh- 
nični pregled, ni več obvezen, da v to komisijo imenuje inšpektorje ustreznih 
tehničnih inšpekcij. V tej komisiji sodelujejo zastopniki upravnih organov, ki 
so določili pogoje ah dali soglasje po- 15. členu temeljnega zakona, lahko pa 
tudi drugi strokovnjaki. Ustrezni organi tehničnih inšpekcij pa so dolžni ko- 
misiji predložiti svoje ugotovitve o zgrajenem objektu, katarega. graditev so 
nadzorovali (21. člen). Novost je tudi v tem, da mora investitor do dneva teh- 
ničnega pregleda oskrbeti poleg drugega tugi geodetski načrt s horizontalnim 
in višinskim prikazom lege zgrajenega objekta. To določilo je predlagala geo- 
detska uprava SRS. 

Predlog zakona ne predvideva posebnih pravilnikov o izdajanju gradbenih 
dovoljenj in o tehničnem pregledu, kot je to> urejeno sedaj, pač pa vsebuje vsa 
bistvena določila o temi sam zakon. Predvidena je le izdaja predpisa o vodenju 
dnevnika o izvajanju del in knjige obračunskih mer; zdaj so te določbe v 
ustreznem pravilniku iz leta 1964, ki ga ne bo treba bistveno spreminjati. 

Predlog zakona ureja v četrtem poglavju tudi graditev objektov občanov 
in civilnih pravnih oseb. Predpisuje tudi za gradnjo teh objektov gradbeno 
dovoljenje. Pri tem, pa je predlog ostal na stališču, da v vseh primerih, ko ni 
potrebno lokacijsko dovoljenje, tudi ni potrebno gradbeno dovoljenje. Zato 
je v celoti prevzel ustrezne določbe zakon o urbanističnem planiranju. V zvezi 
s tem sta tudi predpisana le dva dokumenta, ki ju je treba priložiti zahtevi 
za izdajo gradbenega dovoljenja. Za tehnični pregled objektov občanov in ci- 
vilnih pravnih oseb so predvideni smiselno isti predpisi, kot veljajo za inve- 
sticijske objekte, vendar pa ni obvezna komisija in lahko opravi tehnični 
pregled le en strokovnjak. 

S kazenskimi določbami so predvidene sankcije proti kršilcem določb 
IV. poglavja, ker gradnjo teh objektov temeljni zakon ne obravnava in zato 
tudi ne vsebuje sankcij. 

V prehodnih določbah je ustrezno pooblastilo za izdajanje predpisov o 
tehničnih ukrepih, oe teh ne izdaja zvezni organ, in so našteti predpisi, ki 
bodo z uveljavitvijo novega zakona prenehali veljati. 
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Z uveljavitvijo predlaganega zakona ne bodo naložene občinskim skup- 
ščinam nove naloge. 2e po sedanjih predpisih je bila, pristojnost za izdajanje 
gradbenih dovoljenj načeloma pri upravnih organih občinskih skupščin. Re- 
publiški upravni organ je izdajal gradbena dovoljenja le za objekte, ki so 
našteti v odloku o določitvi investicijskih objektov, za katera bo izdajal do- 
voljenja za graditev sekretariat izvršnega sveta za industrijo in obrt (Ur. list 
LRS, št. 9/63). Zato' novi zakon tudi ne bo povzročil potrebe po dodatnih 
sredstvih upravnih organov. 

POROČILA 

Z akon o đ a j n o -1 j r a vn a komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
20. februarja 1968 obravnavala predlog zakona o ureditvi določenih vprašanj 
s področja graditve investicijskih objektov, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil izvršni svet. 

V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno, ,da temeljni zakon o graditvi in- 
vesticijskih objektov (Ur. 1. SFRJ, št. 20/67) skoraj v celoti neposredno ureja 
materijo graditve investicijskih objektov. Glede na tak koncept temeljnega zar- 
kiona, ki vsebinsko in oblikovno' sioer deluje kot popolni zvezni zakon, vsebuje 
navedeni zakon nekatera, izrecna pooblastila republikam za ureditev posameznih 
podrobnih vprašanj s tega področja (npr. režim, ki se uporablja za graditev 
objektov občanov in civilnih pravnih oseb, določitev pogojev, ob katerih lahko 
ositanejo kot stalni objekti tisti objekti', ki so bili že zgrajeni v zvezi z elemen- 
tarnimi nezgodami ali za odpravo posledic teh nezgod, določitev drugega organa 
ali organizacije, ki mora zbirati podatke po> 15. členu temeljnega zakona, od- 
ločitev o tem, koliko časa je treba hraniti investicijsko tehnično dokumentacijo 
itd.). Navedena vprašanja kolikor mogoče povezano ureja za območje SR Slo- 
venije predloženi republiški zakon. Glede na nekatere specifičnosti in pravne 
praznine, ki jih je pustil odprte zvezni temeljni zakon, je po mnenju komisije 
predlagani republiški zakon potreben. 

V razpravi je bilo- postavljeno načelno* vprašanje, ah se s predlaganim 
zakonom morda omejuje samostojno odločanje občinskih skupščin v zadevah, 
ki1 na tem področju po svoji naravi sodijo v občinsko pristojnost; oziroma ah 
zakon v posameznih primerih morda neposredno ureja vprašanja, o katerih 
naj bi odločale občinske skupščine in njihovi organi. V tej zvezi je bila kot 
dvomljiva navedena za primer določba 12. člena zakonskega predloga. Po po- 
drobni obravnavi in dodatni obrazložitvi predstavnika republiškega sekreta- 
riata za gospodarstvo je komisija v tej zvezi ugotovila, da pravice oziroma pri- 
stojnosti občinskih skupščin na tem področju niso prizadete, konkretna ure- 
ditev teh vprašanj pa je skladna z njihovo ureditvijo v drugih obstoječih 
zakonih, predvsem v zakonu o urbanističnem planiranju (Ur. 1. SRS, št. 16/65), 
na katerega se zakonski predlog v nekaterih konkretnih rešitvah neposredno 
naslanja (npr. 27. in 28. člen). 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je komisija predlagala 
naslednje spremembe oziroma dopolnitve: 

K 28. členu : v tretji vrsti se med besedi »dovoljenje« in »po« vstavi 
besedilo »če je to predpisano«. 
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Dopolnitev je potrebna zaradi večje jasnosti določbe. V zvezi s prvotnim 
besedilom se je namreč v razpravi pojavilo vprašanje ali je treba vsaki zahtevi 
za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti lokacijsko dovoljenje ali pa le v 
primerih, ko je to izrecno: predpisano (17. člen zakona o urbanističnem plani- 
ranju). Da glede smisla določbe 28. člena zakonskega predloga ne bi bilo 
dvomov, je komisija predlagala dopolnitev besedila, s katero je zadostno- po- 
jasnjeno, da obstaja dolžnost predložitve lokacijskega dovoljenja le v primeru, 
če je za graditev objekta predpisano lokacijsko- dovoljenje po zakonu o urba- 
nističnem planiranju. 

K 29. členu: v tretji in četrti vrsti se besedilo »17. do 25. člena« popravi 
tako, da se pravilno glasi »18. do 26. členai«. 

Gre za očitno napak-oi pri citiranju zakonskih določb. Zakonski predlog 
namreč ureja tehnični pregled in izdajo1 -uporabnega dovoljenja v svojem III. po- 
glavju, ki obsega določbe 18. do 26. člena in ne 17. do 25. člena. 

Predstavnik izvršnega sveta o predlaganih spremembah in dopolnitvah še 
ni dal svoje izjave. 

Pri obravnavanju določb 2. in 3. -člena zakonskega predloga je bila izražena 
potreba, da se posebni strožji pogoji glede izdelave investicijske tehnične do- 
kumentacije postavijo- tudi glede zazidalnih načrtov za izgradnjo naselij. Iz- 
delava zazidalnih načrtov j-e namreč zelo- zahtevna in odgovorna naloga, vendar 
se dogaja, da zazidalne načrte izdelujejo različne delovne in druge organizacije, 
ki za tako delo nimajo- ustrezno usposobljenih strokovnjakov. Ker to vprašanje 
doslej v drugih predpisih ni bilo urejeno, naj bi se uredilo v predlaganem 
zak-omu tako, da bi se v 2/. -členu med posebno- zahtevne in specifične objekte 
uvrstila tudi »izgradnja naselij-«, v 3. členu pa bi se dodala še določba o pogojih 
glede strokovnih delavcev, ki jih mora izpolnjevati delovna organizacija za 
izdelavo zazidalnih načrtov. 

Vendar j-e v komisiji prevladovalo stališče, da zazidalnega načrta, ne bi 
bilo mogoče pojmovati kot investicijski objekt, kakor ga o-predeljuje 2. člen 
temeljnega zakona o graditvi investicijskih objektov. Po določbi 8. člena zakona 
o urbanističnem planiranju je zazidalni načrt podlaga za izdelavo lokacijske 
dokumentacije in za izdajanje lokacijskih -dovoljenj. Po določbah 19. člena te- 
temeljnega zakona ter 8. člena zakonskega predloga se lokacijsko dovoljenje 
uvršča med dokumentacijo, ki se prilaga k prošnji za gradbeno dovoljenje. Vse 
to kaže, da zazidalni načrt po svoji naravi ne sodi med investicijske objekte, 
temveč je z njimi v zvezi le, kolikor služi kot podlaga dokumentaciji, potrebni za 
njihovo graditev. Zato urejanje vprašanj izdelave zazidalnega načrta ne sodi 
v predlagani zakon o ureditvi določenih vprašanj s- področja graditve investi- 
cijskih objektov. Ker j-e sicer pravna materija o zazidalnem načrtu vključena 
v obstoječi republiški zakon -o urbanističnem planiranju, naj bi se navedeno 
odprto vprašanje eventualno uredilo z dopolnitvijo tega zakona. 

Pri obravnavi kazenskih določb (31. do 33. člen) so bili nekateri člani ko- 
misije mnenja, da predvidene kazni za prekrške občanov ne morejo biti učin- 
kovite, kar se je v praksi pokazalo tudi doslej. Vendar je bilo hkrati ugotov- 
ljeno, da temeljni zakon o prekrških (Ur. 1. SFRJ, št. 26/65) ne dopušča ostrejših 
kazni. Glede na to- je bila komisija mnenja, da je v tej zvezi pomembnejše 
dosledno izvajanje ukrepov, ki so poleg denarnih kazni predpisani v zakonu 
o urbanističnem planiranju (ustavitev gradnje, odprava pomanjkljivosti., od- 
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stranitev objekta). Ce je potrebno še bolj zaostriti ukrepe oziroma, sankcije za 
spoštovanje pravnega reda na tem področju, naj bi se po ustrezni proučitvi 
teh potreb eventualno dopolnilne določbe zakona o urbanističnem planiranju 
glede pooblastil organov urbanistične inšpekcije in glede neposrednih sankcij. 

Nadalje je komisija obravnavala tudi amandmaje, ki sta jih ki., 2., 3., 4., 
14. in 15. členu zakonskega predloga v enakem besedilu predlagala odbor za 
proiEvodnjo in promet republiškega zbora ter občasni odbor za proizvodnjo, 
promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora na sejah dne 1. fe- 
bruarja 1968. 

Komisija glede amandmajev k 1., 2., 14. členu ni imela pripomb, 
Z amandmaji k 3., 4. in 15. členu odbora skladno predlagata, da se 

opusti strokovni izpit kot pogoj usposobljenosti za izdelovanje investicijske teh- 
nične dokumentacije posebno zahtevnih in specifičnih objektov (3. člen) ozi- 
roma za graditev in strokovno nadzorstvo graditve takih objektov (15. člen). 

Po določbi drugega odstavka 43. člena lahko republika s svojim predpisom 
določi, kakšno strokovno izobrazbo in prakso morajo imeti tisti, ki delajo in- 
vesticijsko tehnično dokumentacijo' za nekatere vrste potsebno zahtevnih ali 
specifičnih objektov oziroma del; prav tako pooblastilo pa, ima republika v 
drugem odstavku 52. člena temeljnega zakona, tudi glede strokovnjakov, ki 
vodijo gradnjo takih investicijskih objektov oziroma, strokovno nadzorujejo 
njihovo graditev. Zato meni komisija, da so določbe zadnjega odstavka, 3. člena, 
4. člena in 15. člena zakonskega predloga pravno povsem utemeljene in skladne 
s temeljnim zakonom. Komisija pa je bila, soglasna, da tudi dejanske okoliščine 
in potrebe utemeljujejo predlog, da se za navedena strokovna dela zahteva 
strokovni izpit. Treba je upoštevati, da gre v teh primerih za projektiranje, 
gradnjo in nadzorstvo graditve najzahtevnejših investicijskih objektov, ki so 
izrecno navedeni v 2. členu zakonskega predloga. Zaradi velike odgovornosti za 
varno in kvalitetno graditev takih objektov je v širnem družbenem interesu, da 
se strokovnost kadrov za taka dela zagotovi poleg ostalega tudi z ustreznim stro- 
kovnim izpitom. Ce bi tako pomembno vprašanje povsem prepustili v urejanje 
delovnim organizacijam, bi lahko prišlo do zelo različnih in tudi neustreznih 
rešitev glede na dejanske okoliščine in potrebe posameznih delovnih organizacij, 
zlasti še, ker se z amandmaji odborov ne zahteva noben strokovni izpit, torej 
niti tak izpit, ki bi se opravljal npr. pri izpitnem odboru sveta za gradbeništvo 
in industrijo gradbenega materiala pri gospodarski zbornici SR Slovenije. Stav- 
kovna preizkušnja v strožji ali blažji obliki pri posameznih delovnih organi- 
zacijah tudi ne bi vedno imela ustrezne veljave v drugi delovni organizaciji, 
če je v njej to vprašanje urejeno drugače. Zaradi statusa teh strokovnjakov 
in splošnega v vsej ustrezni stroki družbeno priznanega strokovnega izpita bi 
bilo po mnenju komisije potrebno, da je to vprašanje enotno urejeno, pri 
čemer naj bi, tako kot je predvideno v predlaganem republiškem zakonu, ime- 
novanje izpitne komisije ter dokjčanje programa strokovnih izpitov, pogojev 
in načina opravljanja strokovnih izpitov na navedenem področju spadalo v pri- 
stojnost republiškega upravnega organa. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona v skladu z ustavo in s pravnim sistemom. 

Št.: 351-12/68 
Ljubljana, 21. 2. 1968 
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Odbor za proizvodnjo in promet republiškega zbora je na seji dne 26. ja- 
nuarja in 1. februarja 1968 obravnaval predlog zakona o ureditvi določenih 
vprašanj s področja graditve investicijskih objektov, ki ga je predložil skup- 
ščini v obravnavo po skrajšanem postopku izvršni svet. 

V načelni obravnavi, se je odbor najprej zadržal pri vprašanju, ali je 
umestna izdaja predloženega zakona. Prišel je do zaključka, da je izdaja pred- 
loženega zakona potrebna, ker republiko v tem obvezujejo določila temeljnega 
zakona o- graditvi investicijskih objektov. 

Temeljni zakon je v postopek izdelave dokumentacije, oddajo gradbenih 
del in drugo vnesel bistveno nova izhodišča, ter postopke časovno skrajšal in 
poenostavil. V zvezi s tem je bilo v načelni obravnavi načeto vprašanje, ali ne 
bi kazalo predpisati v republiki, podobno kot je zveza predvidela za svoje in- 
vesticije, obvezno oddajanje investicijskih del prek licitacije. Izluščilo se je 
mnenje, da to ni umestno, ker je način oddajanja investicijskih del stvar 
investitorja in ciljev, ki jih pra tem zasleduje; najcenejši ponudnik izvedbe 
investicijskih del pa ni vedno tudi najugodnejši izvajalec investicije. Vsekakor 
pa je prav, da se v primeru, ko se investitor odloči za oddajo del prek lici- 
tacije, ukrene vse, da bo licitacija tudi pošteno izvedena. 

Potem ko je odbor predlog zakona v načelu sprejel, je prešel na obravnavo 
po 'členih. Sprejeti so bili naslednji dopolnilni in spremin je valni predlogi: 

K 1. členu : Besedilo v predzadnji in zadnji vrsti ... »če ima v delovnem 
razmerju strokovnjake najmanj z ustrezno srednjo strokovno tehnično iz- 
obrazbo.« se črta in nadomesti z besedilom. . . »če izvajajo ta dela strokovnjaki, 
najmanj z ustrezno srednjo strokovno tehnično izobrazbo, ki so v delovnem 
razmerju pri investitorju.« 

S to spremembo se izključuje nevarnost, da bi investitor formalno sicer 
zadostil določilom zakona s tem, ko bi imel zaposlene ustrezne strokovnjake, 
izdelavo* investicijsko-tehnične dokumentacije pa odstopal strokovnjakom, ki 
niso v rednem delovnem razmerju z investitorjem. 

K 2. členu: V 5. točki se v predzadnji vrsti* črta: »(= enako kot 10 000 
prebivalcev)-«. Sprememba je redakcijske narave, ker je tolmačenje, kaj se ra- 
zume pod populacijskimi enotami, stvar drugih tehničnih predpisov. 

K 3. členu : Besedilo zadnjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Osebe, ki delajo investicijsko tehničnoi dokumenta,cijo za objekte navedene 
v prejšnjem členu tega zakona, morajo imeti visoko strokovno izobrazbo in 
5 let delovnih izkušenj na področju izdelovanja investicijsko-tehnične doku- 
mentacije.« 

Sprememba je potrebna zaradi odprave obveznega polaganja strokovnih 
izpitov za samostojne projektante. 

K 4. členu : Besedilo tega člena se črta in naslednje člene preštevilči. 
S strani predstavnikov sveta za gradbeništvo in industrijo gradbenega ma- 

teriala pri gospodarski zbornici SR Slovenije in biroja za gradbeništvo je bil 
izražen pomislek zoper ustanovitev izpitne komisije za samostojne projektante 
pri republiškem sekretariatu za gospodarstvo, ker je bil podoben izpitni odbor 
že ustanovljen pri svetu za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala 
in to na zahtevo delovnih organizacij s področja gradbeništva. 

Predstavnik izvršnega sveta je predlagano rešitev v zakonskem predlogu 
zagovarjal z večjim družbenim priznanjem, ki ga bodo imeli izpiti, če bodo pri 
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republiškem sekretariatu za gospodarstvo in s tem, da so podobni izpiti v drugih 
strokah tudi pri upravnih organih. 

Odbor se je odločil, da se ne predpišejo obvezni strokovni, izpiti in prepusti 
delovnim organizacijam, da to vprašanje uredijo v svojih samoupravnih aktih 
v smislu pooblastil v temeljnem zakonu o graditvi -investicijskih objektov 
(Ur. 1. SFRJ, št. 20/67). 

K 14. členu : Besedilo v predzadnji in zadnji vrsti prvega odstavka 
... »če ima v delovnem razmerju potrebne kadre z ustrezno strokovno izobrazbo 
in prakso.« se črta in nadomesti z besedilom . .. »če izvajajo ta dela strokovnjaki 
najmanj z ustrezno srednjo strokovno tehnično izobrazbo, ki so v delovnem 
razmerju pri: investitorju.« 

Sprememba je potrebna zaradi skladnosti besedila tega določila z zahtevo 
postavljeno v prvem odstavku 1. člena. 

K 15. členu : Besedilo v predzadnji in zadnji vrsti se spremeni tako, da 
se glasi: ».. . ustrezno visoko strokovno tehnično' izobrazbo in 5 let delovnih 
izkušenj na področju izdelovanja investicijsko-tehnične dokumentacije.« 

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve določil tega člena z določilom 
3. člena in opustitve obveznega polaganja strokovnih izpitov. 

Predstavnik izvršnega sveta se je strinjal s predloženimi dopolnilnimi in 
spreiminjevalnimi predlogi, razen k 3., 4. in 15. členu, glede katerih se bo izjavil 
naknadno. 

Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Milana Kristana. 
Odbor za proizvodnjo in promet predlaga republiškemu zboru, da predlog 

zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja graditve investicijskih ob- 
jektov skupaj s predloženimi spremembami in dopolnitvami sprejme. 

Št: 351-12/68 
Ljubljana, 3. 2. 1968 

Občasni odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodar- 
skega zbora je na 6. seji dne 1. februarja 1968 razpravljal o predlogu zakona 
o ureditvi določenih vprašanj s področja graditve investicijskih objektov, ki 
ga je izvršni svet predložil Skupščini SR Slovenije v obravnavo po skrajšanem 
postopku. 

, V načelni razpravi je bilo ugotovljeno, da je izdaja predloženega zakona 
potrebna, ker temeljni zakon določa, da nekatera vprašanja precizirajo ustrezni 
republiški zakoni. 

Po temeljnem zakonu je za zvezne investicije obvezna oddaja del v izva- 
janje prek licitacije. Na tej osnovi je potekala razprava tudi na odboru, ko 
je Šlo za to, ali naj se tudi v republiškem zakonu predpiše obvezna oddaja del 
prek licitacije. Po daljši razpravi se je izkristaliziralo stališče, da to ne bi 
bilo umestno: Praksa je namreč pokaziala, da najboljši ponudnik na licitaciji 
ni obenem tudi najugodnejši ponudnik. Izkušnje, posebne usposobljenosti in 
druge lastnosti nekaterih izvajalcev je le težko vnaprej precizirati in jih zajeti 
v ponudbi. Razen tega pa kasnejša praksa pogosto odstopa od tega, kar je bilo 
ob prevzemu investicijskih del pogodbeno določeno. Vsekakor je naloga pred- 
vsem investitorjev samih, da izberejo najugodnejšega, ponudnika. 

Odbor je predlog zakona v načelu sprejel, v podrobni obravnavi pa je odbor 
upošteval in sprejel naslednje spremembe in dopolnitve, ki jih je odbor za 
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proizvodnjo in promet republiškega zbora predlagal na svoji seji dne 26. ja- 
nuarja in 1. februarja 1968: 

K 1. členu: Besedilo v predzadnji in zadnji vrsti »-... če ima v delovnem 
razmerju strokovnjake najmanj z ustrezno srednjo strokovno tehnično iz- 
obrazbo« ise črta in nadomesti z besedilom »... če izvajajo ta dela strokovnjaki, 
najmanj z ustrezno srednjo strokovno tehnično izobrazbo, ki so v delovnem 
razmerju pri investitorju.« 

S to spremembo se izključuje nevarnost, da bi investitor formalno zadosrtil 
določilom zakona s tem, ko je imel zaposlene ustrezne strokovnjake, izdelavo 
investicijsko-tehnične dokumentacije pa je odstopil strokovnjakom, ki niso v 
rednem delovnem razmerju z investitorjem!. 

K 2. členu: V 5. točki se v predzadnji vrsti črta: »(enako kot 10 000 
prebivalcev)«. 

Sprememba je redakcijske narave, ker je tolmačenje, kaj se razume pod 
populacijskimi enotami, stvar drugih tehničnih predpisov. 

K 3. č 1 e n u : Besedilo zadnjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Osebe, ki delajo investicijsko-tehnično dokumentacijo' za objekte navedene v 
prejšnjem členu tega zakona, morajo imeti visoko strokovno izobrazbo in 5 let 
delovnih izkušenj na področju izdelovanja .investicijsko-tehnične dokumentacije.« 

Sprememba je potrebna zaradi odprave obveznega polaganja strokovnih 
izpitov za samostojne projektante. 

K 4. členu: Besedilo tega člena se črta in naslednje člene preštevilči. 
S strani predstavnikov sveta za gradbeništvo in industrijo gradbenega mar 

teriala pri gospodarski zbornici SR Slovenije in biroja za gradbeništvo je bil 
izražen pomislek zoper ustanovitev izpitne komisije za samostojne projektante 
pri republiškem sekretariatu za gospodarstvo, ker je bil podoben izpitni, odbor 
že ustanovljen pri svetu za. gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala 
in to na zahtevo delovnih organizacij s področja, gradbeništva. 

Predstavnik izvršnega sveta je predlagano rešitev v zakonskem predlogu 
zagovarjal z večjim družbenim priznanjem, ki ga bodo imeli izpiti, če bodo pri 
republiškem sekretariatu za gospodarstvo iin s tem, da so podobni izpiti v drugih 
strokah tudi pri upravnih organih. 

Odbor se je odločil, da se ne predpišejo obvezni strokovni izpiti in prepusti 
delovnim organizacijam, da to vprašanje uredijo v svojih samoupravnih aktih 
v smislu pooblastil v temeljnem zakonu o graditvi investicijskih objektov (Ur. 1. 
SFRJ, št. 20/67). 

K 14. členu: Besedilo v predzadnji in zadnji vrsti prvega odsitavka 
»... če ima; v delovnem razmerju potrebne kadre z ustrezno strokovno izobrazbo 
in prakso.« se črta in nadomesti z besedilom ».... če izvajajo ta dela strokov- 
njaki najmanj z ustrezno strokovno tehnično izobrazbo, ki so v delovnem raz- 
merju pri investitorju.-« 

Sprememba je potrebna, zaradi skladnosti besedila tega določila z zahtevo 
postavljeno v prvem odstavku 1. člena. 

K 15. členu: Besedilo v predzadnji vrsti se spremeni tako, da se glasi: 
».. . ustrezno visoko strokovno tehnično izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj 
na področju sodelovanja investicijsko tehnične dokumentacije.« 

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve določil tega člena z določilom 
3. člena, in opustitve obveznega polaganja strokovnih izpitov. 



Priloge 559 

Predstavnik izvršnega sveta se je strinjal z navedenimi dopolnitvami in 
spremembami, razen k 3., 4. in 15. členu, glede katerih se bo izjavil naknadno. 

Odbor je za svojega poročevalca na zboru določil poslanca Rada Šorlija. 
Občasni odbor za proizvodnjo in promet in poslovno sodelovanje predlaga 

gospodarskemu zboru, da sprejme predlog zakona o ureditvi določenih vprašanj 
s področja graditve investicijskih objektov s predloženimi spremembami in 
dopolnitvami. 

Št.: 351-12/68 
Ljubljana, 2. 2. 1968 

Občasni odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodar- 
skega zbora je na. 8. seji dne 6. marca 1968 razpravljal o amandmajih zakono- 
diajno-pravne komisije in predlogih sekretariata za zakonodajo izvršnega sveta 
k predlogu zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja graditve investi- 
cijskih objektov. 

Odbor se v celoti strinja s predlogom zakonodaj no^pravne komisije za do- 
polnitev 28. člena, s katerim se vnaša večja jasnost in preciznost določila,, kdaj 
je treba predložiti za izdajo gradbenega dovoljenja tudi lokacijsko dovoljenje. 

Prav tako se odbor strinja s predlogami za pravilno citiranje členov te- 
meljnega zakona v 29. členu predloga zakona. 

Odbor je razpravljal o mnenju zakonodajno-prav;ne komisije glede amand- 
majev k 3., 4. in 15. členu občasnega odbora za proizvodnjo, promet in poslovno 
sodelovanje, da opustitev strokovnih izpitov, ki so predvideni po; predlogu za- 
kona, ki ga je predložil izvršni svet, ni najboljša rešitev. Po daljši razpravi 
članov odbora je bilo sklenjeno, da. odbor zaenkrat ne spreminja svojega pred- 
loga in naj se vprašanje strokovnih izpitov dokončno, razčisti na sami seji zbora. 

Odbor se v celoti strinja s predlogom, sekretariata za zakonodajo izvršnega 
sveta, da se v 5. točki 35. člena dodasta besedi »investicijskih objektov«, s čimer 
dobi tu navedeni pravilnik svoj originalen, kompleten naslov. 

Odbor predlaga, da zbor sprejme zakonski predlog s predlaganimi spre- 
membami in dopolnitvami. 

Odbor je za svojega poročevalca na zboru določil poslanca Rada šorlija. 

Št: 351-12/68 
Ljubljana, dne 8. 3. 1968 

PREDLOG ODLOKA 
o finančnem programu za financiranje geodetskih del na območju SR Slovenije 

za obdobje 1968 do 1970 

I 
S tem odlokom se ureja financiranje in sofinanciranje tehle geodetskih del 

za obdobje 1968 do 1970: 
— izdelava osnovne državne karte v merilu 1 :5000 oziroma 1 :10 000; 
— izdelava geodetskih načrtov v merilu 1 : 500 do 1 : 5000; 
— bonitiranje zemljišč. 
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ii 

Za izdelavo osnovne državne karte v merilu 1 : 5000 oziroma 1 : 10 000 ter 
za izdelavo geodetskih načrtov v merilu 1 : 500 do 1 : 5000 bo SR Slovenija do 
leta 1970 prispevala 7 800 000 dinarjev. 

Za bonitiranje zemljišč bo SR Slovenija do leta 1970 zagotovila 600 000 di- 
narjev. 

Sredstva iz prvega in drugega odstavka te točke bo SR Slovenija zagotovila 
v svojem proračunu. 

III 

Sredstva iz prejšnje točke bo SR Slovenija zagotovila takole: 
v letu 1968: 2 400 000 dinarjev 
v letu 1969: 3 000 000 dinarjev 
v letu 1970: 3 000 000 dinarjev 
Sredstva se bodo uporabljala po' programu del, ki ga. za vsako leto posebej 

določi izvršni svet Skupščine SR Slovenije; v programu del se določi tudi vi- 
šina sredstev za vsako posamezno delo po občinah. 

IV 

Sredstva, ki ne bodo porabljena v posameznem letu, bodo za isti namen 
prenesena v naslednje leto. 

V 

Za izvajanje tega finančnega programa neposredno skrbita geodetska 
uprava SR Slovenije in republiški sekretariat za finance. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predloži Skupščini SR Slovenije po- 
ročilo o izvršitvi tega finančnega programa. 

VI 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu S RS«. 

OBRAZLOŽITEV 
UVOD 

V naši republiki smo v zadnjem času sprejeli oziroma pripravljamo vrsto 
zakonov, ki obravnavajo prostor: o prispevku za uporabo mestnega zemljišča, 
o urejanju in oddajanju stavbnih zemljišč, o varstvu narave, o varstvu pred 
naravnimi iin drugimi hudimi nesrečami, o graditvi investicijskih objektov, s 
področja vodnega gospodarstva in gozdarstva ter urbanističnega in regionalnega 
planiranja. 

Izvajanje teh zakonov kot instrumentov za racionalno gospodarjenje s pro- 
storom bo uspešno le, če bomo obvladali dejansko stanje vseh elementov, ki 
so funkcija prostora, To pa je možno le na podlagi stabilnih, kompleksnih in 
ažurnih evidenc, ki analitično obdelane zagotavljajo splošno dokumentacijo o 
prostoru, to je, prostor inventarizirajo. 

Podlaga inventarizaciji so geodetske karte in načrti, ki prostor upodab- 
ljajo horizontalno, višinsko in vsebinsko. 



Priloge 561 

Uporabnost geodetskega načrta je v tem, da je možno na osnovi grafične 
upodobitve izdelati vrsto raznih evidenc, .katastrov in atlasov, ki omogočajo 
valorizacijo prostora. 

To je podlaga: 
— za smotrne odločitve tako ekonomskega programiranja kot prostorskega 

planiranja; 
—- za projektiranje vseh predvidenih posegov v prostor; 
— za izvajanje tako imenovanih prostorskih zakonov, narodne obrambe in 

civilne zaščite; 
— za določanje osnove za prispevke in davke od zemljišč in zgradb; 
•— za urejanje premo<ženjskopravnih zadev. 
Družbeni, plan razvoja SR Slovenije v letih 1966 do 1970 določa, da je za 

sestavo in izvajanje regionalno-prostorskih planov in urbanističnih ter drugih 
načrtov potrebna tudi geodetska dokumentacija ter da je do leta 1970 potrebno 
izdelati kompleksne geodetske osnove za okoli 18 "/o površine SR Slovenije. Re- 
publika se tudi obvezuje, da bo s svojimi sredstvi1 sodelovala pri financiranju 
izdelave geodetskih osnov. 

H. STANJE GEODETSKIH IZMER 

Stanje geodetskih izmer v SR Sloveniji je izredno slabo. To je razvidno 
iz spodnje tabele, v kateri so zaradi primerjave navedeni tudi podatki iz ne- 
katerih drugih republik: 

Slovenija Srbija Hrvatska BiH 
% »/o •/« •/# 

Osnovna drž. karta {1 : 5000 in 1 : 10 000) .... 12 24 18 22 
Topografsko kat. izmera (1 :1000 ali 1 : 5000) . . 6 68 14 20 
Topografsko katastrska izmera — izmera mest 

(1 : 500, 1 : 1000)  22 90 80 60 

V Sloveniji praktično že skoraj 100 let ne vlagamo v izdelavo geodetskih 
osnov in imamo danes le 8 % površin pokritih s sodobnimi geodetskimi 
osnovami. 

Za področje Slovenije imamo- le tako imenovane katastrske (načrte, izde- 
lane z metodo grafične izmere pred več kot 100 leti. Ta izmera je samo 
»aemljiško-katastrsika-«, ne pa tudi topografska, brez matematične kartografske 
projekcije in je neuporabna za planiranje, tehnična projektiranja ter izvajanja. 
Zadovoljuje ob izvršeni katastrski klasifikaciji zemljišč le tehnično manj za- 
htevne fiskalne potrebe. Točnost, vsebina in merilo teh načrtov onemogočajo 
pravilnost odtočitev na območjih z največjimi prostorskimi spremembami. To 
je na gospodarsko intenzivnih predelih in na območjih mest in mestnih naselij. 
V nekaterih primerih pa je že zgolj iz katastrskega vidika potrebno stare gra- 
fične načrte nadomestiti z novimi, ker so ti načrti že fizično dotrajani. 

Katastrska klasifikacija — kot nujen spremljevalec katastrske izmere —- 
je bila opravljena po končani izmeri pred približno 100 leti. Ker so se kriteriji 
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za ugotavljanje katastrskega dohodka od zemljišč spremenili, povzroča ponekod 
stara katastrska klasifikacija zemljišč občutne neskladnosti tudi pri uporabi 
teh podatkov za določanje prispevka od kmetijskih zemljišč. Bonitetnih kart pa 
za našo republiko sploh nimamo. 

Ker nimamo sodobnih geodetskih podlog, uporabljamo za načrtovanje 
povečavo iiz vsebinsko neustreznih katastrskih »map« oziroma povečujemo ob- 
stoječe topografske karite neustreznih meril. Skratka, osnove improviziramo in 
na njih načrtujemo1 veomilijardne investicije. Materialne posledice takšnih 
improvizacij so evidentne v povečanih stroških izvedbe ali celo v nerentabilnosti 
projekta. V lastno škodo prepozno ugotavljamo pomembnost pravočasno izde- 
lanih geodetskih podlog, s čimer povzročamo' posredno in neposredno gospo- 
darsko' škodoi. Zaradi neurejenega financiranja prihaja tudi do večtirnosti in 
zaradi tega često porabimo za ta dela. več, kot so enkratni stroški izmeritve. 

Druge države imajo sodobne geodetske osnove v raznih merilih za celotno 
področje države. Tudi druge republike so se po vojni lotile sistematične sodobne 
izmene, tako da danes občutno zaostajamo na tem področju. Res je, da so druge 
republike začele s sistematično izmero, ker pred tem niso> imele niti grafičnega 
katastra, kot tehnične osnove za določitev prispevkov od kmetijske dejavnosti. 
S to izimero pa so pridobile osnove za izdelavo sodobnih geodetskih prostorskih 
evidenc. V naši1 republiki, kjer so' prostorski premiki največji, pa smo dejansko 
zaostali. 

Tudi dosedanji način financiranja geodetskih del je bil nesistematičen in 
nekoordiniran med družbenopolitičnimi skupnostmi in širokim krogom upo- 
rabnikov geodetskih podatkov. 

III. PROGRAM GEODETSKIH IZMER 

Stopnja razvoja v naši republiki zahteva, da mora biti geodetska izmera po 
vsebini kompleksna. To stališče je izraženo v »Informaciji o problematiki in 
bodočih nalogah geodetske službe«. Na podlagi »Informacije« so že izdelane 
»Teze za zakon o geodetski prostorski izmeri«. 

Skladno s postavljenimi cilji razvoja na področju geodetske dejavnosti v 
družbenem planu ter glede na izhodišča temeljnega zakona o izmeritvi zemljišč 
in zemljiškem katastru je potrebno izdelati program del za daljše obdobje. 

V Sloveniji bi morali vločSti nad 20 milijard starih dinarjev, da bi zago- 
tovili sodobno evidenco o prostoru, ki bi jo že danes potrebovali. 

Predlagani program geodetskih del (izdelava osnovne državne karte in 
geodetskih načrtov, bonitiranje zemljišč) do leta 1970 ustreza predvidevanjem 
za ta dela v družbenem planu razvoja SR Slovenije v letih 196G do 1970 in 
usklađen s finančnimi programi občin in federacije. 

Tako je sam program del sestavljen na podlagi občinskih programov do 
leta 1970 in so skupne zahteve občin celo' večje, kot so možnosti sofinanciranja 
republike in federacije. 

Federacija je že leta 1967 sprejela, zakon o financiranju geodetskih del od 
leta 1966 do 1970. Program, geodetskih del, ki ga je pripravila federacija za 
obdobje 1966 do 1970, zajema tudi sofinanciranje izdelave osnovne državne 
karte za območje SR Slovenije. 
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1. Izdelava osnovne državne karte 1 : 5000 oziroma 1 :10 000 

Za potrebe gospodarskega razvoja bi potrebovali osnovno državno karto za 
celotno območje SR Slovenije; le na osnovi take karte je možno ekonomsko 
utemeljeno določiti namensko razdelitev površin za kmetijstvo, gozdarstvo, 
promet in stanovanjsko graditev ter določiti rezervate in zavarovana območja. 

Osnovna državna karta je med drugim potrebna tudi: 
— v kmetijstvu za smotrno izkoriščanje kmetijskih površin ter za izdelavo 

pedoloških in drugih kart; 
— v vodnem gospodarstvu za projektiranje in izvajanje regulacij in melio- 

racij ter za obrambo pred poplavami; 
— v energetiki za projektiranje in graditev akumulacijskih bazenov, elek- 

trovodov, naftovodov in plinovodov; 
— v geologiji za raziskovalne naloge in kot osnova za geološke karte; 
— v prometu za trasiranje in graditev cest in železnic ter za izdelavo 

prometnih kart; 
— v gozdarstvu za urejanje gozdov in za gospodarjenje z njimi ter za 

izdelavo gozdnogospodarskih načrtov; 
— v turizmu in drugih področjih gospodarstva. 
Do leta 1970 mora biti izdelana karta vsaj za površino 300 000 ha, da bi 

pokrili vsaj tista območja, ki so najaktualnejša z vidika regionalnega in urba- 
nističnega planiranja, geoloških raziskav in vodnogospodarskih ureditev. To so 
predvsem območja koridorja Jesenice—Ljubljana—Maribor s kraki proti Do- 
lenjski in Primorski ter območje dolin Mure, Drave, Save in Vipavske doline. 

2. Izdelava geodetskih načrtov 1 : 500 do 1 : 5000 

Za potrebe razvoja mest bi potrebovali sodobne geodetske načrte za vsa 
mesta z njihovo širšo okolico na površini okoli 50 000 ha. 

Načrti so osnova: 
— za izdelavo urbanističnih in zazidalnih načrtov (zakon o urbanističnem 

planiranju); 
— za samo izvajanje del pri graditvi nadzemnih in podzemnih objektov 

(predlog zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja graditve investicijskih 
objektov); 

— za izdelavo katastra komunalnih naprav (zakon o komunalnih delovnih 
organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega po- 
mena). 

Na območju zunaj mest in naselij je potrebno izdelati geodetske načrte za 
tista območja, kjer so stari grafični katastrski načrti uničeni oziroma popol- 
noma neuporabni. Spričo tega prihaja že do političnih problemov, ker ni osnove 
za objektivno določitev prispevka od kmetijske dejavnosti. 

Teh območij je v Slovenji okoli 40 000 ha. 
Do leta 1970 moramo izdelati geodetske načrte za 20 000 ha, in sicer za vse 

občinske centre ter za važnejša mesta. 

3. Bonitiranje zemljišč 

Bonitiranje tal se izvaja zaradi ugotavljanja proizvodnih lastnosti zemljišča 
ter pomeni najdetajlnejšo prirodno rajonizacijo, brez katere ni možno sprejeti 
smotrnih rešitev v gospodarjenju s prostoromi. Hkrati je to tehnična osnova za 
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določitev realnejšega prispevka od zemljišč, zato bi potrebovali detajlno oprav- 
ljeno bonitiranje vseh kmetijskih zemljišč v Sloveniji, ki jih je nad 1 000 000 ha. 

Bonitiranje zemljišč je izvedla po sodobnih znanstvenih načelih že vecma 
evropskih držav. K temu jih je prisililo spoznanje, da si brez poznavanja fizi- 
kalnih in kemijskih lastnosti tal, podnebja in zunanjih okolnosti ne moremo 
zamišljati smotrnega izkoriščanja zemljišč. Bonitiranje se bo izvedlo v razdobju 
10 let — po letu 1970. 

Do leta 1970 se bodo opravile priprave za bonitiranje zemljišč, in sicer: 
  izdelava izhodišč, metod in kriterijev za bonitiranje tal, ki mora biti 

rezultat dela strokovnjakov različnih strok; 
— preizkus sprejetih kriterijev na terenu in izdelava predpisov in metodo- 

logije detajlnega bonitiranja tal; 
  izbira in določitev vzornih zemljišč, ki bodo- osnova za detajlno boni- 

tiranje na območju celotne Slovenije, kopanje profilov, odvzem vzorcev tal in 
izdelava pedoloških analiz. 

IV. SISTEM FINANCIRANJA 

Temeljni zakon o izmeritvi zemljišč in zemljiškem katastru (Ur. list SFRJ, 
št. 15/65) razmejuje pristojnosti v zadevah izmeritve zemljišč in zemljiškega 
katastra med zvezo, republiko ter občino, in sicer: 

  v pristojnost federacije spadajo: osnovna geodetska dela, tj. določanje 
koordinat in nadmorskih višin osnovnim geodetskim točkam in izdelava osnov- 
ne državne karte v merilu 1 : 5000 in 1 :10 000; 

  v pristojnost republike spada: izdelava geodetskih načrtov v merilu 
1 : 500 do 1 : 5000, izdelava zemljiškega katastra in bonitiranje zemljišč; 

— v pristojnost občine spada: vzdrževanje izmeritve zemljišč in zemlji- 
škega katastra. 

Po določilih navedenega temeljnega zakona je v pristojnosti republiškega 
upravnega organa za geodetske zadeve, da zahteva razširjen obseg del pri 
geodetskih merjenjih, kadar opravljajo ta merjenja državni organi, delovne ah 
druge -organizacije za posebne potrebe, če ta merjenja ne zajemajo vseh po- 
datkov, ki so predmet izmeritve zemljišč in zemljiškega katastra. Dodatne 
stroške, ki nastanejo zaradi razširitve del, zagotovi republika. Namen tega 
zakonskega, določila je, da se ob enkratnem merjenju dobijo vsi podatki za 
izmeritev zemljišč in za zemljiški kataster. 

Po zveznem zakonu zagotavlja federacija za geodetska dela v zveznem 
proračunu skupno 72 000 000 din, 18 000 000 din pa naj bi zagotovila Zvezna 
geodetska uprava s prodajo finalnih proizvodov oziroma s sofinanciranjem;. 
To pomeni, da morajo republika in občine zagotoviti potrebna sredstva bodisi 
za nakup izdelanih geodetskih osnov bodisi za sofinanciranje izdelave. Od obeh 
možnosti je ustreznejše sofinanciranje, ker omogoča republiki in občmam nepo- 
sreden vpliv na izdelavo geodetskih osnov. 

Opis predlaganega sistema in osnovnih postavk odloka 

Kot je v programu predvideno, bo v obdobju 1968 do 1970 izdelana osnovna 
državna karta v merilu 1 : 5000 oziroma 1 :10 000 za 300 000 ha, izdelani bodo 
geodetski načrti v merilu 1 : 500 do 1 : 5000 na površini 20 000 ha ter bodo 
opravljena pripravljalna dela, ki so potrebna za bonitiranje zemljišč. 
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Navedena geodetska dela. bodo financirale: 

:—• izdelavo osnovne državne karte: federacija, republika in občine; 
— izdelavo geodetskih načrtov: republika in občine; 
— pripravljalna dela za bonitiranje zemljišč: republika. 

Tako bo republika si sredstvi 8 400 000 din financirala: 
— izdelavo osnovne državne karte v povprečju v višini 10 %; 
— izdelavo geodetskih načrtov v povprečju v višini 50 %>; 
— pripravljalna dela za bonitiranje zemljišč v celoti. 
Federacija prispeva sredstva na osnovi zakona o financiranju geodetskih 

del za obdobje 1966—1970. 

Sistem sofinanciranja izdelave osnovne državne karte in geodetskih načrtov 
je potreben iz naslednjih razlogov: 

— federacija je postavila princip prodaje osnovne državne karte nepo- 
srednim interesentom oziroma princip soudeležbe neposrednih interesentov pri 
financiranju; 

t— ker republika in občine sofinancirajo izdelavo osnovne državne karte in 
geodetskih načrtov, imajo> republike in občine direkten vpliv na izdelavo letnih 
programov dela, čeprav je za sestavo le-teh pristojna federacija oziroma re- 
publika; 

— na ta način bo omogočena kontinuirana izdelava osnovne državne karte 
in geodetskih načrtov. 

Tako bo usklajevanje interesov občin in delovnih organizacij z uzako- 
njenimi obveznostmi federacije in republike najbolj pospešeno odpravilo po- 
manjkanje geodetskih podlog. Učinek vloženih republiških sredstev se na ta 
način pofcroji. 

Za vsako leto bo izvršni svet Skupščine SR Slovenije določil program dela, 
v katerem bo tudi določeno, kakšna bo konkretna udeležba, republike v sofinan- 
ciranju izdelave osnovne državne karte in geodetskih načrtov po posameznih 
občinah. 

Osnutek programa dela za vsako leto bo sestavila geodetska uprava SRS 
v povezavi z republiškim sekretariatom za finance in v sodelovanju ž občin- 
skimi skupščinami ter z zvezno geodetsko upravo, ki je nosilec sredstev, ki jih 
vlaga federacija v izdelavo osnovne državne karte. 

V. RAZPOREDITEV SREDSTEV 

1. Razporeditev po namembnosti 

Na osnovi postavljenega programa geodetskih izmer mora SR Slovenija 
zagotoviti do 1970. leta 8 400 000 din. 

—• za izdelavo osnovne državne karte 1 : 5000 in 1 :10 000 1 200 000 din 
— za izdelavo geodetskih načrtov 1 : 500 do 1 :5000 . . 6 600 000 din 
— za bonitiranje zemljišč  600 000 din 

Skupaj 8 400 000 din 
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2. Razporeditev po letih 

Poraba sredstev, katera bo vložila v ta dela republika, bi naj bila po posa- 
meznih letih naslednja: 

leta. 1968 .... 2 400 000 din 
leta 1969 .... 3 000 000 din 
leta 1970 . . . . 3 000 000 din 

Skupaj  8 400 000 din 

3. Razporeditev vlaganj med federacijo, republiko in občine 

Vrsta del Federacija Republika ^ganlzacfje S 

Osnovna drž. karta: 
— osnovna geod. dela 1000 000 — -— 1 000 000 
— reprodukcija karte 1 500 000 — — 1 500 000 
— terenska in pis. dela izdelave 

karte 6 000 000 1 200 000 4 800 000 12 000 000 
— geodetski načrti — 6 600 000 6 600 000 13 200 000 
— bonitiranje — 600 000 — 600 000 

Skupaj 8 500 000 8 400 000 11400 000 28 300 000 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
9. 2. 1968, št. 402-114/68. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in začasni 
odbor za proračunski sistem organizacijsko-političnega zbora — poročilo z dne 
19. 2. 1968, št. 402-114/68. 

PREDLOG ODLOKA 

o finančnem programu za financiranje razširitve strokovne šole 
za notranje zadeve v Ljubljani-Tacen 

Na podlagi 151. člena ustave Socialistične republike Slovenije je Skupščina 
socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora in na seji argami- 
zacijsko-političnega zbora dne 12. marca 1968 sprejela 

ODLOK 

o finančnem programu za financiranje razširitve strokovne šole 
za notranje zadeve v Ljubljani-Tacen. 
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i. 

S temi odlokom se uareja financiranje prve etape graditve strokovne šole 
za notranje zadeve v Ljubljani-Tacen, ki obsega graditev internata, šolskega 
objekta, kuhinje z jedilnico' in kotlarne ter nabavo opreme za te objekte. Inve- 
stitor je SR Slovenija — republiški sekretariat zia: notranje zadeve. 

II. 

Gradnja, se prične leta 1968 in bo končana leta 1970. Skupna vrednost 
investicijskih del znaša 10 292 000 dinarjev ter obsega pripravljalna, gradbena, 
obrtniška in instalacijska dela, opremo, stroške za zunanje priključke in stroške 
investitorja. Financiranje te investicije bo trajalo do leta 1971. 

III. 

Sredstva za dokončanje I. etape zagotovi iz republiškega proračuna SR Slo- 
venija za razdobje od leta 1967 do 1971 v naslednjih zneskih: 

v letu 1967 za izdelavo investicijskega programa 
za vse objekte ter za: izdelavo glavnega projekta. 
za šolski objekt  224 000 dinarjev 
v letu 1968 za delno kritje stroškov za gradnjo 
šolskega objekta  1 000 000 dinarjev 
v letu 1969 za kritje stroškov investicij iz leta 1968 2 400 000 dinarjev 
v letu 1970 za kritje stroškov investicij izvršenih 
v letu 1969   3 623 000 dinarjev 
v letu 1971 za kritje stroškov dokončane celotne 
gradnje I. gradbene etape  3 045 000 dinarjev 

Skupaj ... 10 292 000 dinarjev 

V zneskih iz prejšnjega odstavka je upoštevan tudi 10 "/o garancijski polog 
v znesku 710 112 dinarjev, ki ga bo investitor po opravljenem obračunu vrnil 
SR Sloveniji. 

IV. 

Za izvajanje tega finančnega programa neposredno skrbita republiški 
sekretariat za notranje zadeve in republiški sekretariat za finance. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predloži za vsako leto in ob koncu 
investicijskih del Skupščini SR Slovenije poročilo o izvajanju tega finančnega 
programa. 

V. 

Ta odlok zame veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije. 



568 Priloge 

OBRAZLOŽITEV 

I. 

Izvršni svet je na 5. seji dne 13. 7. 1967 obravnaval informacijo o kadrov- 
skem stanju v milici in predlog o uvedbi kadetskega sistema šolanja, ki jo je 
republiški sekretariat za notranje zadeve posredoval zaradi nenehnega upadanja 
števila miličnikov na območju SRS in vedno manjšega dotoka novega kadra 
v vrste milice kljub povečanim in zahtevnejšim, nalogam na področju javnega 
reda in mdru. 

Ze ob sedanji sistemizaciji delovnih mest v milici primanjkuje več ikot 
640 miličnikov. Kolikor bo število zaposlenih v naslednjih letih še nadalje 
padalo in oib predpostavki, da število novo sprejetih ostane na ravni povprečja 
zadnjih petih let, bi se do leta 1971 primanjkljaj povečal za 199, leta 1976 pa 
že za 548 miličnikov). To pomeni;, da bi leta 1976 manjkato 1189 miličnikov 
oziroma ne bi bilo zasedenih 35 % sistemiziranih delovnih mest. 

Iz analize, ki jo je pripravil RSNZ, izhaja,, da bi za rešitev tega problema 
morali do leta 1976 sprejemati letno po 150 kadetov in 80 miličnikov-priprav- 
nikofv. Z uvedbo tega sistema šolanja pa je potrebno zagotoviti ustrezne inter- 
natske, šolske in druge funkcionalne kapacitete. 

Izvršni svet je obravnavano1 informacijo sprejel na, znanje in naro'čil RSNZ 
in RSF, da proučita način financiranja gradnje potrebnih intematskih in 
šolskih kapacitet. 

II. 

Da, bi lahko realno ugotovili obseg in potrebo> povečanih in dokončnih 
kapacitet šole, je bil po naročilu RSNZ izdelan investicijski program«. 

Ta program vsebuje razširitev sedanje šole s kapaciteto 206 miličnikov na 
kapaciteto 450 kadetov in obsega dograditev šolske stavbe z' 10 učilnicami in 
tremi kabineti, internat s potrebnimi ležišči, kuhinjo z jedilnico, telovadnico 
in prostore1 za kulturno« družbeno dejavnost. 

S tem investicijskim programom, ki temelji na utemeljenih površinskih 
potrebah tovrstne šole, smo dobili funkcionalno zaključeno celoto bodočega šol- 
skega centra. 

Program je z ozirom na potrebe in možnosti financiranja razdeljen na 
dve gradbeni etapi in sicer na prvo do leta 1970 in na drugo od leta 1970 dalje. 

V prvi gradbeni etapi od, leta, 1967 do leta 1970 je po- investicijskem pro- 
gramu predvidena izgradnja šolskega objekta, internata in kuhinje z jedilnico 
s pripadajočimi funkcionalnimi prostori ter z zunanjimi' komunalnimi napra- 
vami, ki so za uporabljanje navedenih objektov nujno potrebne, vključno 
z nabavo pripadajoče opreme. 

Investicijska vrednost prve gradbene etape je razdeljena na tri gradbene 
faze in znaša 10 292 000 dinarjev. 

Druga gradbena etapa, ki naj bi se izvedla po letu 1970 in jo je možno 
izvesti v daljšem obdobju, obsega zgraditev telovadnice, prostorov za kulturno 
družbeno dejavnost ter dokončno zunanjo ureditev celotnega kompleksa šol- 
skega centra. 

Investicijska vrednost gradbene faze bi znašala okoli 4 360 000 dinarjev. 
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III. 

Prva gradbena etapa od leta 1967 do 1970 je prilagojena letnemu spreje- 
manju kadetov v šolo ter je po planu izgradnje in financiranju razdeljena na 
tri gradbene faze in sicer: 

V I. fazi od septembra 1967 do avgusta 1968 je predvideno: 
— izdelava kompletne tehnične dokumentacije za vse gradbene objekte in 

naprave, ki bodo izvršene v I. gradbeni etapi, tj. za šolski objekt, internat, 
kuhinjo z jedilnico, za delno preureditev sedanje šole z rekonstrukcijo kotlarne 
in za pripadajoče zunanje komunalne naprave; 

— zgraditev šolskega objekta z desetimi učilnicami (vsaka za 28—30 učen- 
cev) in s tremi kabineti (za oborožitev, za zveze in za učenje tujih jezikov); 

— število učilnic je za I. obdobje, tj. doi leta 1969 sicer preveliko z oziroma 
na število 'kadetov (300), vendar bi se zaradi premajhnih nastavitvenih kapacitet 
nekaj obstoječih učilnic začasno uporabljalo za. nastanitev kadetov do konca 
leta 1969, ko bi bil zgrajen internat. 

V II. fazi od aprila 1968 do 1969 je predvideno: 
— zgraditev internata s potrebnimi ležišči. Spalnice so opremljene z dvo- 

etažnimi posteljami za 4 gojence; 
—• delna preureditev I. in II. nadstropja v sitarem objektu šole, v šolske 

namene (kriminalistični in fizikalno-kemični kabinet); 
— preureditev sedanje kotlarne za ogrevanje obstoječih in novih predvii- 

denih objektov; 
— pripravljalna dela za gradnjo kuhinje z jedilnico<. 
V III. fazi od aprila 1969 do> konca 1970 je predvideno: 
— zgraditev kuhinje z jedilnico1 s pomožnimi prostori. Kuhinja bo imela 

kapaciteto 500 obrokov dnevno, jedilnica z 250 sedeži bo obratovala v drveh 
izmenah. 

Dimenzioniranje kuhinje z jedilnico je osnovano na splošno veljavnih nor- 
mativih za te vrste objektov in sicer tako, da bo' možno uvesti; oba načina 
streženja (samopostrežba ali strežba) ob minimalnih potrebnih površinah; 

— dokončanje vseh zunanjih komunalnih naprav, tj. zunanje kanalizacije, 
vodovoda, električnega omrežja a trafo> postajo ter ureditev neposredne zunanje 
okolice, ki jih predvideva zgraditev objektov v treh fazah. 

Za realizacijo vseh treh faz so podani v glavnem osnovni pogoji za izvedbo 
programa kadetskega sistema šolanja 450 gojencev. 

Čeprav bo- I. gradbena etapa, zaključena že leta, 1970, lahko njeno finan- 
ciranje podaljšamo do leta 1971, ker je v tem smislu možen dogovor z gradbe- 
nimi izvajalci, ki so pripravljeni kreditirati gradbena, obrtniška in instalacijska 
dela. Taka rešitev omogoča predvsem manjše angažiranje sredstev republiškega 
proračuna v letu 1968 in 1969 ter bi financiranje I. gradbene etape iz sredstev 
republiškega proračuna v tem primeru bilo naslednje: 

leto 1967 
leto 1968 
leto 1969 
leto 1970 
leto 1971 

224 000 dinarjev 
1 000 000 dinarjev 
2 400 000 dinarjev 
3 623 000 dinarjev 
3 045 000 dinarjev 

SKUPAJ 10 292 000 dinarjev 
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Skupna vrednost investicije v I. gradbeni etapi 

1. gradbena dela  
2. oprema  
3. tehnična dokumentacija in drugi stroški inv 
4. prispevek za Skopje 2 '%>  
5. 10'°/o garancijski polog  

Skupaj . 

je razdeljena na: 

7 847 320 dinarjev 
1 049 370 dinarjev 

497 318 dinarjev 
187 880 dinarjev 
710 112 dinarjev 

10 292 000 dinarjev 

Podrobnejša specifikacija investicij v I. gradbeni etapi je razvidna iz pri- 
ložene tabele. 

IV. 

Predlog odloka je izdelan skupaj s sekretariatom za finance in ga je zato 
v smislu omenjenega sklepa smatrati za skupni predlog republiškega sekre- 
tariata za finance in republiškega sekretariata za notranje zadeve. 

POROČILO 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in začasni 
odbor za proračunski sistem in finance organizacijsko-političnega zbora — poro- 
čalo z dne 20. 2. 1968, št. 402-75/67. 

PREDLOG ODLOKA 

o dopolnitvi odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve 
reaktorskega centra v Nuklearnem inštitutu »Jožef Štefan« 

Na podlagi 151. člena ustave Socialistične republike Slovenije je Skupščina 
Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora in na seji orga- 
nizacij.sko-političnega zborai dne 12. marca 1968 sprejela 

ODLOK 

o dopolnitvi odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve 
reaktorskega centra v Nuklearnem inštitutu »Jožef Štefan«. 

I. 

S tem odlokom se dopolnilno k odloku o finančnem programu za. finan- 
ciranje nadaljevanja graditve reaktorskega centra v Nuklearnem inštitutu »Jožef 
Štefan« (»Uradni list SRS, št. 13-71/66), ureja financiranje podražitve nada- 
ljevanja graditve reaktorskega centra — objekta kemije v Nuklearnem inštitutu 
»Jožef Štefan«, katerega investitor je ta inštitut. 
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II. 

Skupna vrednost investicije se zaradi podražitev povečuje od 20 460 000 di- 
narjev za 1 303 000 dinarjev na 21 763 000 dinarjev. Sredstva, ki jih za nadalje- 
vanje-in dokončanje investicije zagotovi SR Slovenija, pa od 6 160 000 dinarjev 
na 7 463 000 dinarjev. S sredstvi za podražitev 1 303 000 dinarjev bo objekt 
kemije reaktorskega centra v Nuklearnem inštitutu »Jožef Štefan« dokončan in 
usposobljen za funkcionalno uporabo. 

III. 

Sredstva za podražitev v znesku 1 303 000 dinarjev so zagotovljena v pro- 
računu SR Slovenije za leto 1968. 

IV. 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

k odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o finančnem programu za finan- 
ciranje nadaljevanja graditve reaktorskega,-centra v Nuklearnem inštitutu »Jožef 

Štefan« (Uradni list SRS, št. 13/1966) 

S prvotnim odlokom se ureja finaciranje nadaljevanja graditve reaktor- 
skega centra — objekta kemije v Nuklearnem inštitutu »Jožef Štefan«, katerega , 
investitor je ta inštitut. 

Po prvotnem odloku zagotovi SR Slovenija sredstva: novih 
dinarjev 

— v letu 1966 za nadaljevanje gradbenih del do III. faze 
(do strehe)  2700000 

— v letu 1967 za nadaljevanje gradbenih del do IV. faze 
(izvršitev notranjih del ter instalacije)  3000000 

— v letu 1968 za zaključna gradbena dela in opremljanje 
ter digestorij in montažo vroče celice  460 000 

Skupaj ... 6 160 000 

Ker je investitor prejel v letu 1966 samo del za to leto predvidenih sredstev 
(objekt je oddalo del v 19. 3. 1966), v letu 1967 pa še ničesar, je bil prisiljen 
gradnjo ustaviti. 

Zavlačevanje gradnje in dejstvo, da so bile za predračun gradbenih, obrt- 
niških in instalacijskih del objekta kemije uporabljene kalkulativne osnove iz 
leta 1965, sta zaradi porasta cen do decembra 1967 povzročili podražitve za 
ca. 1 300 000 dinarjev. 
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Iz proračuna SR Slovenije za leto 1968 bi bilo potrebno torej dodeliti: 
novih 

dinarjev 

— po prvotnem odloku . 
— podražitve . 

460 000 
1 300 000 

Skupaj . . . 1 760 000 

tako da bi se skupna vsota v prvotnem odloku odobrenih sredstev 6 160 000 
dinarjev povečala na 7 460 000 dinarjev. 

S temi] sredstvi bi bil objekt kemije dograjen in usposobljen za funkcio- 
nalno' uporabo. 

Potrebo čimprejšnje odobritve sredstev za podražitve utemeljuje investitor 
z naslednjim: 

Po projektu je namenjen objekt »Kemija« v Podgorici delu z odprtima 
radioaktivnimi izvori, s katerimi delajo skupine za radiokemijo', aktivizaeijsko 
analizo in sintezo markiranih spojin. Sedanji laboratorij na Jamovi oesti so 
za delo z odprtimi radioaktivnimi izvori neprimerni. Kljub temu inštitut v 
okviru možnosti izpolnjuje naloge, ki so po vrednosti obsegle v letu 1967 na 
tem področju okoli 20 milijonov S din. Izdelanih je bito za 3500 mCi radio- 
aktivnih markiranih spojin med drugimi interesenti za onkološki inštitut, in- 
terno kliniko in podobno. Oddaljenost starih laboratorijev od reaktorja, v kate- 
rem proizvajajo radioaktivne izotope, povzroča težave s transportom aktivnega 
materiala, saj ga je treba voziti skozi središče mesta. Zaradi teh težav je seveda 
tudi izkoriščenost samega reaktorja v Podgorici manjša kot bi lahko bila. 

Ker laboratoriji za delo z odprtimi izvori v Podgorici niso dokončani, so 
večkrat potrebne zasilne adaptacije razpoložljivih prostorov, da bi se izvršile 
sprejete naloge in to pod pogoji, ki onemogočajo' potrebno zaščito prt delu in 
ogrožajo s tem zdravje sodelavcev inštituta. 

Ker so celotni prostori inštituta na Jamovi cesti že več let preobremenjeni, 
je nemogoča'njihova razbremenitev, dokler ni dokončan objekt Kemija v Pod- 
gorici. Poudariti je treba, da zato preselitev predvidenih skupin radiokemije, 
aktivizacijske analize, markiranih spojin in radiološke zaščite v dokončani objekt 
Kemija v Podgorici ne pomeni nikakršnega povečanja števila sodelavcev v 
inštitutu, niti razširitve delovnega programa, temveč le ustvaritev normalnih 
delovnih pogojev za specifično delo z odprtimi radioaktivnimi izvori. 

Na podlagi navedenega menimo, da je dograditev objekta Kemije nujna. 
V skladu je tudi s svoječasno odobrenim investicijskim elaboratom po SRS. 

Dograditev objekta pa je možna le z odobritvijo' dodatnih sredstev za 
pokritje povišanih cen za obdobje dveh let. 

A. Kalkulativne osnove za predračun gradbenih del, obrtniških in insta- 
lacijskih, pO' katerih je bil tudi kalkuliran objekt Kemija, so bile v veljavi 
od 1. 3. 1965. V juliju 1965 so> z objavo gospodarske reforme nastale znatne 
spremembe, ki so diktirale nove kalkulativne osnove, veljavne od 1. 1. 1966. 
Ko smo oddali objekt v delo 19. 3. 1966, je bila ponudba izvajalca, ki je vsebo- 
vala. že elemente podražitve, višja od kalkulirane cene projektanta. 

Te razlike med projektantskim predračunom in med tržnimi cenami so 
nastajale že pred. in takoj po objavi gospodarske reforme, deloma pa so se 
večale v obdobju do 1. 1. 1966 takole: 
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a) osebni dohodki gradbenih delavcev so se zvišali od povprečja 
288,2 na 325,0 S din/uro 13% 

b) oene gradbenega materiala so se povečale za 12 % 
c) obrtniška 'dela, ki so specialnega značaja, so se podražila za 25 % 
č) instalacijska dela so se podražila 23a 6 % 
d) domača oprema specialnega značaja se je podražila za . . . 20 % 

uvožena oprema pa za 3% 

Izračun podražitve za, delo do III. faze pokaže naslednjo sliko (če upošte- 
vamo pri gradbenih delih razmerje osebni dohodki : material — 45 % : 55 °/o): 

Proračunska vrednost oddanih del: 

Gradbena dela  910000 
Obrtniška dela  210 000 

Skupaj .... 1 120 000 
Iz tega sledi podražitev: 

Osebni dohodki: 910 000 X 13 % X 45 % = 53 235 
Gradbeni material: 910 000 X 12 % X 55 % = 60 000 
Obrtniška dela: 210 000 X 25% = 52 500 
Podražitve do III. faze 165 735 

Podražitve do III. faze  165 735 
Gradbena dela po predračunu   . . 910000 
Obrtniška dela po predračunu  210 000 
Dejanski stroški do III. faze  1 285 735 

B. V razdobju od 1. 1. 1966 do 5. januarja 1968 so nastale na gradbenem 
tržišču nadaljnje sicer manjše podražitve, kot sledi: 

S din 
a) osebni dohodki delavcev so se povečali od povprečja na uro 

325,0 na 361,0 . . .   , 11% 
b) cene gradbenega materiala, podražitve  5 % . 
c) obrtniška dela ste niso podražila  0 % 
č) domača oprema se je podražila za  8 % 
d) uvožena oprema se ni podražila  0 % 
e) instalacijska dela. se niso podražila  0% 
f) podražitev projekta vroče celice in nadzorstva po dejanskih 

stroških  , . . 144 % 

Za nedovršena dela znaša podražitev, ki je nastala že do 1. 1. 1966 in 
nadaljnja podražitev od 1. 1. 1966 do 30. 12. 1967, to je do sestave predloženega 
elaborata, naslednje: 

a) osebni dohodki za gradbena dela 13 °/o + 11% = 24% 
b) gradbeni material 12%+ 5% = 17% 
c) obrtniška dela 25 % + 0 °/o = 25 % 
č) domača oprema 20 °/o + 8 °/o = 28 % 
d) uvožena oprema 3 % + 0 °/o = 3 % 
6) instalacijska dela 6 °/o + 0 '°/o — 6 % 
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Vrednost nedovršenih del po projektantskem predračunu znaša: 

Gradbena dela Kemija 1 347 000—910 000   437 000 
Gradbena dela vroče celice  210 000 

Gradbena dela skupaj 

Obrtniška dela Kemija 683 000—210 000 
Obrtniška dela vroče celice .... 

Obrtniška dela skupaj . . 

Domača oprema Kemije . . 
Domača oprema vroče celice 

Domača oprema skupaj . . 

Uvožena oprema vroče celice 
Instalacijska dela Kemije . 

Nedovršena dela skupaj 

647 000 

473 000 
990 000 

1 463 000 

770 000 
400 000 

1 170 000 

100 000 
1 500 000 

4 880 000 

Izračun podražitev nedovršenih del, če se upošteva razmerje pri gradbenih 
delih osebni dohodki : material 52 % : 48 °/o, pa prikazuje naslednjo sliko: 

a) osebni dohodki gradbenih del: 647 000 X 24 %> X 52 %> . . 80 700 
b) gradbeni material: 647 000 X 17 % X 48 %>  50 280 
c) obrtniška dela: 1 463 000 X 25%  365 750 
č) domača oprema: 1 170 000 X 28%  327 600 
d) uvožena oprema: 100 000 X 3 %  3 000 
e) instalacijska dela: 1 500 000 X 6%  90 000 

Podražitve za nedovršena dela  907 330 

C. Projekti in nadzor po predračunu v letu 1965   160 000 
Isto po stvarnih stroških računovodstva  390 000 

Podražitev . 230 000 

REKAPITULACIJA 

Gradbeni stroški po predračunu: 

A. Do III. faze: gradbena dela  910 000 
„ obrtniška dela  210 000 

B. Za dovršitev: gradbena dela  647 000 
„ obrtniška dela  1 463 000 
,, domača oprema 1 170 000 
„ uvožena vroča celica  100 000 
„ instalacijska dela Kemije  1 500 000 

C. Projekti iin nadzor  160 000 

Skupaj po predračunu 
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Potrebna investicijska vsota s podražitvami.: 

A—C Dela po predračunu  6 160 000 = 100 °/o 
A Podražitev do III. faze  165 735 
B Podražitev za dovršitev vseh del . . 907 330 
C Podražitev projektov in nadzorstva 230 000 1 303 605 = 21 ®/o 

Nova investicijska vsota .... 7 463 065 = 121 %> 
Skupna podražitev je torej .... 1 303 065 din 

POROČILO 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in začasni 
odbor za proračunski sistem in finance organizacijsko-političnega zbora — 
poročilo z dne 26. 2. 1968, št. 402-75/68. 

PREDLOG ODLOKA 

o dopolnitvah odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja 
adaptacije poslopij Slovenske akademije znanosti iin umetnosti 

Na podlagi 151. člena ustave Socialistične republike Slovenije je Skup- 
ščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora in na seji 
organizacijsko-političnega zbora dne 12. marca 1968 sprejela 

ODLOK 

o dopolnitvah odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja 
adaptacije poslopij Slovenske akademije znanosti in umetnosti 

I. 
S tem odlokom1 se dopolnilno k odloku o finančnem programu za financi- 

ranje nadaljevanja adaptacije poslopij Slovenske akademije znanosti in umet- 
nosti (»Uradni list S RS«, št1. 13-75/66), ureja financiranje nepredvidenih obratnih 
del teir podražitev pri adaptaciji stavb Novi trg 3 in Novi trg 4 v Ljubljani 
in sicer: t.t j- N dinarjev 

Nepredvidena večdela na stavbi Novi trg 3   179 000 
Podražitve piri stavbi Novi trg 3   479 350 
Nepredvidena dela na stavbi Novi trg 4   277 595 
Podražitve pri stavbi Noto trg 4   405 000 

II. 

Skupna vrednost investicije se zaradi nepredvidenih dodatnih del in podra- 
žitev povečuje od 2 664 000 din za 1 340 945 dinarjev na 4 004 945 dinarjev. 
Adaptacija stavbe Novi trg 3 je dokončana in je stavba usposobljena za funk- 
cionalno uporabo, adaptacija stavbe Novi trg 4 je v teku in bo stavba s temi 
sredstvi usposobljena za funkcionalno uporabo. 
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m. 

Sredstva za, nepredvidena dodatna dela in podražitve v znesku 1 340 945 
dinarjev so zagotovljena, v proračunu SR Slovenije za leto 1968. 

Za izvajanje tega finančnega programa neposredno skrbita republiški se- 
kretariat za prosveto in kulturo in republiški sekretariat za finance. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predloži po končani adaptaciji Skup- 
ščini SR Slovenije poročilo o izvršitvi tega finančnega programa. 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

S prvotnim odlokom se ureja financiranje nadaljevanja adaptacije stavb 
Novi trg 3 in Novi trg 4 v Ljubljani, katere investitor je Slovenska akademija 
znanosti in umetnosti. Za stavbo Novi trg 3 je SR Slovenija v letu 1966 zago- 
tovila 1 250 000 N dinarjev. Za dokončanje gradbenih del (izvršitev notranjih 
del ter instalacije), opremo in zavarovalna dela po planu investicij, ki je bil 
sestavljen v letu 1964. 

Po obračunih izvajalca del pa je bilo povečanje cen v letih 

kar znaša skupaj 479 350 N dinarjev podražitev. Med adaptiranjem več sto let 
stare stavbe se je izkazalo, da stavba nima trdnih temeljev in da južna 
stena sploh ni povezana, s stavbo. Zaradi slabih temeljev je bilo treba prenoviti 
celotni zahodni del stavbe, kar je bilo pred pričetkom del neznano. 

Presenetila je tudi voda, ki je udirala pod temelji na dan. Zato je bilo 
nujno potrebno zvezati južno steno z železobetonskimi vezmi v vseh etažah 
z. obstoječo stavbo. Na obeh straneh južne stene in na vogalu ob Gosposki ulici 
je bil potreben globok izkop pri nadvse kočljivi situaciji, ker prodora vode do 
zadnjega ni bilo mogoče ukrotiti. V nastali izkop je šlo več vagonov armi- 
ranega betona. Končno je moral investitor poklicati še podjetje Elektrosond 
iz Zagreba, da je s svojim švicarskim izumom le ustavil vrelce vode. 

Ko je že stalo stebrovje na dvorišču za. hodnike nad njim, je bilo treba 
zaradi spremenjenih predpisov za protipotresno varnost to stebrovje vnovič 
ojačiti, kar je zahtevalo nepredvideno adaptacijsko delo. Nepredvidena večdela 
so stala 179 000 dinarjev. Skupaj je zmanjkalo za stavbo Novi trg 3 658 350 
dinarjev. Adaptacija te stavbe je končana, primanjkljaj pa je investitor začasno 
kinil delno s sredstvi za stavbo- Novi trg 4 v znesku 437 984 dinarjev, ostanek 
220 366 dinarjev pa še dolguje. 

Za stavbo Novi trg 4 je SR Slovenija v letu 1967 zagotovila 1 057 000 di- 
narjev za dokončanje podzemskega skladišča in za adaptacijo kletne in dela 

IV. 

V. 

OBRAZLOŽITEV 

1964—65 
1965—66 
1966—67 

22 o/o 
8 °/o 
5% 
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pritlične etaže na podlagi predračuna iz leta 1964. V letih 1964—1967 nastale 
podražitve gradbenih in obrtniških uslug znašajo 405 000 N dinarjev (gradbeno 
podjetje Tehnika v Ljubljani). 

Tudi pri adaptiranju te, tudi več sto let stare stavbe, se odkrivajo dela, ki 
se na začetku niso mogla upoštevati. Več del bo izvršenih zaradi težavnosti 
adaptacije te starodavne hiše. Prvotno nepredvidene težave bodo pri zemeljskih, 
izolacijskih in prezračevalnih delih. Dalje se bodo pojavila dela v nepredvi- 
denih odkrivanjih arheoloških in umetnostno-zgodovinskih posebnosti. Kolikor 
je sedaj razvidno, bo teh večdel za. 277 595 dinarjev. Skupaj bo predvidoma 
zmanjkalo pri adaptaciji stavbe Novi trg 4 682 595 dinarjev. 

Pri Oibeh stavbah skupaj znaša na predračunsko vsoto 2 307 000 dinarjev 
podražitev 884 350 dinarjev ali 38 '"/o, nepredvidena dela pa 14 % od nove, 
povečane vrednosti investicije. 

POROČILO 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in začasni 
odbor za proračunski sistem in finance organizacijsko-političnega zbora — poro- 
čilo z dne 26. 2. 1968, št. 402-75/68. 

PREDLOG ODLOKA 

o finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve fakultete za 
strojništvo v Ljubljani 

I. 

S tem odlokom se ureja financiranje nadaljevanja graditve stavbe fakul- 
tete za strojništvo v Ljubljani (objekt A). Investitor za to gradnjo je fakulteta 
za strojništvo v Ljubljani. 

II. 

Graditev oibjekta iz prejšnje točke se je pričela v letu 1963 in bo končana 
v letu 1970. Stavba obsega prostore za pedagoške potrebe, to je predavalnice, 
risalnice, kabinete za učno osebje in lažje laboratorije. Sedaj je v II. gradbeni 
fazi. 

Skupna vrednost investicije znaša 18 054 942,42 dinarjev in obsega pri- 
pravljalna, gradbena, obrtniška in instalacijska dela, šolsko opremo, stroške za 
zunanje priključke, ureditev okolice, stroške investitorja in plačilo 10 %> garan- 
cijskega pologa. 

Do ustavitve del v letu 1965 je bilo plačano za to stavbo iz sredstev sklada 
SR Slovenije za šolstvo, iz lastnih sredstev in iz sredstev gospodarskih orga- 
nizacij skupaj 2 282 730,42 dinarjev. Za dograditev je potrebno še 15 772 212,00 
dinarjev. 

S tem bo objekt usposobljen za funkcionalno uporabo. 
37 
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m. 

Za nadaljevanje in dokončanje objekta iz II. točke tega odloka zagotovi 
sredstva SR Slovenija in sicer: 

— v letu 1969 za gradnjo  8 793 000,00 
— v letu 1970 za dokončanje gradbenih, obrtniških in 

instalacijskih del, za šolsko opremo, priključke, ure- 
ditev okolja in druge stroške  6 979 212,00 

V letu 1969 bo SR Slovenija zagotovila sredstva iz sredstev l,5°/o dodatnega 
davka od prometa blaga na drobno, ki so po točki č) 3. člena zakona o uvedbi 
dodatnega davka, od prometa blaga na drobno in o uporabi sredstev tega davka 
(Uradni lilsit SRS, št. 42-213/66) predvidena, za nadaljevanje graditve že začetih 
objektov visokošolskih zavodov. 

V letu 1970 bo SR Slovenija zagotovila še potrebna, sredstva za dokončanje 
graditve. 

Predvidena sredstva za gradnjo objekta v znesku 15 772 212,00 dini služijo 
za tekoče financiranje gradbenih in. drugih del v višini 14 242 239,20 din in za 
plačilo 10®/» garancijskega pologa v znesku 1 529 972,80 dliin. Sredstva garan- 
cijskega pologa srne investitor porabiti pri dokončnem obračunu investicije, 
če pa ne bodo porabljena, jih mora vrniti. 

IV. 

Za, izvajanje tega. finančnega programa neposredno skrbita, republiški sekre- 
tariat za prosveto' in kulturo in republiški sekretariat za finance. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predloži za leto 1969 in po končani 
graditvi Skupščini SR Slovenije poročilo o izvršitvi tega finančnega programa. 

V. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Sedanja stavba fakultete za strojništvo' v Ljubljani je bila projektirana 
pred II. svetovno vojno, ko- v Ljubljani še ni bilo popolnega študija strojništva, 
za največ 160 slušateljev. Razumljivoi je, da je za, sedanje potrebe pretesna. 
Spričo velikega vpisa je postal položaj nevzdržen; kapacitete predavalnic, risal- 
nic, laboratorijev in kabinetov za učno osebje niti približno več ne ustrezajo, 
saj so v letu 1967 prišli v dveh obstoječih predavalnicah (155 sedežev) na 1 sedež 
štirje redni študenti, v dveh risalnicah (70 miz) na eno mizo 8,7 rednih in 
približno 1 m"2 laboratorijske površine na enega rednega študenta. Na kabinet 
je! prišlo- 2,5 rednih učnih moči, vseh — tako rednih kot honorarnih — pa pet. 
Vseh uporabnih prostorov, vključno z dekanatom, prostori inštituta, za stroj- 
ništvo, sobo Strojniškega vestnika, vežami, hodniki, stopnišči in sanitarijami, 
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pride na rednega študenta okrog 4 m- (2550 m2). To skrajno stisko poskuša 
fakulteta zaman reševati z uvedbo- pouka v turnusih ali z najemanjem odda- 
ljenih prostorov v drugih objektih. Pri. navedenih podatkih pa niso upošt&- 
vani izredni študentje, ki morajo glede na naravo tehničnega pouka prav tako 
uporabljati šolske površine. Končno je nameščen v stavbi tudi inštitut za 
strojništvo. 

Investicijski program za novo gradnjo je fakulteta pripravila glede na naše 
kadrovske razmere in potrebe. Stanje v Sloveniji na področju strojništva je 
nezadovoljivo-: medtem ko v razvitejših državah med tehničnimi strokovnjaki 
dandanes po številu izrazito prevladujejo strojni inženirji (okrog 40 % inže- 
nirskega kadra je strojnikov, v sami industriji celo čez 50 '%>), je naša univerza 
dala med vsemi do sedaj pri nas diplomiranimi inženirji le okrog 18 °/o stroj- 
nikov. Potrebe po strojnikih so precejšnje v vseh panogah proizvodnje. Za 
usmerjanje bodočih strokovnjakov na tako pomembno področje torej ni bilo 
dovolj poskrbljeno. Slovenija bi morala še hitreje kot razvite države dobiti 
zadostno število strokovnjakov-strojnikov, da bi pospešila razvoj svoje proiz- 
vodnje in se vključila v svetovni trg. 

Glede- na kadrovske potrebe bi morali imeti okrog 450 mest za študente, 
ki žele doseči visoko izobrazbo, in okrog 680 miest za bodoče inženirje z višjo 
izobrazbo. Ker bi polovico teh zagotovila višja tehniška šola v Mariboru, bi 
torej fakulteta potrebovala skupaj 790 mest. 

Na tej osnovi predlagani investicijski program je 22. 2. 1963 potrdilo taj- 
ništvo univerze (odločba št. 06-11-10/16). Obsegal je dve stavbi: 

— objekt A (kapaciteta 700 mest za- študente, bruto površina 9498 m2) za 
pedagoške potrebe, to je za predavalnice, risalnice, kabinete, lahke laboratorije, 
s kletjo, pritličjem, štirimi visokimi etažami na severu in šestimi nizkimi na 
jugu ter z dvema predavalnicama na terasi, 

— objekt B (kapaciteta 90 mest, bruto- površina 2432 m2) za hrupne labo- 
ratorije. 

Oba objekta bi torej imela 11 930 m2 bruto površin in kapaciteto 790 mest. 
Dela po tem programu so se začela v letu 1963 z objektom A, leta 1965 

pa so bila ustavljena zaradi pomanjkanja sredstev. Objekt je zdaj v II. gradbeni 
fazi. 

Po ustavitvi del je fakulteta večkrat opozorila, skupščino-, izvršni svet, 
gospodarsko zbornico in vso- slovensko- javnost na svojo nevzdržno prostorsko 
situacijo. Zaradi pomanjkanja sredstev za nadaljevanje investicij v visokošolske 
zavode je sicer s pismenim dogovorom dala prednost dokončanju objekta fakul- 
tete za arhitekturo, gradbeništvo- in geodezijo, ki je že v IV. gradbeni fazi, 
fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geo-dezijo pa ji je zato zagot-o-vila 
začasno- uporabo- svojih prostorov (okrog 1880 m2), -dokler ne bi, bil v letu 1970 
dograjen objekt A fakultete za strojništvo. Poudarja pa nujnost, da se ji kon- 
čanje objekta zagotovi v letu 1970. 

Dograditev objekta B, namenjena težjim laboratorijem, je morala glede 
na finančne možnosti odgoditi na kasnejši čas. 

Za objekt A je bilo do ustavitve del porabljeno iz sredstev sklada, SRS za 
šolstvo, iz sredstev gospodarskih organizacij ter investitorja za pripravljalna, 
gradbena in druga dela 2 282 730,42 dinarjev. V tej vsoti so upoštevane tudi 
zamudne obresti v višini 367 577,00 dinarjev. 

37* 
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Za dokončanje tega objekta je še potrebno: 

za gradbena, obrtniška in instalacijska dela  10 037 649,00 
za zunanje priključke  147 650,00 
za ureditev okolja  677 100,00 
za komunalne prispevke    420 000,00 
za projekte in nadzor  266 200,00 
za odškodnine in odkupe  2 128 647,00 
za šolsko opremo  1 321 370,00 
f}°/o režija gradbenega podjetja pri oddaji obrtniških . 
in instalacijskih del  301 112,00 
2°/o prispevek za Skopje  306 000,00 
za splošno bančno garancijo  166 484,00 

Skupaj objekt A . . . 15 772 212,00 

S to vsoto bi zagotovili dograditev in pohištveno opremo fakultetne stavbe, 
katere skupna vrednost bi znašala torej 18 054 942,42 dinarjev. Laboratorijsko 
opremo fakultete deloma že ima — in je zaradi pomanjkanja prostora ne more 
v celoti uporabljati — dopolniti pa jo namerava s pomočjo gospodarskih orga- 
nizacij in skladov za raziskovalno delo. 

Z dograditvijo objekta A bi odpadli tudi izdatki za vzdrževanje gradbišča, 
letno okrog 100 000,00 dinarjev. 

Potrebna sredstva bi zagotovila SR Slovenija: 

— v letu 1969 iz dodatnega davka od prometa blaga 
na drobno za gradnjo .    8 793 000,00 din 

— v letui 1970 za dokončanje gradbenih, obrtniških, 
instalacijskih del, nabavo šolske opreme, zunanje 
priključke, ureditev okolja in druge stroške ... 6 979 212,00 din 

15 772 212,00 din 

POROČILO 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in začasni 
odbor za proračunski sistem in finance organizacijsko-političnega zbora — 
poročilo z dne 26. 2. 1968, št. 402-75/68. 

PREDLOG ODLOKA 

o finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve objekta 
agronomskega oddelka biotehnične fakultete v Ljubljani 

I. 

S tem odlokom se ureja financiranje dograditve objekta agronomskega 
oddelka biotehnične fakultete v Ljubljani do usposobitve za. pedagoške namene. 
Investitor za to gradnjo' je biotehniška fakulteta v Ljubljani. 
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II. 

Graditev objekta iz prejšnje točke se je pričela v letu 1962. Objekt je 
sedaj v IV. gradbeni fazi. 

Za usposobitev v pedagoške namene bosta v letu 1968 dograjeni obe nad- 
stropju južnega in zahodnega krila objekta s predavalnicami, laboratoriji, pripa- 
dajočimi kabineti in pomožnimi prostori. 

Skupna vrednost investicije znaša 3 532 741,85 din in obsega pripravljalna, 
gradbena, orbtniška in instalacijska dela, opremo, stroške za zunanje priključke, 
stroške investitorja in plačilo 10% garancijskega pologa. Do konca leta 1965 
je bilo plačano iz sredstev sklada SRS za šolstvo in federacije 2 022 741,85 N din. 
Za usposobitev obeh kril navedenega objekta je potrebno še 1 510 000,00 din. 
S tem bo objekt usposobljen za funkcionalno uporabo. 

III. 

Za nadaljevanje in usposobitev obeh kril objekta, iz II. točke tega odloka 
zagotovi v letu 1968 sredstva SR Slovenija iz sredstev 1,5% dodatnega davka 
od prometa, blaga na drobno, ki so' po točki č) 3. člena zakona o uvedbi dodat- 
nega davka od prometa blaga na drobno in o uporabi sredstev tega davka 
(Uradni list SRS, št. 42-213/66) predvidena za nadaljevanje graditve že začetih 
objektov visokošolskih zavodov. Predvidena sredstva za gradnjo^ objekta v 
znesku 1 510 000,00 din služijo za tekoče financiranje gradbenih in drugih del 
v višini 1 361 961,00 dinarjev in za plačilo 10% garancijskega pologa v znesku 
148 039,00 dinarjev. Sredstva garancijskega pologa sme investitor porabiti pri 
dokončnem obračunu investicije, če pa ne bodo porabljena, jih mora vrniti. 

IV. 

Za izvajanje tega finančnega programa neposredno skrbita republiški sekre- 
tariat za prosveto in kulturo in republiški sekretariat za finance. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predloži ob koncu investicijskih del 
Skupščini SR Slovenije poročilo o izvedbi tega finančnega programa. 

V. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SR Slovenije«. 

OBRAZLOŽITEV 

Biotehnična fakulteta, ki je bila. ustanovljena leta 1947, uporablja za svoj 
centralni objekt neprimerne prostore bivše finančne direkcije na Krekovem 
trgu v Ljubljani. Razmere, v katerih sedaj opravljajo pedagoško in znan- 
stveno raziskovalno delo< inštituti agronomskega oddelka in oddelka za živilstvo, 
sć> tako glede na stanje kot površino učnih prostorov v tem poslopju skrajno 
neugodne. Inštituti obeh oddelkov imajo zasilno urejene učne prostore in Labo- 
ratorije, v katerih zaradi neustreznih instalacij in opreme ni mogoča uporaba 
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sodobnih učnih pripomočkov in metod. Na rednega študenta je v študijskem 
letu 1966/67 v tej stavbi prišlo komaj 5—6 m2, čeprav po normativih Unesca za 
tehnične fakultete potrebuje do 20 m2 uporabnih učnih prostorov. Stanje pa 
se je še poslabšalo-, ko je 1967. leta fakulteta prevzela objekte ukinjene višje 
gospodinjske šole v Grobljah, kamor so se preselili nekateri njena instituti 
in fotolaboratorij. Fakulteta pa je 974 m2 neto učnih površin v poslopju na 
Krekovem trgu in v najetih prostorih v Glonarjevi ulici po pogodbi odstopila 
pedagoški akademiji v Ljubljani, ki je v hudi prostorski stiski. 

S sprejetjem novega, kontinuiranega študijskega načrta v študijskem letu 
1966/67, po katerem študentje nižjih letnikov raznih študijskih smeri oz. od- 
delkov poslušajo več predmetov, predvsem temeljnih, v skupnih kurzih, pa se 
je pojavila tudi potreba, po večjih sodobno opremljenih predavalnicah. Tre- 
nutno mora fakulteta za visoko ceno najemati dvorane v drugih stavbah. Ta 
problem bo mogoče rešiti le v novem objektu agronomskega oddelka, ki bo 
imel tudi veliko predavalnico. 

7.airq.Hii, vsega tega je fakulteta takoj po ustanovitvi čutila potrebo, da dobi 
nove prostore. Lokacija za novo fakultetno središče pod Rožnikom je bila. odo^ 
brena leta 1959. Na. osnovi plana perspektivnega razvoja fakultete in plani- 
ranih kadrovskih potreb je bil v začetku leta 1960 pripravljen investicijski 
program za 4 učne objekte agronomskega oddelka v skupni bruto etažni povr- 
šini 12 012 m2 s pomožnimi objekti in komunalnimi priključki v skupni predra- 
čunski vrednosti 12 769 640,00 din. Izvršni svet Ljudske skupščine LR Slovenije 
pa je glede na tedanji gospodarski položaj in možnosti republiškega proračuna 
odobril investicijski program (odločba št. 1710/5-60, 10. 8. 1960) le za dva učna 
objekta agronomskega, oddelka s pomožnimi objekti in komunalnimi priključki 
in to za: 1. učni objekt za sadjarstvo-, vinogradništvo, vinarstvo, vrtnarstvo; 
2. učni objekt za poljedelstvo in žlahtnjenje rastlin; 3. pomožne objekte (top- 
larna, rastlinjaki, strojna lopa, zaprte grede, komunalni priključki, odškodnina 
za odkup zemljišč, melioracije idr.) v skupni vrednosti 6 800 000,00 din. 

Do leta 1963 je bila pripravljena tehnična dokumentacija za oba objekta. 
Do konca leta se je zaradi poraste cen skupna vrednost po potrjenem investi- 
cijskem programu dvignila na 8 197 080,00 din. Gradbena dela na objektih 
so se pričela, v jeseni 1962 in v naslednjih dveh letih zaradi pomanjkanja 
sredstev niso mogla napredovati po operativnem programu, spomladi leta 1965 
pa so bila sploh ustavljena. 

Do konca leta 1965 je bilo za oba objekta skupaj s pritiklinami porabljeno 
5 916 035,49 din. 

Ta vsota j e bila plačana iz sredstev 

republiškega sklada za šolstvo . 
federacije  
Biotehniške fakultete  

Skupaj ... 5 916 035,49 

Vrednost še ne izvršenih gradbenih del se je dO' jeseni 1967 zaradi porasta 
cen gradbenih storitev in materiala znova občutno1 dvignila in znaša po kalku- 
lacijah z dne 1. 8. 1967 11 182 570,00 din. 

Skupna vrednost celotne gradnje je torej 17 098 605,49 din. 

. 3 853 193,36 
, 2 050 883,48 

11 958,65 
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Po predlogu predstavnikov fakultet za nadaljevanje leta 1965 ustavljenih 
fakultetnih gradenj, ki ga je potrdil univerzitetni svet, bi to vsoto zagotovili iz 
republiških sredstev dodatnega davka od prometa blaga na drobno, v letih 
1968, 1969 in 1970 (transe: 1 510 000,00 din, 4 028 000,00 din in 5 644 570,00 din). 
V letu 1968 bi fakulteta dogradila južno in zahodno krilo učnega objekta za 
sadjarstvo, vinogradništvo, vinarstvo, vrtnarstvo z začasnim ogrevalnim agre- 
gatom na premog, v letu 1969 bi končala ta objekt in dogradila toplarno z 
uporabno kapaciteto za prostore v objektu, v letu 1970 pa bi dokončala učni 
objekt za poljedelstvo in žlahtnjenje rastlin, toplarno, vegetativne laboratorije, 
komunalne priključke in zunanjo ureditev prostora. Tako bi pridobili 6211 m2 

bruto etažnih površin, oz. 5507 m2 neto etažnih površin koristnih učnih in 
pomožnih prostorov. Objekt za sadjarstvo, vinogradništvo, vinarstvo, vrtnarstvo 
ima 3280 m2 bruto etažnih površin, objekt za poljedelstvo in žlahtnjenje rastlin 
pa 2931 bruto etažnih površin. Poleg teh prostorov bi pridobili še pomožni 
objekt z 980 m2 bruto površin. 

Učni objekt za sadjarstvo, vinogradništvo', vinarstvo, vrtnarstvo je v IV. 
gradbeni fazi (že zasteklen), učni objekt za poljedelstvo in žlahtnjenje rastlin 
v III. gradbeni fazi (glavne instalacije so položene), pomožni objekti prav tako 
v III. fazi. Z dograditvijo bi se prihranila velika škoda, ki nastaja na nedo- 
grajenih objektih. Zavarovanje vsakega objekta znaša letno> okrog 100 000,00 din. 

Oba objekta sta z vidika funkcionalnosti sicer zasnovana kot smotrna 
celota, vendar pa je fakulteta spričo omejenih sredstev iz dodatnega promet- 
nega davka pripravila minimalni program za nadaljevanje graditve učnega 
objekta, ki je bil prvotno namenjen za sadjarstvo, vinogradništvo, vinarstvo 
in vrtnarstvo. 

Zaradi zasnove objekta je s tehničnih vidikov mogoče in po temeljnem 
zakonu o graditvi investicijskih objektov (čl. 10, 11. Uradni list SFRJ, št. 20/67) 
dopustno dograditi do uporabnosti južno in zahodno krilo učnega objekta 
prvotno namenjenega za sadjarstvo^, vinogradništvo, vinarstvo, vrtnarstvo, sku- 
paj z veliko predavalnico in sanitarijami. Za ogrevanje tako pridobljenih pro- 
storov bi postavili manjši agregat na premog, ker po tem minimalnem programiu 
ni možna dograditev toplarne. 

Tako bi pridobili tele neto etažne površine učnih prostorov: 

Z izvršitvijo opisanega minimalnega programa bodo zagotovljeni delovni 
prostori za sadjarsko, vinogradniško-vinarsko in vrtnarsko smer ter za rast- 
linsko smer živilskega oddelka; poleg tega pa bodo prišli v nove prostore še 
skoraj vsi drugi inštituti agronomskega oddelka. 

Naidaljevala pa bi se tudi selitev pedagoške akademije v Ljubljani v stavbo 
na Krekovem trgu. Z dograditvijo učnega objekta po opisanem minimalnem 

predavalnica  
laboratoriji  
kabineti za učno osebje . . . 
pomožni učni in drugi prostori 
šolske površine  
veže, hodniki, sanitarije . 

146 m2 

301 m2 

493 m2 

226 m"- 
1166 m2 

519 m2 

Skupaj . . . 1685 m2 
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programu bo dobila akademija v uporabo nadaljnjih 556,3 m2 neto površine. 
Z že dobljenimi 974 m2 bi: pomenilo to 1530 ni2. S tem bo prostorski problem 
pedagoške akademije v Ljubljani v glavnem za daljšo dobo rešen. Zaradi seda- 
njega stanja mora namreč akademija letno najemati za študij neustrezne pro- 
store' na raznih mesitih v Ljubljani. 

Očitno je torej, da bi z dograditvijo učnega objekta biotehnična fakulteta 
do usposobitve v pedagoške namene bistveno izboljšali prostorske razmere obeh 
visokošolskih zavodov. 

Za gradnjo predlaganega objekta je bilo do sedaj porabljeno iz sredstev 
sklada za šolstvo« in sredstev federacije 2 022 741,85 din, za dograditev objekta 
do uporabnosti pa bi bilo- potrebno še: 

za gradbena dela  165 685,47 din 
za obrtniška dela  505 062,60 din 
za instalacije   414 271,33 din 
za šolsko opremo, zasilne agregate, prispevke (vključ- 
no s prispevkom za Skopje), jamstva in druge stroške 
investitorja  424 980,60 din 

Skupaj ... 1 510 000,00 din 

Skupna vrednost predlagane investicije je torej 3 532 741,85 din. Še potrebna 
sredstva bi morala biti na razpolagoi v začetku leta 1968, da bi bil objekt upo- 
raben do začetka zimskega semestra v letu 1968. 

POROČILO 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in začasni 
odbor za proračunski sistem in finance organizacijsko-političnega zbora — po- 
ročilo z dne 26, 2. 1968, št. 402-75/68. 

PREDLOG ODLOKA 

o finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve fakultete 
za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani 

I. 

S tem odlokom se ureja financiranje nadaljevanja graditve objekta za grad- 
beni in geodetsko-komunalni oddelek fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in 
geodezijo v Ljubljani. Investitor za to gradnjo je fakulteta za arhitekturo, grad- 
beništvio in. geodezijo v Ljubljani. 

II. 

Graditev objekta iz prejšnje točke se je pričela v letu 1963 in bo končana 
•v začetku leto 1969. Objekt ima: prostore za gradbeni in geodetsko-komunalni 
oddelek, za dekanatske pisarne, za inštitut za geodezijo in fotogrametrijo, obsega 
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pa še transformatorsko postajo in hišni ko vo stanovanje. Sedaj je v IV. grad- 
beni faza. 

Skupna vrednost investicije znašla 17 503 329,96 dinarjev in obsega pri- 
pravljalna, gradbena, obrtniška in instalacijska dela, šolsko opremo, stroške za 
zunanje priključke, ureditev okolja, stroške investitorja in plačilo 10°/o garan- 
cijskega pologa. 

Do ustavitve del v letu 1965 je bilo plačano iz sredstev sklada SRS 2;a 
šolstvo in iz sredstev federacije 8 050 784,96 dinarjev. Za dograditev objekta je 
potrebno še 9 452 545,00 dinarjev. 

S tem bo objekt usposobljen za funkcionalno uporabo. 

III. 
Za nadaljevanje in dokončanje graditve objekta iz prejšnje točke zagotovi 

sredstva SR Slovenija in sicer: 

—• v letu 1968 za nadaljevanje zaključnih gradbenih, 
za obrtniška dela in instalac. dela in opremljanje 8 730 000,00 din 

— v letu 1969 za dokončanje opremljanja, ureditev 
okolja in druge stroške  722 545,00 din 

Sredstva zagotovi SR Slovenija iz sredstev 1,5% dodatnega davka od pro- 
meta blaga na drobno, ki so po točki č) 3. člena zakona o uvedbi dodatnega 
davka od prometa, blaga na, drobno in o uporabi sredstev tega davka1 (Uradni 
list SRS, št. 42-213/66) predvidena za nadaljevanje graditve že začetih objektov 
visokošolskih zavodov. Predvidena sredstva za gradnjo objekta v znesku din 
9 452 545,00 din služijo za tekoče financiranje gradbenih in drugih del v višini 
8 531 352,00 din in za plačilo 10®/» garancijskega pologa v višini 921 193,00 din. 
Sredstva garancijskega pologa sme investitor porabiti pri dokončnem obračunu 
investicije, 'če pa ne bodo porabljena, jih mora, vrniti. 

IV. 

Za izvajanje tega finančnega programa neposredno skrbita republiški se- 
kretariat za prosveto in kulturo in republiški sekretariat za finance. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predloži za leto 1968 in po končani 
graditvi Skupščini SR Slovenije poročilo o izvršitvi tega finančnega programa. 

V. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SR Slovenije«. 

OBRAZLOŽITEV 

Delovni prostori fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo' se na- 
hajajo v štirih različnih stavbah, ki so- med seboj dokaj oddaljene. Grajeni niso 
bili za namen, za katerega se zdaj uporabljajo, njihova kapaciteta za potrebe 
pred približno 40 leti pa mora še darfes služiti moično povečanemu številu štu- 
dentov po vojni. Večinoma so dotrajani; tako je npr. gradbeni oddelek nameščen 
v 48 let starem provizoriju v Aškerčevi ulici, ki je zaradi predvidenih novih 
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gradenj že bil določen za rušenje. V starem, za rušenje določenem paviljonu 
se nahaja tudi geodetsko-komunalni oddelek. 

Ti stari in neprimerni prostori so resna ovira za uspešno pedagoško in raz- 
iskovalno delo, posebno1 še za delo po sodobnih načrtih in metodah (praktično 
sodelovanje slušateljev prti seminarjih, vajah ipd.). Velike težave povzroča 
omenjenima oddelkoma, predvsem pomanjkanje predavalnic in risalnic. Ker so 
predavalnice premajhne in povrh še razmeščene v več stavbah, je težko orga- 
nizirati strnjen, racionalen urnik predavanj; študentov čas je nesmotrno raz- 
drobljen in ga zapravlja z beganjemi iz ene stavbe v drugo. Tudi po svoji obliki 
so predavalnice v vseh ozirih (optično, akustično' itd.) neprimerne, tako npr. 
prostor gradbenega oddelka na Aškerčevi sploh ni mogoče zračiti zaradi hirupa, 
ki ga povzroča tranzitni promet. Ozko grlo tehničnega, študija sploh so risalnice, 
ki jih omenjenima oddelkoma, hudo primanjkuje. Risalnice so neprimerno ^di- 
menzionirane, imajo povsem premalo miz (ena sama risalna miza na več štu- 
dentov), kar ima za posledico zastoj v študiju in slabe študijske uspehe. Zaradi 
pomanjkanja risalnic je namreč otežkočeno seminarsko delo, ki je osnovni pogoj 
za; redno končanje študija. 

Nič bolje ni s kabineti za učno osebje: so neprimerni (celo iz bivših sani- 
tarij), slabo toplotno izolirani in jih je premalo, posebno glede na nujen razvoj 
izobraževanja na tem področju. 

Pomanjkanje sanitarij je na obeh oddelkih takšno, da razmere ne ustrezajo 
najosnovnejšim higienskim predpisom (gradbeni oddelek ima za okrog 270 ljudi 
ene same sanitarije). 

Kakšna je prostorska stiska teh oddelkov, pove podatek, da je zadnji čas 
prišlo na študenta povprečno manj kot 5 m2 koristnih prostorov, medtem ko je 
norma (UNESCO) vsaj od 15 do 20 m2. V objektih obeh oddelkov je kakih 

- 2160 m2 koristnih prostorov (za čisto* šolsko uporabo še manj). 
Jasno je, da fakulteta v tako neustreznih prostorskih razmerah ne more 

dajati potrebnega strokovnega naraščaja niti za obnavljanje obstoječe strukture 
zaposlenih, kaj šele za njeno kvalitetno' razvijanje. 

Spričo takih razmerij je bil že leta- 1960 pripravljen investicijski program 
za nove objekte fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo v dveh 
fazah: prva je obsegala objekt za gradbeni in geodetsko-komunalni oddelek, 
dekanat s pripadajočimi prostori, velike predavalnice in dvorano za fizkulturo, 
druga pa stavbo oddelka za arhitekturo. Z odločbo izvršnega sveta (št. RK-1855/ 
5-60) je bila 10. 10. 1960 potrjena I. faza. Leta 1962 pa se je zaradi spremenjenih 
razmer in pomanjkanja sredstev načrt za I. fazo zmanjšal samo na nujno po- 
trebni objekt za gradbeni in geodetsko-komunalni oddelek z učnimi m pripa- 
dajočimi prostori ter prostori za učno osebje; gradnja dekanata in ostalega je 
bila kot nova, samostojna II. faza — odložena za nedoločen čas, skupaj z ob- 
jektom za arhitekturo. Zaradi tega je bilo treba nujno potrebno hišnikovo sta- 
novanje in transformatorsko postajo (skupaj v manjšem, objektu) pridružiti 
objektu, za gradbeništvo in geodezijo, del prostorov v njem pa nameniti uprav- 
nim prostorom dekanata. 

Ob potrditvi 1960. leta je znašala investicijska vsota 11 538 000,00 dinarjev, 
po skrčenju programa v letu 1962 pa samo še 9 523 000,00 dinarjev. 

Po skrčenem programu so se začela dela v letu 1963. Ko so bila leta 1965 
zaradi pomanjkanja sredstev ustavljena, je bil objekt za gradbeništvo in geo- 
dezijo dograjen do IV. gradbene faze z instalacijami (razen elektrike in, plina), 



Priloge 587 

a zavarovalnimi deli (za katere je fakulteta prispevala tudi lastna sredstva) pa 
delno zasteklen. Nujna konservacija objekta je precej draga: na leto okrog 
250 000,00 dinarjev, kljub temu pa sie dela velika škoda, ker gradnja stoji, da 
ne omenjamo škode, ki jo trpi pedagoški proces zaradi pomanjkanja prostorov. 

Do ustavitve del je bilo — glede na podražitve in 
zamudne obresti (17 103,85 dinarjev) — porabljenih 
iz sklada za šolstvo in iz sredstev federacije ... 8 050 784,96 din 
za dokončanje je potrebno še  9 452 545,00 din 

skupna vrednost objekta po dograditvi bo torej . . 17 503 329,96 din 

Se potrebna sredstva bo prispevala SR Slovenija iz l,5°/o dodatnega davka 
od prometa blaga na drobno. 

Razčlenitev predlaganih sredstev: 

gradbena, obrtniška: in instalacijska dela  6 425 016,00 din 
zunanji priključki  237 530,00 din 
ureditev okolja  532 800,00 din 
projekti in nadzor  118 404,00 din 
šolska oprema  1 717 200,00 din 
6®/o režija izvajalca pri oddaji obrt. in instalac. del 180 980,00 din 
2% prispevek za Skopje  184 238,00 din 
stroški za splošno bančno garancijo  56 377,00 din 

Skupaj . . . 9 452 545,00 din 

V novem objektu bo> 5075 m2 koristne površine, ki jo bosta uporabljala tudi 
inštitut za geodezijo in fotogrametrijo in dekanat. Na študenta bo prišlo okrog 
13 m2 koristne površine. Pridobljenih bo okrog 60 kabinetov za učno osebje, 
16 risalnic (študent naj bi imel svojo risalno mizo), 10 predavalnic, 12 prostorov 
za podiplomski študij, seje in podobno, knjižnica si čitalnico, prostor za interni 
prometni institut in 15 upravnih prostorov. Inštitut za geodezijo in fotograme- 
trijo bo nameščen v kletnih prostorih. 

Fakulteta bo v starih in v novem objektu odstopila fakulteti za strojništvo 
v uporabo okrog 1880 m2 koristnih prostorov, ki jih bo fakulteta, za strojništvo 
po sklenjenjem dogovoru uporabljala, dokler ne bo v letu 1970 vseljiva njena 
nova stavba. Tako bo začasno olajšala svojo* prostorsko stisko. 
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POROČILO 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in začasni 
odbor za proračunski sistem in finance organizacijsko-političnega zbora — po- 
ročilo z dne 26. 2. 1968, št. 402-75/68. 

PREDLOG ODLOKA 

o finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve objektov višje 
tehniške šole v Mariboru 

I 

S tem odlokom se ureja financiranje dograditve objekta predavalnic in fizi- 
kalnega praktikuma (objekt C) in objekta laboratorijev za strojništvo, elektro- 
tehniko in kemijo (objekt D) višje tehniške šole v Mariboru do usposobitve za 
pedagoške namene. Investitor za to gradnjo je višja tehniška šola v Mariboru. 

II 

Graditev objektov iz prejšnje točke se je pričela v letu 1964. Objekta sita 
v III. gradbeni fazi. V letu 1968 bosta dograjena do usposobitve v pedagoške 
namene. 

Skupna, vrednost investicije znaša. 5 914 476,83 dinarjev, od tega objekt C 
1 519 959,13 dinarjev in objekt D 4 394 517,70 dinarjev, in obsega pripravljalna, 
gradbena, obrtniška in instalacijska dela, šolsko opremo, stroške za zunanje 
priključke, ureditev okolja, stroške investitorja in plačilo 10°/o garancijskega 
pologa. Do konca leta 1965 je bilo iz sredstev sklada SRS za šolstvo plačano 
1 154 476,83 dinarjev za gradnjo obeh objektov, in sicer za objekt C 371 082,93 
dinarjev, za objekt D pa 783 393,90 dinarjev. Za dograditev do usposobitve v 
pedagoške namene je potrebno še 4 760 000,00 dinarjev, od tega za, objekt C 
1 148 876,20 dinarjev, za objekt D 3 611 123,80 dinarjev. S tem bosta objekta 
usposobljena za funkcionalno uporabo. 

III 

Za nadaljevanje graditve objektov iz II. točke tega odloka v letu 1968 za- 
gotovi sredstva SR Slovenija iz sredstev l,5'°/o dodatnega davka od prometa 
blaga na drobno, ki so po točki č) tretjega člena zakona o uvedbi dodatnega 
davka od prometa blage, na drobno in o uporabi sredstev tega davka (Uradni 
list SRS, št. 42-213/66) predvidena za nadaljevanje graditve že začetih objektov 
visokošolskih zavodov. Predvidena sredstva za gradnjo objektov v znesku 
4 760 000,00 N din služijo za tekoče financiranje gradbenih in drugih del v 
višini 4 313 022,60 N dinarjev in za plačilo 10%, garancijskega pologa v znesku 
446 977,40 N dinarjev. Sredstva garancijskega pologa sme investitor porabiti pri 
dokončnem obračunu investicije, če pa ne bodo porabljena, jih mora vrniti. 
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IV. 

Za izvajanje tega finančnega programa neposredno skrbita RS za prosveto 
in kulturo in RS za finance. 

Izvršni svet Skupščine SRS predloži ob koncu investicijskih del Skupščini 
SRS poročilo1 o izvedbi tega finančnega programa. 

V. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Višja tehniška šola. v Mariboru, ki je bila ustanovljena leta 1960, ob začetku 
svojega delovanja, ni imela lastne stavbe in, je gostovala v prostorih centra 
srednjih strokovnih šol. Svet šole je 20/8-1963 potrdil investicijski program za 
nove objekte v skupnem znesku 15 494 481,33 dinarjev, ki je obsegal: 

1. dograditev in adaptacijo objektov učilniškega (A) in kabinetnega (B) 
trakta; šola je namreč prevzela od mariborskega okraja kot bivšega, investitorja 
nedokončano zgradbo v III. gradbeni fazi, ki je bila namenjena za vajensko 
šolo mešanih strok, da. bi jo dogradila in adaptirala, za svoj učilniški objekt; 

2. novogradnjo objekta za predavalnice in fizikalni praktikum (objekt C); 
3. novogradnjo objekta laboratorijev za elektrotehniko', kemijo in tekstil 

(objekt D); 
4. novogradnjo objektov za laboratorije in delavnice za, strojni oddelek 

(objekta E in F). 

Navedeni skupni znesek je obsegal: 

— gradbena, obrtniška in instalacijska, dela s ko- 
munalnimi priključki in. ureditvijo okolja (vštevši 
vrednost nedokončane zgradbe objekta A, pre- 
vzete od okraja)  8 394 311,33 din 

— šolsko opremo  1 070 000,00 din 
— laboratorijsko opremo  5 348 070,00 din 
— odkup nepremičnin in nadomestilo stanovanj . . 682 100,00 din 

Skupaj . . . 15 494 481,33 din 

Skupna, bruto' etažna površina po tem programu bi bila 12 543 m2, neto 
etažam površina pa 11 031 m2. 

V jeseni leta 1963 se je pričela gradnja in adaptacija objekta A, v istem 
letu pa tudi gradnja kabinetnega prizidka. — objekta B. Gradnja objektov C in 
D se je pričela v septembru 1964, za objekta E in F pa. ima šola šele lokacijsko 
odločbo in glavne načrte. 

Objekta A in B sta; bila končana v letu 1965, nimata pa še celotne labo- 
ratorijske opreme in urejene okolice. Po ustavitvi gradenj je bil v letu 1966 iz 
lastnih sredstev adaptiran še zahodni trakt stavbe, tako da sta, sedaj objekta 
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v uporabi kot osrednje šolsko poslopje. Objekta. C in D sta bila dograjena v 
surovem stanju do strehe, v letu 1965 pa so bila dela zaradi pomanjkanja sred- 
stev ustavljena. 

V obstoječih prostorih so predavalnice, učilnice, risalnice, knjižnica, s či- 
talnico (objekt A), laboratoriji gradbenega oddelka, kabineti za profesorje, 
upravni prostori, hišnifcovo stanovanje (objekt B). Objekta imata: 

šolskih površin' (predavalnic, učilnic, risalnic, kabinetov) . . 3131 m2 

laboratorijev ... -  333 m? 
upravnih prostorov  • 318 m2 

ostalih površin (hodniki, stopnišča, garderobe, sanitarije idr.) 2198 m-' 

skupaj uporabnih (neto) površin . .    5980 m- 

V teh prostorih se od študijskega, leta. 1965/66 odvija vse delo šole — ie 
kemijs'ki laboratoriji so ostali v starih prostorih, izposojenih od centra srednjih 
strokovnih šol (ca. 300 m2). Pereče je predvsem pomanjkanje laboratorijev; nji- 
hovo majhno površino zaseda le gradbeni oddelek. Na, rednega študenta pride 
v študijskem, letu 1967/68, 9,5 m2 neto površin, kar je daleč pod. normativi 
UNESCA (za tehnične fakultete do 20 ni2 uporabnih prostorov na študenta). Če 
pa štejemo po gornji razpredelnici le šolske in laboratorijske površine, pride 
na rednega študenta samo 5,5 m2. Če pa bi bil izvršeni spredaj opisani investi- 
cijski program v celoti, bii prišlo* po takratnih računih na rednega študenta 
okrog 14 m2 neto> površine, kar bi bilo ustrezno za tedaj predvidenih 770 rednih. 
Glede na redni vpis v študijskem letu 1967/68 (623 rednih študentov) bi ob 
izvršenem celotnem; investicijskem programu prišlo na enega 17 m2, kar bi se 
močno približalo normam. Če bi, kot predvideva predlog odloka, v letu 1968 
dogradili objekta C in D in ju opremili s šolsko opremo, bi to bistveno izboljšalo 
pedagoški proces. Funkcionalnost in kvaliteta, pouka bi se namreč močno zvečala 
prav zaradi dograditve laboratorijev, ki jih ima v obstoječih objektih sedaj 
le gradbeni oddelek. Po dograditvi objektov C in D pa bi laboratorije dobili vsa, 
vključno strojni oddelek, s čimer bi bili prostorski problemi tega. oddelka 
rešeni. 

Iz sredstev dodatnega davka od prometa blaga na drobno namreč ni mogoče 
zagotoviti gradnje objektov £ in F po prvotnem investicijskem programu. 

Tako bi s predlagano, dograditvijo objektov C in D vsi oddelki, šole prišli 
do nujno potrebnih laboratorijskih prostorov; poleg v odloku zagotovljene šoteke 
opreme bi ju za pedagoške namene opremili tudi, s strojno in laboratorijsko 
opremo, ki jo je šola. že do sedaj nabavila. Zaradi pomanjkanja prostorov pa 
je ni razvrstila. Celotne laboratorijske opreme za nova objekta' pa iz istega 
vilra ni mogoče zagotoviti. 

S predlagano II. fazo gradnje bi pridobili: 

šolskih površin  566 m2 

laboratorijev  1457 m2 

upravnih prostorov  14 m2 

ostalih površin  925 m2 

skupaj uporabnih (neto površin) 2962 m2 
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kar bi skupaj z obstoječimi v objektih A in B pomenilo: 

šolskih površin  3697 m2 

laboratorijev  1790 m2 

upravnih prostorov  332 m2 

ostalih površin 3123 m2 

Skupaj uporabnih (neto) površin . . 8942 m2 

Občutno bi se povečale laboratorijske površine: sedaj so se s šolsko povr- 
šino v razmerju 1 : 9, po končani II. fazi gradnje bi se ta odnos popravil na 1 : 2, 
kar bi neprimerno bolje ustrezalo sodobnimi načelom poiuka. Poleg laboratorijev 
bi šola pridobila še predavalnice za vse oddelke in prostore za fizikalni prak- 
tikum. Na rednega študenta bi — po letošnjem vpisu — prišlo okrog 14 m2 

neto površin. S povečanjem prostorskih kapacitet bi tudi omogočili izvajanje 
dogovorov, ki so bili sklenjeni med: višjo tehniško' šolo ter fakulteto za elektro- 
tehniko, fakulteto za arhitekturo', gradbeništvo in geodezijo in fakulteto za 
strojništvo, o izobraževanju tehniškega kadra in po katerih bi fakultete izobra- 
ževale izključno ali predvsem diplomirane inženirje, višja tehniška šola pa inže- 
nirje z višjo izobrazbo ustreznih strok. Število potrebnih inženirjev z višjo 
izobrazbo je npr. na področju strojništva približno štirikrat večje od potrebnega 
števila diplomiranih inženirjev; razumljivo je torej, da je treba strojnemu od- 
delku višje tehniške šole (kot najmočnejšemu oddelku šole) omogočiti potrebne 
prostore, saj bo na njem skrb za najmanj polovico potrebnega kadra strojnih 
inženirjev z višjo izobrazbo. 

Do zdaj je bilo v 4 objekte vloženo za gradnjo: 

objekt A  2 638 683,38 N din 
objekt B  1 876 845,60 N din 

4 515 328,98 N din 

objekt C  371 082,93 N din 
objekt D  783 393,90 N din 

1 154 476,83 N din 

Skupaj torej gradbenih investicij . . 4 515 328,98 N din 
1 154 476,83 N din 

5 669 805,81 N din 

Za opremo (šolsko, laboratorijsko, strojno), za projekte, odškodnine in na- 
domestilo stanovanja pa je* bilo vloženo: 

3 218 959,36 N din 
Z gradbenimi stroški za vse štiri ob- 
jekte skupaj torej  5 669 805,81 N din 

3 218 959,36 Ndin 

8 888 765,17 N din 
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Ta sredstva so prispevali: 

sklad SRS za šolstvo  6 192 028,21 N din 
okraj Maribor  2 365 757,91 N din 
investitor  330 979,05 N din 

8 888 765,17 N din 

Za. dograditev objektov C in D je potrebno še: 

1. za objekt C: 

gradbena dela  208 310,00 N din 
obrtniška dela  210 000,00 N din 
instalacije  150 000,00 N din 
priključki  30 000,00 N din 
ureditev okolja  150 000,00 N din 
dodatni projekti  20 000 00 N din 
šolska oprema  250 000,00 N din 
nadzor  1° 000,00 N din 
drugi stroški investitorja .... 100 000.00 N din 
2'°/o prispevek za Skopje (od skup- 
ne vsote brez drugih stroškov in- 
vestitorja)   20 566,20 N din 

Skupaj objekt C  1 148 876,20 N din 

2. za objekt D: 

gradbena dela  305 797,00 N din 
obrtniška dela  914 605,00 N din 
instalacije  581 928,00 N din 
priključki  120 000,00 N din 
ureditev okolja  250 000,00 N din 
dodatni projekti (spremembe) . . 80 000,00 N din 
šolska oprema  639 134,00 N din 
nadzor  50 000,00 N din 
drugi stroški investitorja .... 100 830,52 N din 
2'°/o prispevek za Skopje (od skup- 
ne vsote brez drugih stroškov in- 
vestitorja)   68 829,28 N din 

Skupaj objekt D  3 611 123,80 N din 
Skupaj objekta C + D  4 760 000.00 N din 

To vsoto prispeva v letu 1968 republika iz sredstev dodatnega davka od 
prometa blaga na drobno. 
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Skupna vrednost investicije v objekta C in D bi bila torej s še potrebnimi 
sredstvi v letu 1968: 

objekt C že vloženo  371 082,93 N din 
predlagano  1 148 876,20 N din 

1 519 959,13 N din 
objekt D že vloženo  783 393,90 N din 

predlagano  3 611 123,80 N din 

Skupna vrednost obeh objektov . . 5 914 476,83 N din 

Glede na oelotni investicijski program bo po dograditvi objektov C in D 
vrednost vseh štirih objektov: 

8 888 765,17 N din 
4 760 000,00 N din 

13 648 765,17 N din 

S tem bodo vsi štirje objekti opremljieini s šolsko opremoi, deloma tudi 
z laboratorijsko. 

Investicijski program je bil pripravljen v letih 1962 in 1963 s pomočjo apro- 
kjsimativnega predračuna. Razumljive so podražitve zaradi povišanja cen mate- 
riala in gradbenih uslug (po investicijskem programu bi znesla npr. vsa grad- 
bena dela za šest objektov 8 394 311,33 din, po sedanjih podatkih bodo samo za 
objekte A, B, C, D ta dela stala 9 540 671,81 din) in zaradi prekinitve del. Pri 
tem je bila podražitev samih gradbenih del pri objektih A im B glede na inve- 
sticijski^ program majhna (okrog 9'°/o), ker so bile pogodbe sklenjene že 1963. 
leta, večja pa pri objektu D, za. katerega je bil predračun prenizek (prenizko 
računana cena etažne površine) in so bile zanj, tako kot tudi za objekt C, 
sklenjene gradbene pogodbe v 1964. letu. Stroški prekinitve in podražitev od 
1964 naprej so povišali ceno gradnje objekta C za okrog 15 '%■, podražitve objekta 
D pa znašajo okrog 40%>, občutno večje pa so te podražitve glede na prvotni 
investicijski program. 

POROČILO 
Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in začasni 

odbor za proračunski sistem in finance organizacijsko-političnega zbora   
poročilo z dne 26. 2. 1968, št. 402-75/68. 

PREDLOG ODLOKA 
o finančnem programu za financiranje nadaljnje graditve Drame Slovenskega 

narodnega gledališča v Ljubljani 

I. 

S tem odlokom se ureja financiranje I. etape graditve Drame Slovenskega 
narodnega gledališča v Ljubljani, katere investitor je Slovensko narodno gle^ 
dlaLišoe v Ljubljani. 

38 
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li. 

Skuipna vrednost investicije II. etape znaša 4 800 000 N din in obsega grad- 
njo' ter opremo odra in plačilo lOVo garancijskega pologa. 

Izvedba celotne investicije obsega poglobitev lin mehanizacijo glavnega odra, 
stranskega odra ter nove svetlobne in tonske odrske naprave. 

Sredstva v višini 4 320 000 N din služijo-za financiranje gradnje in opreme 
odra ; 480 000 N din za plačilo 10% garancijskega pologa. 

Sredstva garancijskega pologa sme investitor porabiti pri dokončanem obra- 
čunu investicije, če pa ne bodo porabljena, jih mora vrniti. 

Z dokončanjem II. etape bo Drama Slovenskega narodnega gledališča v 
Ljubljani dobila sodobno' urejen oder. 

Investicija se prične leta 1968 in bo končana leta 1969. 

III. 

Za dokončanje del iz I. točke tega odloka zagotovi sredstva SR Slovenija, 
in sicer: 

v letu 1968 za gradnjo^ in opremo odra .... 2 450 000.00 N din 
v letu 1969 za elektro opremo odra in tonski studio 2 350 000,00 N din 

IV. 

Za izvajanje tega finančnega programa skrbita neposredno republiški sekre- 
tariat za prosveto in kulturo ter republiški sekretariat za finance. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predloži za leto 1968 in po končani 
graditvi Skupščini SR Slovenije poročilo o izvršitvi tega finančnega načrta. 

V. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SR Slovenije«. 

OBRAZLOŽITEV 

Dotrajano poslopje Drame Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani 
do leta 1964 ni doživelo bistvenih izboljšav. S I. etapo, razširitve in moderni- 
zacije, ki se je začela leta 1964 in končala leta 1967, je to dramsko gledališče 
pridobilo1 primerne prostore za skušnje, garderobe za. umetniško in tehnično 
osebje ter nove naprave za centralno gretje, ki so nadomestile že povsem 
iztrošeno ogrevalno1 napeljavo. Poleg novo pridobljene dvoranice za komorne 
prireditve, arhivskih prostorov in občasnih skladišč so bila začeta tudi osnovna 
dela za razširitev in mehanizacijo odra, ki je v prvi etapi ostal nedotaknjen, 
s tem pa tudi v ničemer izboljšan.. Nadaljevanje del v obliki II. etape se kaže 
kot neodložljivo, saj bo šele z moderniziranim odrom ter z novimi svetlobnimi 
napravami gledališče pridobilo primeren igralni prostor in njega opremo, 
zdajšnja oder in svetlobna oprema sta bila zastarela že pred tridesetimi leti in 
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ju danes zdaleč prekašajo ne samo nova in obnovljena * gledališča v drugih 
republikah, marveč tudi kulturni domovi v Trbovljah, Zagorju in v Velenju. 

Opremo za mehanizacijo odra in elektro naprave (pogonske stroje in vrtilni 
oder, regulatorje, projekcijske naprave in nekatere reflektorje) bo treba večidel 
nabaviti v tujini, ker pri nas ni dosegljiva. Zato so za izvršitev II. etape poleg 
dinarskih nujna tudi devizna plačilna sredstva. Zavoljo nerazdružljivosti grad- 
benih del in opreme pa so v II. etapi nujna kontinuirana dela: mehanizacije 
odra ni mogoče opraviti brez opreme iz tujine, dohavni rok zanjo pa traja več 
kot leto dni — torej velja hkrati zagotoviti sredstva za leto 1968 in 1969. 

V sredstvih za 1. 1968 in 1969 je predvideno tudi dinarsko kritje za nakup 
deviznih sredstev in sicer v 1. 1968 je v vsoti 2 450 000 upoštevano tudi 550 000 
din, v 1. 1969 pa v vsoti 2 350 000 tudi 1 550 000 din za nakup opreme v devizah. 
Ta sredstva bodo deloma pokrita iz blagovne devizne kvote SRS, deloma pa 
jih bo investitor lahko- pokril s prostim nakupom deviz. 

Predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1968 zagotavlja za II. 
etapo gradnje Drame v letu 1968 1 300 000,00 din. Razlika med tem zneskom 
in predlogom v tem odloku (1 150 000,00 din) bi bila pokrita iz republiške pro- 
računske rezerve. 

POROČILO 
Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in začasni 

odbor za proračunski sistem organizacijsko-političnega zbora — poročilo z dne 
26. 2. 1968, št. 402-75/68. 

PREDLOG ODLOKA 
o spremembi odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja 

graditve Drame Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani 

I. 

S tem odlokom se spreminja, odlok o finančnem programu za financiranje 
nadaljevanja graditve Drame Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani, 
ki ga je sprejela Skupščina SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 13 z dne 28. aprila 
1966) in ureja primanjkljaj pri financiranju graditve I. etape Drame Sloven- 
skega narodnega gledališča, katere investitor je Slovensko narodno- gledališče. 

II. 

Prvotna vrednost investicije iz I. točke tega odloka je znašala 6 480 000 din 
ter je obsegala pripravljalna, gradbena, obrtniška in instalacijska dela, opremo, 
stroške za zunanje priključke in stroške investitorja. S tem je Drama. Sloven- 
skega narodnega gledališča v Ljubljani v novozgrajenem traktu dobila nove 
delovne prostore (garderobe, sobe za vaje, skladišča, knjižnioo, arhiv itd.). Inve- 
sticija se je pričela leta 1964 in je bila končana leta 1967. Za dovrši tov del iz 
prvega odstavka je bilo doslej zagotovljeno: 

38* 
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a) iz bivšega sklada SRS za negospodarske investicije 
b) iz sredstev bivšega okraja Ljubljana  
c) s citiranim odlokom   • • 

Skupaji . . . 

Skupna nova vrednost investicije iz I. točke tega odloka pa znaša 
6 906 600 din. Za kritje primanjkljaja iz prvega odstavka je po podražitvah 
in dodatnih nepredvidenih delih potrebno še 426 600 din. 

III. 

Z ozirom na povečano investicijsko vsoto pri izvršitvi I. etape gradnje 
Drame SNG v Ljubljani zagotovi SR Slovenija iz proračuna SR Slovenije za 
leto 1968 dodatno 426 600 din. 

IV. 

Za izvajanje tega finančnega programa neposredno' skrbita republiški sekre- 
tariat za prosveto in kulturo in republiški sekretariat za finance. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predloži poročilo o izvršitvi tega finanč- 
nega programa. 

V. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Leta 1966 je Skupščina SRS sprejela odlok o finančnem programu za finan- 
ciranje nadaljevanja graditve Drame (Uradni list SRS, št. 13/66), to je za dokon- 
čanje gradnje novih traktov, tako da je hisa stoletnico Dr-amatičnega društva 
v Ljubljani (1867—1967) pričakala z novimi delovnimi prostori. Prva etapa 
obnove in modernizacije poslopja Drame SNG v Ljubljani je končana, s čimer 
je gledališče pridobilo primerne garderobe, prostore za skušnje, upravo, arhiv 
in Zci tehnično osebje. V teku gradnje ko nastali dodatm stroski, ki* jih investitor 
ni mogel predvideti. 

Med gradnjo so nastale nepredvidene spremembe, ki so vplivale na, pove- 
čanje stroškov gradnje in sicer: din 

a) Drama SNG se mora po projektu in sklepu komisije za 
sprejem projektov ter odbora za komunalne zadeve skup- 
ščine občine Ljubljana-Center priključiti k toplarni, ki pa kot 
pogoj za priključitev zahteva od vseh koristnikov prispevek 
v obliki posojila, za dobo 22 let z 1 ®/o obrestno mero. Prispevek 
je za Dramo SNG znašal 120 000 

in ga je Drama SNG na račun sredstev odobrenih z odlokom 
Skupščine SR Slovenije poravnala že v preteklem letu. Pripo- 
minjamo, da predpostavlja, ta znesek le posojilo toplarni in 
se bo v določenem obdobju vračal v republiški proračun. 

1 300 000 din 
500 000 din 

4 680 000 din 

6 480 000 din 
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b) Po prvotnem projektu priključitve k toplarni je bilo pred- 
videno, da bo priključitev izpeljana s Titove ceste, po končnem 
projektu pa je priključitev izpeljana, iz Erjavčeve ulioe, s čemer 
so se povečali; predvideni stroški za  68 600 
(Ta obveznost je morala biti prav tako poravnana na račun 
že odobrenih sredstev.) 
c) Med izvajanjem del je izvajalec z dokumentacijo uveljavil 
zvišanje cen gradbenih, obrtniških in instalacijskih storitev. 
Investitor pa je spremenil namembnost po projektu predvi- 
denega skladišča in prostora za vaje, ki jih je združil in opre- 
mil v malo gledališko dvoranoi s 120 sedeži za potrebe ekspe- 
rimentalnega gledališča »Mala drama SNG«. Skupno s podra- 
žitvijo in opisanim obogatenim prostorskim programom zna- 
šajo dodatno potrebni stroški  174 000 
č) Ob priključitvi obeh novih delov Drame na že obstoječi 
objekt je prišlo do rekonstrukcije strehe nad odrom. Ta. dela 
spadajo sdcer v II. etapo gradnje (rekonstrukcija odra), poseg 
pa je bil nujien in so ga morali zaradi postopka gradbenih del 
opraviti že v I. etapi gradnje. Dodatni stroški teh del so 
znašali    64 000 

Skupna potrebna dodatna sredstva pod tč. a-č  426 600 

POROČILO 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in začasni 
odbor za proračunski sistem in finance organizacijsko-političnega zbora — 
poročilo z dne 26. 2. 1968, št. 402-75/68. 

PREDLOG ODLOKA 

o finančnem programu za financiranje obnovitve fasad poslopja Narodnega 
muzeja v Ljubljani 

I. 

S tem odlokom, se ureja financiranje obnovitve fasad poslopja Narodnega 
muzeja na Prešernovi cesti: 20 in Trgu herojev 1 v Ljubljani, katere investitor 
je Narodni muzej. 

II. 

Skupna vrednost investicije znaša 460 000 din in obsega gradbena, mizarska, 
kleparska dela in plačilo 10 % garancijskega pologa. 

Izvedba celotne obnove obsega: popravilo strehe in dimnikov, obnovo 
ometa, obnovo oken in zunanjih vrat, ureditev ograje, dvorišča in lapidarija. 

Sredstva v višini 414 000 dinarjev služijo za financiranje gradbenih, mizar- 
skih in kleparskih del; 46 000 din za plačdk» 10°/o garancijskega pologa. 
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Sredstva garancijskega pologa sme investitor porabiti pri dokončnem obra- 
čunu investicije, če pa ne bodo porabljena, jih mora vrniti. 

S to enkratno investicijo bo zunanjščina poslopja Narodnega muzeja v 
Ljubljani primemo urejena svojemu ubranemu okolju. 

III. 

Za iztvedbo investicije iz I. točke tega odloka zagotovita v letu 1968 
230 000 din SR Slovenija iz sredstev proračuna SR Slovenije za leto 1968 iin 
230 000 din investitor. 
Sredstva SR Slovenije v znesku 230 000 din lahko uporabi investitor šele, 

ko zagotovi preostali del sredstev. 

IV. 

Za izvajanje tega finančnega programa neposredno skrbita republiški sekre- 
tariat za prosveto in kulturo in republiški sekretariat za finance. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predloži1 po končani obnovi Skupščini 
SR Slovenije poročilo o izvršitvi tega finančnega programa. 

V. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Zunanjost palače Narodnega muzeja ob Prešernovi cesti v Ljubljani, zgra- 
jena v letih 1882—1885, je že v takem stanju, da je nujno potrebna popravila. 
Stavba, ki je bila svojčas v okras slovenski prestolnici, kljub vsej monu- 
mentalnosti to ni več. Na vseh frontah, še posebna na vzhodni in severni strani, 
zevaijo ploskve razpadajoče fasade, na mnogih mestih je omet odpadel že do 
same opeke, alegorična skulptura An drugo arhitektonsko stanje se polagoma 
spreminjata v iznakažen torzo. 

Zato soi obnovitvena dela nujna in neodložljiva, kajti škoda se s pospešeno 
naglico veča ter bi zato vsako odlaganje del pomenilo le nove stroške. Nadvse 
pomemben vidik pa je tudi varnost obiskovalcev muzeja spričo odpadajočega 
ometa to okruškov s figuralnega okrasja. Potrebna so naslednja obnovitvena 
dela: 

— na zunanji in dvoriščni fasadi, ki merita skupno 5245 m2, je potrebno 
obnoviti omet do same opeke skoraj na polovici, to je na približno 2300 m2 

ali 44°/o celotne ometane površine; 
— streha muzejskega poslopja je bila sicer leta 1962 temeljito popravljena; 

izvršena so bila vsa potrebna krovska in kleparska dela, naknadno pa je 
potrebno obnoviti dimnike, pri katerih je razpadlo precej opeke; 

— obnova oken in zunanjih vrat; 
— ureditev ograje, dvorišča in lapidarija. 
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V predlogu zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 
1968 je predvideno, da bo republika zagotovila za financiranje obnovitvenih 
del pri poslopju Narodnega muzeja v Ljubljani samo polovico potrebnih sred- 
stev 230 000,00 din. 

Ta sredstva bo investitor lahko uporabil šele, ko bo zagotovljen tudi pre- 
ostali del sredstev. Po mnenju izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije bi moral 
preostali del sredstev 230 000,00 din prispevati Mestni svet Ljubljana. 

POROČILO 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in začasni 
odbor za proračunski sistem in finance organizacijsko-političnega zbora — 
pomočilo z dne 26. 2. 1968, št. 402-75/68. 

PREDLOG ODLOKA 

o finančnem programu za financiranje namestitve ogrevalnih in prezračevalnih 
naprav v poslopju Narodne galerije v Ljubljani 

I. 

S tem odlokom se ureja financiranje namestitve ogrevalnih in prezrače^- 
valruh naprav v poslopju Narodne galerije v Prežihovi ulici 1 v Ljubljani, katere 
investitor je Narodna galerija. 

II. 

Skupna vrednost investicije znaša 350 000 din in obsega vsa instalacijska 
dela in plačilo 10 % garancijskega pologa. 

Izvedba celotne investicije obsega: namestitev centralne kurjave in prezra- 
čevalne naprave ter zidarska, slikarska in- pleskarska, dela. 

Sredstva v višini 315 000 din služijo za financiranje instalacijskih del; 
35 000 dim pa za plačilo 10 % garancijskega pologa. 

Sredstva garancijskega pologa sme investitor porabiti pri dokončnem obra- 
čunu invelsticije, če pa ne bodo porabljena, jih mora vrniti. 

S to enkratno investicijo bo poslopje Narodne galerije usposobljeno tudi 
za zimsko dejavnost te ustanove. 

III. 

Za izvedbo investicije iz I. točke tega odloka zagotovita v letu 1968 
175 000 din SR Slovenija iz sredstev proračuna SR Slovenije iz proračuna 

za leto 1968, 175 000 din pa investitor. 
Sredstva SR Slovenije v znesku 175 000 N din lahko uporablja investitor 

šele. ko zagotovi preostali del sredstev. 1 
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IV. 

Za izvajanje tega finančnega programa neposredno skrbita republiški sekre- 
tariat za prosveto in kulturo in republiški sekretariat za finance. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predloži po končanem delu Skupščini 
SR Sloveniji poročilo o izvršitvi tega finančnega programa. 

V. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnemi listu SR Slovenije«. 

OBRAZLOŽITEV 

Narodna galerija uporablja prostore bivšega Narodnega doma v Prežihovi 
ulici v Ljubljani. Ker je poslopje staro čez 70 let, funkcionalno ni urejeno 
za galerijske namene. Predvsem moti in ovira galerijsko delo dejstvo, da 
prostori niso- ogrevani. Zato morajo biti v zimskih mesecih stalne zbirke Narodne 
galerije zaprte, to je od novembra do marca, ko bi bila lahko razstavna dejav- 
nost in vzporedno likovno vzgojno delo najintenzivnejše. Tudi s koniservator- 
skega stališča je ogrevanje razstavnih prostorov z umetnostnim, inventarjem 
in skladišči umetnin izredno pereče, saj veliki temperaturni razločki od — 3° do 
+ 31° C kvarno vplivajo na umetnine. Zmanjšanje aktivnosti galerije, ki bi 
bila predvsem v zimskih mesecih največja, postopno uničevanje največjih slo- 
venskih umetnin iz: preteklosti in predvsem težki in nezdravi delovni pogoji 
narekujejo nujno izvedbo investicijskih del, ki obsegajo namestitev centralne 
kurjave in prezračevalne naprave ter spremna zidarska, slikarska in pleskarska 
dela. 

V predlogu zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 
1968 je predvideno, da bo republika zagotovila za financiranje namestitve 
ogrevalnih in prezračevalnih naprav v poslopju Narodne galerije v Ljubljani 
samo polovico potrebnih investicijskih sredstev 175 000,00 din. Ta sredstva 
bo investitor lahko uporabil šele, ko bo zagotovljen tudi preostali del sredstev. 
Po mnenju izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije bi moral preostali del 
sredstev 175 000,00 din prispevati mestni svet Ljubljana. 

POROČILO 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in začasni 
odbor za proračunski sistem in finance organizacijsko-političnega zbora — 
poročilo z dne 26. 2. 1968, št. 402-75/68. 
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PREDLOG ODLOKA 

o finančnem programu za financiranje obnovitve fasad poslopja Akademije 
za likovno umetnost v Ljubljani 

I. 

S tem odlokom se ureja financiranje obnovitve fasad, oken, balkonov in 
dim<nikov na poslopju Akademije za likovno umetnost v Ljubljani, Erjavčeva 23. 

II. 

Obnovitvena dela se bodo pričela v letu 1968 in v istem letu končana,. 
Skupna vrednost investicije znaša 90000,00 N din in obsega gradbena, obrt- 

niška dela. in plačilo 10 % garancijskega pologa. S tem bo objekt obnovljen 
in zaščiten pred nadaljnjimi propadanjem. 

III. 

Sredstva za izvršitev teh del v znesku 90 000,00 din so zagotovljena v pro- 
računu SR Slovenije za leto 1968. 

Predvidena sredstva za. izvršitev del v tem znesku služijo za. tekoče finan- 
ciranje gradbenih in obrtniških del v višini 81 000,00 dinarjev in za plačilo 
garancijskega pologa v znesku 9 000,00 dinarjev. 

Sredstva garancijskega pologa sme investitor porabiti pri dokončnem obra- 
čunu investicije, če pa ne bodo porabljena, jih mora vrniti. 

IV. 

Za izvajanje tega finančnega programa neposredno skrbita- republiški se- 
kretariat za prosveto in kulturo in republiški sekretariat za finance. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predloži ob zaključku del in za leto 
1968 Skupščini SR Slovenije poročilo o izvršitvi tega finančnega programa. 

V. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«. 
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OBRAZLOŽITEV 

Akademija za, likovno umetnost v Ljubljani je že leta 1964 predložila 
predračun za izvedbo obnovitvenih del na svojem objektu v Erjavčevi ulici 23. 

Predračun je takrat znašal za: 

A. Gradbena dela 

1. obnovitev fasade  41 858,08 N din 
2. obnovitev dimnikov  2 800,— N din 
Skupaj 1 in 2   44 658,08 N din 

B. Obrtniška dela 
1. krovska dela  3 888,— N din 
2. kleparska dela  4 300,76 N din 
3. mizarska dela   2 900,— N din 
4. pleskarska dela  4 394,12 N din 
Skupaj 1, 2, 3, 4  .15 482,88 N din 

Skupaj A in B  60 140,96 N din 

Predračun iz leta 1964 je sestavilo SGD Grosuplje in ga je v skladu s seda- 
njimi cenami gradbenih storitev treba pomnožiti; s faktorjem 1,5 tako, da 
znaša, predračun za A + B 90 218,94 din. 

Zahtevek Akademije za likovno umetnost v Ljubljani je upravičen, ker so 
predvidena obnovitvena dela na objektu nujna,, da bi se preprečilo nadaljnje 
propadanje stavbe. V zvezi s tem je uprava inšpekcijskih služb — komunalne 
inspekcije mestnega sveta v Ljubljani izdala odločbo št. 352-594/67-3, s katero 
Akademijo za likovno umetnost obvezuje, da izvrši obnovitvena dela na fasadah, 
oknih, balkonih in dimnikih. 

POROČILO 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in začasni 
odbor za proračunski sistem in finance organizacijsko-politi&nega zbora — 
poročilo z dne 26. 2. 1968, št. 402-75/68. 

PREDLOG ODLOKA 

o finančnem programu za nakup stanovanj za vzgojitelje vzgojnega 
zavoda Logatec 

I. 

S tem odlokom se ureja financiranje nakupa stanovanj za vzgojitelje vzgoj- 
•ftega. zavoda Logatec. Investitor je vzgojni zavod Logatec. 

II. 

Skupna vrednost investicije iz I. točke tega odloka znaša 840 000,00 din. 
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m. 

Sredstva za nakup stanovanj iz točke I. zagotovi SR Slovenija, in sicer: 
— v letu 1968 iz proračuna SR Slovenije za leto 1968 420 000,00 N din 
— v letu 1969 pa iz vira, ki ga bo določila pozneje 420 000,00 N din 

IV. 

Za izvajanje tega finančnega programa neposredno skrbita republiški sekre- 
tariat; za prosveto in kulturo in republiški sekretariat za finance. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predloži za leto 1968 in po realizaciji 
programa Skupščini SR Slovenije poročilo O' izvršitvi tega finančnega programa. 

V. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina občine Logatec je z; odlokom št. 022-4/66 z dne 18. 3. 1966 usta- 
novila vzgojni zavod v Gorenjem Logatcu. Zavod za zaposlovanje delavcev SRS 
je v letu 1966 prispeval investicijska sredstva v višini 610 000,00 dinarjev, in 
sicer 310 000,00 din kot dotacijo ter 300 000,00 din kot enoletni kredit, ki bi ga 
zavod mora;] vrniti do junija 1967. V teku so razgovori z zavodom za zaposlo- 
vanje, da, bi tudi omenjeni kredit spremenil v prispevek, v najslabšem primeru 
pa dovolil obročno odplačevanje v treh do petih letih, začenši z naslednjim 
letom. Skupščina. SR Slovenije pa je z odlokom (Uradni list SRS, št. 18-149/67) 
zagotovila- v letu 1968 dodatna sredstva v višini 348 475,50 dinarjev za. adapta- 
cijo matičnega poslopja, izgradnjo- paviljona delavnic, instalacijo centralne kur- 
jave in električnega toka ter nabavo- domske o-preme. 

Iz -dela- sredstev ukinjenega deškega vzgajališča v Gorenjem Logatcu- je 
novoustanovljeni zavod zgradil vrstno hišo- t-er s tem pridobil za strokovno 
osebje 2 družinski stanovanji in 3 samske sobe. Zaradi pomanjkanja sredstev 
zavod, ni, uspel nabaviti za strokovno- osebje potrebnega števila stanovanjskih 
enot. in je zato mogel doslej sprejeti na prevzgojo- le tretjino gojencev glede 
na razpoložljive obnovljene kapacitete zavoda. 

V programu investicij za področje šolstva, kulture in raziskovalnega dela 
za obdobje 1968—1970 je republiški sekretariat za prosrveto in kulturo pred- 
lagal v imenu vzgojnega zavoda nakup dveh trisobnih, šest dvosobnih stanovanj 
in štiri garsonjere. Po podatkih vzgojnega zavoda je v letošnjem letu možno 
kupiti v Dolenjem Logatcu stanovanja v vrednosti 420 000 dinarjev. S tem- 
bi bila. krita polovica planiranih potreb že v letošnjem letu. Zavod pa bo lahko 
s to pridobitvijo zaposlil 6 novih strokovnih delavcev. S tem bo možno še 
v letošnjem letu sprejeti nadaljnjih 20 gojencev. 

Navedene potrebe so- povsem v skladu s planom materialnih in kadrovskih 
potreb vzgojnih zavodov, ki ga je obravnaval in sprejel organizacijsko-politični 
zbor Skupščine SRS v letu 1966, 
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POROČILA 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in začasni 
odbor za proračunski sistem in finance organizacijsko-politiičnega zbora — 
poročilo z dne 26. 2. 1968, št. .402-75/68. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
27. fahruatrja 1968 obravnavala zgoraj navedene predloge odlokov o finančnih 
programih, ki jih je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Komisija je ugotovila, da predlagani finančni programi vsebujejo vse ele- 
mente, ki jih mora finančni program obsegati po določbi 93. 'člena zakotna o 
finanpiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji (Ur. 1. SRS, št. 36/64). 

Predlagane finančne programe je, poi ugotovitvi komisije, potrebno sprejeti 
zaradi začetka nekaterih novih gradenj, zaradi financiranja nadaljnje graditve 
nekaterih že začetih gradenj in zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za podra- 
žitve nekaterih doslej opravljenih del. Sprejem finančnih programov na. nada- 
ljevanje graditve že začetih visokošolskih zavodov, ki naj se financira s sredstvi 
iz dodatnega davka od prometa blaga na drobno, je potreben tudi glede na 
določbo 2. člena zakona o uporabi sredstev iz dodatnega davka od prometa blaga 
na drobno v letih 1968, 1969 in 1970 (Ur. 1. SRS, ;št. 5/68), po kateri se sredstva 
za navedene namene lahko uporabljajo le na podlagi odlokov o finančnih pro- 
gramih, ki jih za financiranje posameznih objektov sprejme Skupščina SR 
Slovenije. 

Glede finančnih programov za financiranje obnovitve fasad poslopja na- 
rodnega muzeja v Ljubljani, namestitve ogrevalnih in prezračevalnih naprav 
v poslopju Narodne galerije v Ljubljani in obnovitve fasad poslopja akademije 
za likovno umetnost v Ljubljani je bila komisija mnenja, da ti finančni pro- 
grami nimajo enakih elementov niti niso takega značaja, kot ostali predloženi 
finančni programi. Po določbah 92. in 93. člena zakona o financiranju družbeno- 
političnih skupnosti v SR Sloveniji tse s finančnim programom določajo sredstva 
za dela in akcije, ki se uresničujejo več let. Pri navedenih treh finančnih pro- 
gramih pa gre v bistvu le za določitev sredstev za dela, ki bodo opravljena 
v enem proračunskem letu. Glede na to ne bi bilo potrebno določati teh 
enkratnih sredstev s posebnim finančnim programom in bi zadostovala dolo- 
čitev teh sredstev v ustrezni postavki proračuna. 

V podrobni obravnavi besedila predloženih finančnih programov je komisija 
predlagala, naslednje spremembe in dopolnitve: 

1. V končni določbi vseh predloženih finančnih programov naj se določi, da 
odlok začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

V predlaganih odlokih je konična določba formulirana, v treh variantah, po 
katerih naj bi bili nekateri odloki uveljavljeni z dnem objave, drugi naslednji 
dan po objavi in tretji 8 dan po objavi v Uradnem listu. Navedena sprememba 
je potrebna zaradi enotne rešitve ter najbolje ustreza naravi predlaganih od- 
lokov. Uveljavitev z dnem objave je smiselno nesprejemljiva, ker na dan objave 
Uradni lisrt niti ni še dostavljen vsem, ki naj predpis uporabijoi. Na drugi strani 
pa tudi ni razlogov, zaradi katerih naj bi sprejeti odlok kot izvršljiv finančni 
akt čakal na uveljavitev še 8 dni po! objavi. 

2. V odloku o dopolnitvi odloka- o finančnem programu za financiranje na- 
daljevanja graditve reaktorskega centra v nuklearnem inštitutu »Jožef Štefan« 
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se tretji stavek 2. točke spremeni tako, da se glasi: »S sredstvi za podražitev 
v znesku 1 303 000 dinarjev je zagotovljeno dokončanje objekta kemije v reak- 
torskem centru.« 

Ker gre le za dopolnitev prvotnega odloka, v katerem je že navedeno, da 
bo po dograditvi objekt usposobljen za funkcionalno' uporabo, ni potrebno pri 
dopolnitvi tega ponavljati, temveč zadostuje določba, iz katere je razvidno, da 
bo z dodatnimi sredstvi objekt dokončan. 

3. V odloku o dopolnitvah odloka o finančnem, programu za financiranje 
nadaljevanja adaptacije poslopij slovenske akademije znanosti in umetnosti se: 

a) v peti vrsti I. točke beseda »obratnih« nadomesti z besedeo »dodatnih«, 
s čimer se popravlja očitna napaka pri pisanju besedila; 

b) v prvi vrsti drugega odstavka I. točke beseda »več dela« nadomesti z 
besedo »dela«; 

c) črta besedilo drugega stavka II. točke. 
Spremembe so redakcijskega značaja. Besedilo, drugega odstavka v II. točki 

odloka naj odpade zato, ker v finančnem programu ni potrebno in le obreme- 
njuje besedilo. Njegova vsebina spada v obrazložitev odloka. 

4. V odloku o finančnem programu za financiranje nadaljnje graditve 
Drame slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani se črta besediilo petega 
odstavka II. točke, ker je nepotrebno. Vsebinsko je ta določba že izčrpana v 
prvih dveh odstavkih II. točke in je na tem mestu odveč. 

5. V O'dloku O' finančnem programu za financiranje obnovitve fasad: po- 
slopja Narodnega muzeja v Ljubljani se črta besedilo zadnjega odstavka II. toč- 
ke iz enakih razlogov kot pod 4. 

6. V odloku o finančnem programu za financiranje namestitve ogrevalnih 
in prezračevalnih naprav v poslopju Narodne galerije v Ljubljani se črta zadnji 
•odstavek II. točke, ker je njegovo besedilo nepotrebno in sodi v obrazložitev 
predlaganega odloka. 

Predstavnik izvršnega sveta o predlaganih spremembah še ni podal izjave. 

St.: 402-75/68 
Ljubljana, 27. 2. 1968 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o organizaciji službe in zavodov za izvrševanje prostostnih kazni 

NAČELA ZA REPUBLIŠKI ZAKON 

Z republiškimi zakonom o organizaciji službe in zavodov za izvrševanje 
prostostnih kazni bo potrebno: 

— predpisati organizacijo in druga vprašanja službe in zavodov za izvr- 
ševanje prostostnih kazni; 

— določiti organ, ki ustanavlja in odpravlja kazensko-poboljševalne zavode; 
— predpisati način postavljanja vodilnih delavcev v službi izvrševanja 

kazni v kazensko-poboljševalnih zavoidih ter urediti odnose v zvezi z izvajanjem 
samoupravnih pravic delovnih skupnosti med vodilnimi delavci in samouprav- 
nimi organi; 
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— predpisati organizacijo notranjih služb v kazensko-poboljsevalnih za- 
vodih (npr. pedagoška služba, zdravstveno-psihološka služba, organizacija obra- 
tov, delavnic in ekonomij za pridobivanje delovne vzgoje in strokovne kvalifi- 
kacije obsojencev in pazniška služba); 

— določiti organ, ki predpisuje hišni red v ka žensko- po bolj sevalnih za- 
vodih in organ, ki lahko ustanovi center za poučevanje osebnosti obsojencev; 

— določiti, kolikšen del plačila za delo se hrani obsojencu kot njegov ob- 
vezni prihranek in določiti meje, v katerih smejo obsojenci trositi denar, ki ga 
sprejmejo od drugih; 

— določiti natančnejši način zdravstvenih in higienskih ukrepov v KPZ. 
Zgoraj našteta področja naj bi predlagani republiški zakon urejal, kot je 

razvidno iz naslednjega osnutka tez: 

1. Organizacija službe in zavodov za izvrševanje prostostnih kazni: 

a) v SR Sloveniji naj se prostostne kazni izvršujejo v kazensko-poboli se- 
valni h zavodih, t. j;. v kazensko-poboljševalnih domovih in zaporih. Kazensiko- 
pobolj,sevalne domove in zapore naj bi ustanavljala Skupščina SR Slovenije 
z zakonom; 

b) notranjo organizacijo v kazensko-poboljševalnih zavodih naj ureja re- 
publiški sekretariat za pravosodje iln občo upravo, ki usmerja službe v KPZ; 

c) v okviru republiškega sekretariata za pravosodje in občo upravo opravlja 
zadeve izvrševanja prostostnih kazni posebna enotna strokovna služba. Stare- 
šino organizacijske enote za zadeve izvrševanja prostostnih kazni v republiškem 
sekretariatu imenuje republiški sekretar v soglasju z izvršnim svetom; 

č) v republiškem sekretariatu za pravosodje in občo upravo se lahko usta- 
novi strokovni svet, ki ga imenuje republiški sekretar iz vrst uglednih stro- 
kovnih in družbenih delavcev; 

d) republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo lahko ustanovi 
center za proučevanje osebnosti obsojencev. 

2. Samoupravljanje delovnih ljudi v kazensko-poboljševalnih zavodih: 

Delovni ljudje zaposleni v kazensko-poboljševalnih domovih in zapprih 
sestavljajo praviloma samostojno delovno skupnost; delavci v manjših zaporih 
pa izvršujejo samoupravne pravice v okviru delovnih skupnosti sodišč. Delavci 
v kazensko-poboljševalnih zavodih izvršujejo samoupravne pravice v skladu 
s predpisi, ki urejajo samoupravljanje delavcev v državnih organih, kolikor 
s tem zakonom ne bo samoupravljanje drugače urejeno. 

3. Postavljanje vodilnih delavcev v kazensko-poboljševalnih zavodih: 

Upravnike kazensko-poboljševalnih zavodov postavlja na podlagi razpisa 
republiški sekretar za pravosodje in občo upravo. Upravnik vodi zavod in ga 
predstavlja navzven. 

4. Nagrajevanje obsojencev in razpolaganje z denarnimi sredstvi: 

Obsojenec naj razpolaga prosto z eno tretjino svojega zaslužka, ena tretjina 
naj se obvezno hrani kot obsojenčev depozit, ki se mu izroči ob odpustu s pre- 
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stajanja kazini, zadnja tretjina pa naj bo prepuščena, obsojencu v razpolaganje 
za kritje eventualnih preživninskih obveznosti in plačilo drugih dolgov. Ta 
tretjina naj bi bila tudi predmet izvršbe. 

5. Zdravstveno-higienski ukrepi: 

V kazensko-poboljševalnih zavodih morajo biti organizirane ambulante in 
bolnišnice, v katerih morajo biti zaposleni ustrezni strokovni, zdravstveni de- 
lavci. Ce za zdravljenje obsojenca ni pogojev v domski ambulanti, se obsojenec 
premesti v splošno zdravstveno ustanovo. Za nastanitev obsojencev v prostorih 
za bivanje in delo se uporabljajo splošni normativi tako v pogledu potrebne 
kubature in sanitarnih naprav, kot v pogledu higiensko-tehničnega varstva pri 
delu, Obsojenska hrana mora biti pod ustreznim nadzorstvom. Zdravstveno 
varstvo se obsojencem zagotavlja po splošnih predpisih. Obsojenci so že sedaj 
invalidsko zavarovani za slučaj nesreče pri delu. Sredstva za zdravstveno in 
invalidsko zavarovanje se zagotavljajo v finančnem načrtu kazenskega pobolj- 
ševalnega zavoda. 

6. Notranja organizacija služb kazensko-poboljševalnih zavodov: 

Notranjo organizacijo kazensko-poboljševalnih zavodov s sistemizacijo pred- 
pisuje republiški sekretar na predlog upravnika zavoda in sveta delovne skup- 
nosti. Za sprejemanje na delo paznikov naj veljajo naslednji minimalni pogoji : 
dokončana osemletka, da je zdrav, da je odslužil kadrovski rok, da je uspešno 
opravil preizkus s psihološkim testiranjem, zaželeno pa je, da ima paznik iz- 
obrazbo kvalificiranega delavca industrijske ali obrtno-uslužnostne dejavnosti 
ali drugo kvalifikacijo'. Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo 
je dolžan za vse delavce v službi za izvrševanje prostostnih kazni zagotoviti 
ustrezen način izobraževanja, možnosti napredovanja in polaganja strokovnih 
izpitov. 

OBRAZLOŽITEV 
Sedanje stanje 

Zadeve izvrševanja kazni so sedaj urejene s popolnim zakonom o izvrše- 
vanju kazenskih sankcij (Uradni: list SFRJ, št. 9/64). S tem zakonom je določeno 
(20. člen), da izvršujejo prostostne kazni organi za notranje zadeve in sicer 
v kazensko-poboljsevalnih domovih, v občinskih zaporih in v mladoletniških 
zaporih. V okviru občinskih zaporov so priporniški oddelki za osebe priprte 
v kazenskem postopku, v katerih nad zakonitostjo ravnanja s priprtimi osebami 
opravljajo nadzor predsedniki sodišč oziroma pooblaščeni sodniki, V občinskih 
zaporih se izvršujejo tudi kazni zapora, izrečene storilcem prekrškov, kakor 
tudi nadomestne kazni v primerih neplačila denarnih kazni tako v kazenskem 
postopku kot v postopku o> prekrških. 

V SR Sloveniji se izvršujejo kazni zapora in strogega zapora v naslednjih 
kazensko-poboljševalnih zavodih: KPD Dob pri Mirni za obsojence, KPD Ig 
pri Ljubljani za obsojenke, KPD Maribor s sedežem na Rogozi za obsojence 
in zapori v Celju, Kranju s sedežem v Radovljici, Ljubljani, Mariboru, Murski 
Soboti, Novi Gorici in Novem mestu ter mladoletniški zapor v Celju. Vzgojni 
ukrep oddaje v vzgojno-poboljševalni dom kot kazensko sankcijo izvršuje VPD 
Radeče za moške in ženske mladoletnike. Vsi našteti zavodi poslujejo v sestavu 
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organov za notranje zadeve pod neposrednim nadzorstvom republiškega se- 
kretariata za notranje zadeve in sicer domovi kot upravni zavodi, zapori na 
sedežih bivših okrajev pa kot organizacijske enote uprav javne varnosti. Pri- 
stojnost organov za notranje zadeve glede Upravljanja in nadzora nad vzgojnim 
poboljševalnim domom v Radečah doloiča republiški zakon o izvrševanju vzgoj- 
nih ukrepov (Uradni list SRS, št. 5/66). 

Predlog sprememb 

Povod za predlagane organizacijske spremembe v izvrševanju prostostnih 
kazni so bili med drugim tudi rezultati IV. plenuma CK ZKJ. Po temeljnem 
in republiškem zakonu o organih za notranje zadeve ti organi niso več pristojni 
za izvrševanje prostostnih kazni: strogega zapora, zapora in mladoletniškega 
zapora. Z zakonom O' zveznih upravnih organih, zveznih svetih in zveznih orga- 
nizacijah (Ur. 1. SFRJ, št. 21/67) so zadeve izvrševanja kazni prenesene na zvezni 
svet za pravosodje. 

Po 161. členu zvezne ustave se urejajo zadeve o izvrševanju kazenskih 
sankcij s popolnim zakonom. 

Zvezni svet za pravosodje je v začetku leta 1967 razposlal v obravnavo 
in pripombe osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrše- 
vanju kazenskih sankcij. V teku leta 1967 sta bila v obravnavi še nadaljnja dva 
osnutka navedenega zakona. Značilnost vseh osnutkov je, da prinašajo pri- 
stojnost za izvrševanje pristojnih kazni od organov za notranje zadeve na pra- 
vosodne organe, novembrski osnutek pa prepušča tudi celotno organizacijo 
službe za izvrševanje prostostnih kazni v republikah ureditvi z republiškimi 
predpisi. 

Osnutek zatona iz novembra 1967 je bil obravnavan v nekaterih organih 
zvezne skupščine in poslan v pripombe skupščini SR Slovenije (decembra 1967). 
Zvezni svet za pravosodje je ob tem osnutku priporočil republiškim sekreta- 
riatom za pravosodje, da na podlagi tega osnutka začnejo pripravljati osnutke 
ustreznih republiških predpisov. 

Osnutek tez samo nakazuje možne rešitve pooblastil, ki jih vsebuje za 
republiško zakonodajo osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
O' izvrševanju kazenskih sankcij. Vsebinsko v sam sistem izvrševanja kazni 
niti zvezni niti republiški zakon ne bosta prinesla novosti, ker urejata le prenos 
in reorganizacijo službe za izvrševanje prostostnih kazni. Predlagana rešitev 
daje s svojimi intencijami boljšo medsebojno povezavo sodišč in zavodov za 
izvrševanje prostostnih kazni, kar predstavlja novo kvaliteto pri uporabi načela 
individualizacije prostostnih kazenskih sankcij. 

Prenos izvrševanja kazenskih sankcij od organov za notranje zadeve na 
pravosodne organe ne bo imel za posledico novih finančnih obremenitev za 
republiški proračun, kolikor bo mreža kazensko-poboljševalnih zavodov ostala 
nespremenjena. Seveda pa bo potrebno izpopolniti nezasedena delovna mesta 
vsaj delno z manjkajočimi visoko kvalificiranimi strokovnimi kadri (pedagogi- 
andragogi, psihologi, defektolog! in socialnimi delavci), ter bo zato že v letu 
1968, ne glede na eventualen prenos, potrebnih nekaj več sredstev za osebne 
izdatke kakor v prejšnjih letih. 
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POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
20. februarja 1968 obravnavala predlog za izdajo zakona o organizaciji službe 
in zavodov za izvrševanje prostostnih kazni, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil republiški sekretar za pravosodje in občo upravo. 

Uvodoma je bilo ugotovljeno, da. predlog za izdajo zakona o organizaciji 
službe in zavodov za izvrševanje prostostnih kazni izhaja iz obstoječega osnutka 
zveznega zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih 
sankcij. Po navedenem zakonskem osnutku naj bi celotno organizacijo' službe 
za izvrševanje prostostnih kazni urejale republike s svojimi predpisi. Vendar 
navedeni zvezni zakon še ini. sprejet. S predlogom za izdajo republiškega zakona 
naj bi se zagotovile priprave za pravočasen sprejem republiškega predpisa, ki 
bi tako lahko neposredno' sledil sprejetju zveznega zakona. Glede na te ugoto- 
vitve je bila komisija mnenja, da je predlagani republiški zakon potreben. 

Komisija je podrobno obravnavala predložena načela, na katerih naj temelji 
kasnejši osnutek in predlog zakona. Ugotovljeno je bilo, da načela za organi- 
zacijo službe in zavodov za izvrševanje prostostnih kazni sledijo predvideni 
ureditvi v zveznem zakonu, namreč, da se pristojnost za izvrševanje prostostnih 
kazni prenese od organov za notranje zadeve na, pravosodne organe. Sicer že po 
temeljnem in republiškem zakonu o organih za notranje zadeve ti organi 
niso več pristojni, za izvrševanje kazni strogega zapora, zapora in mladolet- 
niškega zapora; načelno pa so zadeve izvrševanja kazni v zveznem merilu 
že prenesene na zvezni svet za pravosodje; ki je tudi pripravil osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij. Po načelih 
v predlogu za izdajo republiškega zakona naj bi temu ustrezno zadeve izvrše- 
vanja prostostnih kazni prešle na republiški sekretariat za pravosodje in občo 
upravo, pri katerem bi bila v ta namen organizirana posebna enotna strokovna 
služba. 

K navedenim' izhodiščem in k drugim načelom v predlogu za izdajo zakona 
komisija ni: imela načelnih pripomb niti konkretnih predlogov za njihove spre- 
membe. 

Komisija meni, da z vidika skladnosti z ustavo in s pravnim sistemom ni 
ovir za pripravo zakona na podlagi načel, ki jih vsebuje predlog za izdajo 
zakona. 

Št.: 25-4/68 
Ljubljana, 21. 2. 1968 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora je na seji 
dne 30. januarja 1968 obravnaval predlog za izdajo zakona o organizaciji službe 
in zavodov za. izvrševanje prostostnih kazni, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo. 

Odbor je najprej ugotovil, da je ob priliki obravnave osnutka zveznega 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij 
naročil republiškemu sekretariatu, da skladno s pooblastili, ki jih daje omenjeni 
temeljni zakon republikam, pripravi predlog za izdajo republiškega, zakona o 
izvrševanju prostostnih kazni. 

38 
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Poslani predlog za izdajo zakona, vsebinsko ne posega v izvrševanje kazni, 
ainpak ureja le prenos in reorganizacijo službe za izvrševanje prostostnih kazni. 
Načela, za, izdajo republiškega zakona, o> izvrševanju prostostnih kazni so v skladu 
s pooblastili, ki jih daje republikam temeljni zakon ter smotrno urejajo: 

— organizacijo službe in zavodov za izvrševanje prostostnih kazni; 
— samoupravljanje delovnih ljudi v kazensko-poboljševalnih zavodih: 
— postavljanje vodilnih delavcev v kazensko^-poboljševalnih zavodih; 
— nagrajevanje obsojencev in razpolaganje z denarnimi sredstvi; 
—- zdravstveno^higienske ukrepe v omenjenih zavodih; 
— notranjo organizacijo' služb kazensko-poboljševalnih zavodov. 
Prenos izvrševanja kazenskih sankcij od organov za, notranje zadeve na, pra- 

vosodne organe in drugi s predlogom za izdajo zakona predvideni ukrepi ne 
bodo naložili novih finančnih obremenitev republiškega proračuna, kolikor bo 
mireža kazensko-poboljševalnih zavodov ostala neizpremenjena. Ne glede na 
sprejem, zakona pa bo treba, izpopolniti nezasedena, delovna mesta visoko kvali- 
ficiranih strokovnih kadrov v teh zavodih. 

Skladno' z navedenimi ugotovitvami predlaga odbor republiškemu zboru, 
da sprejme sklep, da se izda, republiški zakon o izvrševanju prostostnih kazni 
po načelih kot jih je predložil republiški sekretariat za pravosodje in občo 
upravo. Osnutek zakona naj izdela omenjeni republiški sekretariat, telesa skup- 
ščine pa naj ta osnutek obravnavajo skupno s predlogom zveznega zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona, o izvrševanju kazenskih sankcij. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Staneta LavrenčAča. 

St: 25-4/68 
Ljubljana, 31. 1. 1968 

Začasni odbor za pravosodni sistem organizacijsko-političnega zbora je na 
seji dne 7. februarja 1968 obravnaval predlog za izdajo zakona o organizaciji 
službe in zavodov za izvrševanje prostostnih kazni, ki ga je Skupščini SR 
Slovenije predložil republiški sekretar za pravosodje in občo upravo. 

Odbor je bil mnenja, da je treba vprašanja v zvezi z organizacijo službe 
in zavodov za izvrševanje prostostnih kazni zakonsko urediti glede na dejstvo, 
da po temeljnem in republiškem zakonu o organih za notranje zadeve ti organi 
niso več pristojni za izvrševanje kazni strogega zapora, zapora in mladolet- 
niškega zapora. Zvezni svet za pravosodje, na katerega so prenesene zadeve 
izvrševanja kazni, pripravlja zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
izvrševanju kazenskih sankcij, s čimer bo prešla ureditev organizacije službe 
za izvrševanje prostostnih kazni v pristojnost republik. Glede na to bo potrebno 
z zakonom o organizaciji službe in zavodov za izvrševanje prostostnih kazni 
urediti vrsto vprašanj, ki jih nakazuje predlog za izdajo zakona. 

Glede vsebine predloga za izdajo navedenega zakona, pa so bili člani odbora 
mnenja, da bi moral zakon tudi določati minimalno strokovno izobrazbo uprav- 
nikov kazensko-poboljševalnih zavodov. Večina članov odbora je bila tudi mne- 
nja, da ni mogoče združevati v eno delovno skupnost delavoe sodišč in zaporov, 
temveč bi bilo primerneje, če bi se v delovne skupnosti povezovali delavci večih 
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kazensko-poboljševalnih zavodov, kolikor ne bi bilo smotrno, da ima vsak zavod 
svojo delovno skupnost. 

Končno je bil odbor mnenja, da bi, moral zakon imeti tudi določbe o hišnem 
redu k.azensfa>poboljševabiih zavodov predvsem, kdo ga predpiše in kaj naj 
vsebuje. 

PREDLOG SKLEPA 

o ukrepih za izpopolnitev sistema družbene skrbi za predvojne revolucionarje 
in borce NOV 

Skupščina Socialistične republike Slovenije je na seji republiškega, zbora 
dine 27. 3. 1968 in na seji socialno-zdravstvenega zbora dne 27. 3. 1968 razprav- 
ljala o aktualnih problemih predvojnih revolucionarjev in, borcev NOV ter 

ugotovila 

•— Materialni in družbeni položaj borcev smo v naši republiki urejali že 
vsa leta po osvoboditvi. Pomemben napredek smo dosegli s sprejetjem zakona 
o dodatku zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne, zakona o zdrav- 
stvenem varstvu kmetov-borcev NOV in njihovih družinskih članov ter s pri- 
poročilom o stalnih priznavalninah bivšim borcemi NOV. K izboljšanju material- 
nega položaja borcev NOV in vojaških vojnih invalidov bodo prispevali tudi 
predpisi, ki jih je zvezna, skupščina sprejela decembra 1967. Se vedno pa niso 
zadovoljivo rešeni nekateri materialni problemi, predvsem pokojnin, prizna- 
valnin, invalidskega dodatka in stanovanj. 

— Poleg materialnih problemov obstajajo tudi družbeno-politični problemi, 
ki so posledica premajhne skrbi za varstvo predvojnih revolucionarjev, udele- 
žencev oktobrske revolucije, španskih borcev, borcev za severno mejo in neka- 
terih primorskih borcev ter predčasnega upokojevanja borcev in njihove zapo- 
slitve na neustreznih delovnih mestih. 

■— Materialni položaj upokojenih borcev se je v zadnjih letih poslabšal. 
Tudi s prevedbo pokojnin po 102. člemu temeljnega zakona o pokojninskem 
zavarovanju, ki je bila izvedena v začetku letošnjega, leta, nismo rešili osnov- 
nega problema pokojnin borcev. Z omenjeno prevedbo se večini borcev, ki 
imajo poleg redne pokojnine še republiški borčevski dodatek, skupni pokojninski 
prejemki niso povečali ali pa le neznatno. Pri prevedbi se je namreč z ustreznim 
količnikom povečala le redna pokojnina, ne pa. tudi republiški borčevski do'datek. 
Ker je borčevski dodatek zajet v pokojninsko osnovo, se je zaradi prevedbe 
zmanjšala obremenitev republiškega proračuna. 

— Priporočilo o stalnih priznavalninah borcem NOV, ki ga je sprejela 
Skupščina SR Slovenije leta 1965, se dosledno ne izvaja. V 27 občinah še vedno 
izplačujejo priznavalnine, ki ne dosegajo predlaganega minimuma: 100 N din. 
Zmanjšuje se število stalnih priznavalnin, hkrati pa, povečuje število enkratnih. 
Se vedno obstajajo med posameznimi: občinami, razlike v kriterijih za pode- 
ljevanje priznavalnin, čeprav je Skupščina, SR Slovenije na ta problem že 
večkrat opozorila. Obstajajo dileme o tem, ali je možno z republiškim pred- 
pisom določiti enotne kriterije?. 

— Na področju invalidskega zavarovanja je najbolj pereč problem inva- 
lidski dodatek. Ta ni prilagojen ekonomskim razmeram v naši republiki, saj 
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znaša pri osebnih invalidih maksimalni dodatek 267 N dim, pri družinskih inva- 
lidih pa 242 N din. Zaradi strogih cenzusov — 160 N din mesečno na družinskega 
člana pri osebnih invalidih oziroma 145 N din mesečno pri družinskih invalidih, 
pri slednjih celo 55 N din, če posedujejo, zemljo — uživa ta dodatek le ozek 
krog invalidov. Mnogi invalidi, zlasti pa družinski invalidski upravičenci, zaradi 
tega živijoi v težkih gmotnih razmerah. 

— V preteklem obdobju je družba posvečala veliko pozornost stanovanj- 
skemu vprašanju borcev. Imamo pa. še vedno precej borcev, ki nimajo; ustreznih 
stanovanj. Mnoge delovne organizacije niso zaposlenim borcem pred upoko- 
jitvijo rešile njihovih stanovanjskih problemov. Tudi občinske skupščine in 
stanovanjska podjetja niso vedno prioritetno reševala stanovanjskih zadev že 
upokojenih borcev. 

— Dodatek za zaposlene udeležence NOV je sicer učinkovit instrument za 
reševanje njihovega materialnega položaja, vendar obstajajo mnogi predlogi, 
da se spremeni sedanja ureditev borčevskega dodatka, ker ne vpliva dovolj 
stimulativno na delovne organizacije. 

—r Zdravstveno varstvo borcev je, z izjemo zdravljenja v naravnih zdravi- 
liščih, za sedanje razmere primerno urejeno. Sprejeti ukrepi namreč otežkočajo 
zdravljenje v naravnih zdraviliščih. Borci lahko koristijo takšno obliko zdrav- 
stvenega varstva pod istimi pogoji kot ostali zavarovanci, in sicer če je podana 
medicinska indikacija, za nadaljevano oziroma nadomestno bolnišnično zdrav- 
ljenje v zdraviliščih Za to obliko- zdravstvenega varstva pa so zagotovljena 
skromna sredstva. Klimatsko-topliško1 zdravljenje je zagotovljeno le še vojaškim 
vojnim invalidom!. To zdravljenje pa se ne financira iz skladov zdravstvenega 
zavarovanja, temveč iz proračuna. 

— Izpopolnitev sistema, družbene skrbi za predvojne revolucionarje in borce 
NOV je pogojena z ustrezno evidenco o njihovem številu, o njihovem mate- 
rialnem itn družbenem položaju ter o zdravstvenem stanju. Obstoječe evidence 
so nepopolne in neažurne ter se zbirajo- na različnih mestih. 

Glede na omenjene ugotovitve ter z namenom, da se pospeši rešitev pro- 
blemov s področja varstva predvojnih revolucionarjev in borcev NOV, spre- 
jema Skupščina SR Slovenije naslednje 

I. 

SKLEPE 

1. Skupščina SR Slovenije naj že v aprilu ustanovi komisijo, ki bo siste- 
matično spremljala problematiko predvojnih revolucionarjev in borcev NOV, 
koordinirala prizadevanja, družbenih činiteljev in v sodelovanju z njimi pred- 
lagala ukrepe za izpopolnitev sistema družbene skrbi za te osebe. Posebej naj 
komisija v sodelovanju z izvršnim svetom, pristojnimi upravnimi organi in z 
republiškim odborom ZZB NOV prouči možnost kodifikacije vseh pravic borcev. 

2. Skupščina SR Slovenije bo v letu 1968: 
— z zakonom uredila status primorskih borcev, ki so v določenem roku po 

9. 9. 1943 stopili v NOV, s katerim bodo tem borcem pod določenimi pogoji 
zagotovljene enake pravice kot borcem pred 9. 9. 1943; 
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— z zakonom uredila status in določila pravice borcev za severno mejo; 
— sprejela zakon, na podlagi katerega, bo pod določenimi pogoji pred- 

vojnim revolucionarjem, španskim borcem, udeležencem oktobrske revolucije, 
nosilcem »Spomenice 1941«, najzaslužnejšim borcem NOV in borcem za severno 
mejo zagotovljena republiška priznavalnina. V zakonu bodo določena tudi na- 
čela za. podeljevanje občinskih priznavalnin; 

— do kanca junija sprejela predpise s področja invalidskega varstva, za 
katere je pooblaščena z zveznimi predpisi. Omiljeni bodo kriteriji za pridobitev 
pravice do invalidskega dodatka, maksimalni invalidski dodatek pa bo zago- 
tovljen v višini 350 N din od 1. julija 1968 dalje. 

Izvršni svet naj čimprej, najkasneje pa do 31. maja 1968, predloži Skup- 
ščini SR Slovenije osnutek omenjenih zakonov in predpisov s področja inva- 
lidskega varstva. Pri pripravi teh aktov naj predlagatelj sodeluje s komisijo 
zvezne skupščine za vprašanje borcev NOV ter z republiškim odborom ZZB 
NOV Slovenije. 

— se zavzela za pooblastilo, na podlagi katerega bo z zakonom določila 
delež sredstev delovnih in drugih organizacij, zbranih s 4fl/o stanovanjskim 
prispevkom, ki jih je treba namensko uporabljati za reševanje stanovanjske 
problematike borcev NOV. 

3. Republiški organi se bodo še nadalje zavzemali pri zveznih organih za: 
— ureditev položaja vdov po invalidih I. in II. kategorije ter podprli pred- 

log, po katerem naj bi se tem vdovam dodelila invalidnina vsaj v višini seda- 
njega dodatka za nego in tujo pomoč; 

— nadaljnje usklajevanje invalidnin osebnih vojaških vojnih invalidov z 
rastom osebnih dohodkov delavcev in življenjske ravni; 

— nadaljnje prenašanje pristojnosti na področju varstva borcev od NOV 
federacije na republike. 

4. Izvršni svet naj v sodelovanju s samoupravnimi organi republiške skup- 
nosti socialnega zavarovanja delavcev prouči in sprejme konkretne rešitve, da 
najkasneje s 1. oktobrom 1968 odpravimo razlike med pokojninami borcev, ki 
so pogojene z vsakoletnimi spremembami osnove za priznavanje republiškega 
borčevskega dodatka, vštetega v pokojninsko osnovo. Potrebna sredstva za 
odpravo teh razlik bodo zagotovljena v republiškem proračunu. 

5. Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo naj v sodelovanju 
z republiškimi odborom ZZB NOV: 

— do 15. septembra 1968 prouči, kakšne spremembe bi bile potrebne v 
sistemu borčevskega dodatka; 

—■ do konca junija 1968 poskrbi za. enotno, popolno in ažurno evidenco 
o številu ter materialnem in družbenem položaju predvojnih revolucionarjev, 
španskih borcev, udeležencev oktobrske revolucije, nosilcev »Spomenice 1941«, 
narodnih herojev in borcev za severno mejo, glede drugih borcev NOV pa. do 
31. deoembra 1968, da bi lahko uspešneje organizirah in izvajali sistem druž- 
bene skrbi za te boroe. 

6. Republiški sekretariat za, zdravstvo in socialno varstvo naj okrepi službo 
varstva borcev NOV in vojaških vojnih invalidov, da bi učinkoviteje opravljala 
svoje naloge. V ta namen je treba, sekretariatu zagotoviti sredstva iz republi- 
škega proračuna za leto 1968, namenjena za nove namestitve in za reorganizacijo 
v republiški upravi in pravosodju. 
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II. 

PRIPOROČILA 

Občinske skupščine naj: 

— dosledno izvajajo priporočilo Skupščine SR Slovenije iz leta 1965 o 
dajanju stalnih priznavalnin borcem NOV; 

—• v sodelovanju z organizacijami Zveze združenj borcev NOV, republiško 
skupnostjo socialnega zavarovanja delavcev in s stanovanjskimi podjetji inten- 
zivneje rešujejo stanovanjske probleme upokojenih borcev. 

Delovne organizacije naj: 
— v sodelovanju s stanovanjskimi podjetji prioritetno rešujejo stanovanjske 

probleme zaposlenih borcev. Pri reševanju teh problemov se ne bi .smele ome- 
jevati le na sredstva, zbrana s stanovanjskim prispevkom, marveč bi se morala 
tudi v bodoče usmerjati na koriščenje sredstev sklada skupne porabe. 

Občinske skupščine in delovne organizacije naj: 
— v (sodelovanju z občinskimi organizacijami ZB NOV povečajo skrb za 

otroke umrlih borcev in predvojnih revolucionarjev ter jim zagotovijo ustrezno 
šolanje, usposobitev za poklic oziroma primemo zaposlitev; 

— pri podeljevanju štipendij ob enakih pogojih dajejo prednost otrokom 
predvojnih revolucionarjev in borcev NOV; 

—■ izpopolnijo lastno evidenco o predvojnih revolucionarjih in borcih NOV 
ter s tem pripomorejo k zagotovitvi popolnejše evidence v republiki. 

Št.: 59-2/68 

POROČILA 

k poročilu o sistemu družbene skrbi za borce NOV in k stališčem ter sklepom 
izvršnega sveta k temu poročilu 

Odbor za zdravstvo in socialno politiko republiškega zbora je na seji dne 
6. decembra 1967 obravnaval poročilo o< sistemu družbene skrbi za borce NOV, 
z dne 25. 10. 1967, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil republiški sekre- 
tariat za zdravstvo in socialno varstvo. 

Odbor je ugotovil, da je poročilo sicer skrbno pripravljeno, saj zajema in 
opisuje stanje in ureditev temeljnih problemov borcev (borčevske pokojnine, 
dodatek za zaposlene udeleženoe NOV, zdravstveno varstvo borcev, priznaval- 
nine, stanovanjsko vprašanje, invalidsko varstvo ipd.), ki sodijo v pristojnost 
republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo, vendar pa ne zajema 
vseh podatkov s tega področja. Nekateri podatki, ki jih poročilo omenja, so 
več ah manj zastareli (nekateri so iz leta 1964). Odbor je menil, da je mogoče 
sprejemati določene ukrepe le, če so na razpolago točni in najnovejši podatki 
in analize. Zato je bil soglasno mnenja, da je treba to poročilo dopolniti in da 
naj komisija izvršnega sveta za vprašanja borcev NOV izdela dodatno poročilo 
o družbeno^pohtičnem položaju borcev NOV. To poročilo naj bi bilo pismeno 
ali ustno diano s strani predstavnika te komisije na seji republiškega zbora, ko 
bo le-ta obravnaval to problematiko. Prav bi bilo, da bi o tem poročilu in 
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o dodatnem poročilu razpravljal republiški zbor še ta mesec zaradi zagotovitve 
sredstev v republiškem! proračunu v letu 1968 za posamezne oblike varstva 
borcev NOV in vojaških vojnih invalidov. 

Ne glede na v uvodu omenjene pomanjkljivosti je bil odbor v načelni raz- 
pravi mnenja, da so bili doslej storjeni mnogi napori in. doseženi tudi že pre- 
cejšnji uspehi pri urejanju materialnih vprašanj borcev NOV (borčevski do- 
datek, popolno zdravstvenoi zavarovanje kmetov-boroev in njihovih najožjih 
družinskih članov), vendar so ostali kljub temu nekateri problemi, ki še niso 
zadovoljivo rešeni (ureditev materialnega sitanja za predvojne revolucionarje, 
pokojnine, priznavalnine, invalidski dodatek in stanovanja). 

V podrobni razpravi so poslanci1 poudarili, da soi reforma in njeni procesi 
v marsičem ustvarili drugačen položaj tudi za borce NOV. Upokojevanje raz- 
meroma še mladih in za delo sposobnih bivših borcev je povzročilo nove pro- 
bleme, ki niso samo materialne, marveč tudi. že psihične in moralne narave. 
Predvsem te zadnje probleme ne bo mogoče rešiti saino z nekaj odstotki višje 
pokojnine, priznavalnine ali dodatka, marveč bo treba — po mnenju odbora — 
posvetiti njim večjo pozornost, jih strokovno proučiti in analizirati z družbeno- 
političnega vidika. To pa: je seveda predvsem dolžnost organizacij združenj 
borcev NOV. 

Ko je odbor razpravljal o materialnem stanju upokojenih borcev NOV, je 
še posebej poudaril, da bi bilo treba pri izpopolnjevanju pokojninskega sistema 
ruujno upoštevati tudi vprašanje ustreznega zaposlovanja predvsem tistih upo- 
kojenih borcev, ki so razmeroma ,še mladi, zdravi in želijo še naprej aktivno 
delati. Niso namreč redki primeri, da opravljajo nekdanji borci, kljub kvalifi- 
kacijam, nekvalificirana opravila. K temu jih solijo razmeroma težki materialni 
pogoji, v katerih živijo s svojimi družinami. Med njimi je precej takšnih borcev 
NOV — upokojencev — ki imajo še šoloobvezne otroke, njihovi pokojninski 
prejemki pa so glede na splošne življenjske stroške nizki. Odbor je v tej 
zvezd, torej menil, da bi bilo nujno treba upoštevati vsa ta dejstva ob spre- 
membah pokojninskega sistema:. 

Glede priznavalnin kot posebne oblike priznanja in družbene pomoči za- 
služnim osebam je odbor zavzel stališče, da je treba dosledno upoštevati pri- 
poročilo Skupščine1 SR Slovenije iz leta 1965. Na podlagi tega priporočila naj 
bi ne bila stalna priznavalnina nižja od 100 N din na mesec, kar je doslej 
sprejelo le 33 občinskih skupščin. Odbor je ugotovil, da so pogoji za pridobitev 
priznavalnin v občinskih odlokih zelo različni, kar ustvarja precejšnjo neenot- 
nost in med borci upravičeno negodovanje. Ker torej še ni enotnega predpisa 
o priznavalninah za revolucijo zaslužnim, osebam in za predvojne revolucio- 
narje, je bil odbor soglasen, da je treba sprejeti ustrezen republiški zakon, ki 
naj reši vprašanje kriterijev za pridobitev priznavalnine in njihovo minimalno 
višino. 

Prav takoi naj se po mnenju odbora z republiškimi priznavalninami na pri- 
meren način trajno reši podeljevanje priznavalnin tistim udeležencem oktobrske 
revolucije, ki bi bili v okviru splošnih pogojev do teh priznavalnin tudi upra- 
vičeni. Hkrati s tem vprašanjem) je odbor priporočil izvršnemu svetu, repu- 
bliškemu sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo in zvezi združenj borcev 
NOV Slovenije, da rešijo tudi vprašanje in status borcev za severno mejo. 
Vzrok, da število teh borcev ni znano, ne opravičuje dejstva, da o njihovi pro- 
blematiki ne bi razpravljali in jo ne rešili. 
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Kar zadeva zdravstveno varstvo borcev NOV, je odbor ugotovil, da je to 
varstvo primemo urejeno', posebno še, ko je Skupščina SR Slovenije z ustreznim 
zakonom rešila vprašanje takšnega varstva tudi za kmete-borce in njihove naj- 
ožje družinske člane. Priporočiti pa je treba komunalnim skupnostim socialnega 
zavarovanja, da omogočijo bivšim borcem v čimvečji možni meri zdravljenje 
v naravnih zdraviliščih, kadar obstajajo1 za takšno zdravljenje utemeljene medi- 
cinske indikacije. Zdravljenje v zdraviliščih je namreč praktično onemogočeno 
s sedanjimi ukrepi socialnega zavarovanja celo nosilcem »Spomenice 1941« in 
zaradi tega zdravstvena služba le v redkih primerih odobri takšno zdravljenje. 
Klimatsko in topliško zdravljenje poteka nemoteno' le pri vojaških vojnih inva- 
lidih, ker so za odobritev takšnega zdravljenja pristojne posebne komisije zunaj 
socialnega zavarovanja. 

Odbor je bil soglasno mnenja, da je treba posvetiti več skrbi tudi žrtvam 
fašističnega nasilja (bivši linterniranci, v taboriščih rojeni otroci, katerih zdrav- 
stveno stanje je prav zaradi tega zelo šibko, osebe, ki so se ponesrečile po vojni 
z zapuščenim okupatorjevim orožjem ipd.). Odbor je bil mnenja, da bi bilo 
treba urediti status teh žrtev z republiškim predpisom. 

Odbor je na tej seji razpravljal tudi o vlogi občinske skupščine Murska 
Sobota glede urejanja materialnega položaja nekaterih udeležencev oktobrske 
revolucije. Odbor je sklenil o tej vlogi seznaniti pristojne republiške forume 
in zvezo' združenj borcev NOV Slovenije, da se prouči problematika tistih ude- 
ležencev oktobrske revolucije, ki tega še nimajo, primerno urejenega. 

Glede dodatka za zaposlene udeležence NOV je bil odbor mnenja, da je 
to vprašanje s sedanjimi predpisi urejeno. Ne glede na to pa je treba vendarle 
proučevati aktualnost sprememb, da v prihodnosti preidemo na eventualni 
stalni dodatek, ki bo stimulativneje vplival na delovne organizacije in na 
storilnost zaposlenih borcev NOV. 

Odbor je nadalje ugotovil, da se je z ukrepi, ki jih je že sprejela zvezna 
skupščina o- povečanju invalidnin in drugih invalidskih prejemkov, kakor tudi 
z ukrepi republike že dokaj izboljšal položaj vojaških vojnih invalidov in da 
pomeni predlagana rešitev res največ, kar se lahko zagotovi v sedanjem po- 
ložaju. 

V SR Sloveniji je bilo 1966. leta 30 667 upravičencev do invalidskega 
dodatka*. Od teh jih je komaj 6215 ali 20,26 %> prejemalo ta dodatek, torej skoraj 
19 °/» manj, kot znaša zvezno poprečje. Upoštevajoč posebne ekonomske raz- 
mere v naiši republiki, se je odbor strinjal s predlogom republiškega sekre- 
tariata za zdravstvo in socialno- varstvo za, spremembo načina financiranja 
invalidskega dodatka. Na podlagi tega predloga bi bilo treba: 

1. zvišati maksimalni znesek invalidskega dodatka od 216 N din za, družinske 
in 238 N din za osebne invalide na 350 N din za obe skupini invalidov; 

2. sprostiti cenzuse za priznavanje invalidskega dodatka, ki so doslej za 
našo republiko nerealno nizki. Od 145 N din nekmetijskih dohodkov družinskih 
invalidov oziroma 160 N din nekmetijskih dohodkov osebnih invalidov bi bilo 
treba zvišati cenzus na 200 N din, hkrati pa omiliti cenzuse za priznanje inva- 
lidskega dodatka na podlagi kmetijskih dohodkov. 

Odbor se je strinjal s predlogom* republiškega sekretariata za zdravstvo 
in socialno varsitvo za zagotovitev sredstev v republiškem proračunu v letu 1968 
za posamezne oblike varstva borcev NOV in VVI in s predlogom o povečanju 
invalidskega dodatka. 
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Na seji dne 16. februarja 1968. leta pa je odbor predvsem razpravljal 
o stališčih in sklepih izvršnega sveta k poročilu o družbeni skrbi za borce NOV. 

Odbor je najprej ugotovil, da je republiški sekretariat za zdravstvo in 
socialno varstvo predložil sicer novo poročilo z dne 6. 1. 1968, ki se je pa, razen 
finančnega dela, bistveno ne razlikuje od prvega poročila z dne 25. 10. 1967, 
o katerem je odbor razpravljal na seji dne 6. decembra 1967. 

V razpravi o stališčih in sklepih izvršnega sveta k. novemu poročilu je 
odbor načeloma podprl stališča .in sklepe izvršnega sveta, saj je ta pokazal 
pripravljenost za čimprejšnje uspešno reševanje najbolj nujnih nalog s pod- 
ročja varstva borcev NOV in VVI. Prav tako se je odbor strinjal s predla- 
ganim fiinaničnoim načrtom izdatkov za leto 1968 za te namene, ker so predla- 
gana sredstva za potrebe varstva borcev NOV in VVI v primerjavi s potrošnjo 
v minulem letu (41 327 000) za približno 19 °/o višja. 

Odbor je hkrati ugotovil, da se izvršni svet v svojih stališčih in predlogih 
o nekaterih problemih ni izjasnil o predlogih republiškega sekretariata za zdrav- 
stvo in socialno varstvo oziroma, da je v nekaterih primerih sprejel drugačna 
stališča, čeprav je v glavnem upošteval predloge navedenega sekretariata in 
pripombe odbora za zdravstvo in socialno politiko, ki jih je le-ta dal na seji 
dne 6. decembra 1967. leta. Tako' npr. predlaga republiški sekretariat za zdrav- 
stvo in socialno varstvo, naj se upokojenim borcem na novo določi borčevski 
dodatek k pokojnini, medtem ko izvršni svet predlaga, naj bi se pokojnine 
borcev prilagajale za enak odstotek in na enak način kot vsem drugim v smislu 
102. člena TZPZ. Zato bo treba to vprašanje proučiti in najti enotno rešitev. 
Po zakonu o prevedbi pokojnin se je namreč zgodilo, da so bile pokojnine sicer 
povečane, vendar se ni v njih upošteval borčevski; dodatek, kar je zbudilo veliko 
negodovanje in zaskrbljenost med upokojenimi borci. Zato je odbor podprl 
predlog republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo in sicer, naj 
izvršni svet sprejme sklep, da se borcem NOV, upokojenim v prejšnjih letih, 
borčevski dodatek k pokojnini na novo določi na podlagi višine borčevskega 
dodatka, ki je, ali bo v veljavi v prihodnjih letih za zaposlene borce. Na tako 
določeni novi osnovi se naj opravi prevedba pokojnin te skupine upokojenih 
borcev. 

Na tej seji je odbor glede na predlog izvršnega sveta ponovno razpravljal 
o gradnji stanovanj za borce NOV oziroma o- njihovi stanovanjski problematiki. 
Poudaril je, da je treba aktivneje vplivati na vse izvajalce stanovanjske politike, 
še posebej na stanovanjska podjetja, na delovne organizacije in občinske skup- 
ščine, da bi prioritetno reševale nujne stanovanjske probleme zaposlenih ali 
že upokojenih borcev NOV. To je toliko bolj potrebno, ker ni mogoče izvesti 
priporočEa 'izvršnega sveta, da bi lahko že letos uporabijali sredstva iz 4«/o 
prispevka, ki ga plačujejo upokojenci za stanovanjsko izgradnjo. Tudi letos bo 
namreč večji del sredstev, namenjenih stanovanjski izgradnji pri pokojninsko- 
invalidskem zavarovanju uporabljen za obratna sredstva pri izplačevanju po- 
kojnin. Kljub temu je bil odbor mnenja, da je treba ta 4% prispevek čimprej 
uporabljati strogo namensko, za kar je seveda predpogoj sanacija invalidsko- 
pokojninskega sklada. 

Odbor je bil mnenja, naj Skupščina SR Slovenije sprejme ustrezne ukrepe 
za rešitev najaktualnejših vprašanj s področja vairs-tva borcev NOV in VVI in 
konkretne smernice za nadaljnje delo za to pristojnih organov. 
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V ponovni obravnavi je odbor omenil nekatere najbolj akutne primere, ki 
zahtevajo nujno rešitev (pokojnine vdiov invalidov I. in II. stopnje, izravnava 
starih pokojnin z novimi, njihova valorizacija, ponovno proučitev sistema bor- 
čevskega dodatka, zagotovitev dodatnih sredstev za invalidski dodatek). 

Odbor se je strinjal s predlogom izvršnega sveta, naj bi se začel izplačevati 
invalidski dodatek si. 7. 1968 in sicer zaradi tega, ker vseh potrebnih sredstev 
za ta dodatek v višini 7 430 000 N din ni mogoče zagotoviti za vse leto. S tem 
predlogom so se strinjali tudi predstavniki, glavnega odbora, zveze združenj 
borcev NOV Slovenije, ki so bih navzoči na tej seji odbora. 

Odbor se je na seji 16. februarja 1968 zavzel, da bi bilo treba začeti širši 
proces prenašanja pristojnosti s tega področja od federacije na republike, kar 
se je v nekaterih primerih že dogodilo (invalidski dodatek, zdravstveno varstvo, 
klimatsko zdravljenje invalidov, poklicna rehabilitacija, nadomestilo osebnega 
dohodka za čas bolezni). 

Ker celotna problematika varstva borcev NOV, vojnih invalidov in pred- 
vojnih revolucionarjev presega okvir odbora za zdravstvo in socialno politiko1, 
je odbor predlagal, da bi a vseh teh vprašanjih razpravljali tudi nekateri drugi 
odbori republiškega zbora. Vsi odbori, ki bodo obravnavah to problematiko, 
naj bi imenovali po dva svoja predstavnika v posebno delovno skupino po- 
slancev, ki, naj pripravi poseben skupščinski akt o ugotovitvah, sklepih in 
priporočilih za nadaljnje reševanje problematike varstva predvojnih revolucio- 
narjev, borcev NOV in VVI. 

Končno je odbor predlagal, da se v okviru republiškega zbora čimprej 
formira odbor za, preučevanje problematike boroev NOV. Ta odbor kot posebno 
telo republiškega zbora je potreben zaradi specifičnosti nalog v zvezi z reše- 
vanjem problematike predvojnih revolucionarjev in bivših borcev NOV, ki že 
presegajo okvire pristojnosti odbora za zdravstvo in socialno politika. Ta odbor 
naj bi v okviru republiškega, zbora stalno spremljal, proučeval in obravnaval 
vprašanja predvojnih revolucionarjev in borcev NOV ter dajal tudi predloge 
za njihovo reševanje. 

Odbor za zdravstvo in socialno politiko je imenoval v to delovno skupino 
svoja člana —■ poslanca Ivana Franka in Mirka Remca. 

Za poročevalca na seji republiškega zbora je odbor določil poslanca Draga 
Benčino. 

Št.: 59-2/68 
Ljubljana, 28. 2. 1968 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov socialno-zdravstvenega 
zbora Skupščine SR Slovenije je na sejah dne 13. 12. 1967 in 21. 2. 1968 obrav- 
naval poročilo republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo o 
sistemu družbene skrbi za borce NOV z dne 25. 10. 1967, deloma, izpopolnjeno 
poročilo istega sekretariata z dne 6. 1. 1968 ter predlog stališč in sklepov, ki jih 
je izvršni svet sprejel ob razpravi o tem poročilu. 

Odbor je ugotovil, da je bil v naši republiki s sprejetjem zakona o dodatku 
zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne, zakona o zdravstvenem var- 
stvu kmetov-borcev NOV in njihovih družinskih članov ter priporočila o stalnih 
priznavalninah bivšim borcem NOV dosežen v pogledu reševanja materialnih 
problemov borcev NOV velik napredek. K izboljšanju materialnega položaja 
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borcev NOV in vojaških vojnih invalidov bodo prispevali tudi konec leta 1967 
sprejeti zvezni predpisi ter predpisi, ki jih bo na tej osnovi sprejela republikai. 
Po mnenju odbora je treba sistem družbene skrbi za borce NOV izpopolnjevati 
v skladu z našim družbenim razvojem in materialnimi, možnostmi. 

Odbor je opozoril, da nekateri materialni problemi borcev NOV še vedno 
niso zadovoljivo rešeni in sicer: priznavalnine, pokojnine, invalidski dodatek 
in stanovanja. 

Omenjeno priporočilo Skupščine SR Slovenije o priznavalninah še vedno 
ni v celoti realizirano'. V 27 občinah izplačujejo priznavalnine izpod 10 000 S din; 
število stalnih občinskih priznavalnin se zmanjšuje, hkrati pa: se povečuje 
število enkratnih priznavalnin. Se vedno niso poenoteni kriteriji za podeljen 
vanje občinskih priznavalnin, kar neugodno vpliva na razpoloženje borcev na 
terenu. O vprašanju, ali naj se z republiškim predpisom določijo kriteriji za. 
podeljevanje občinskih priznavalnin, so bila v odboru deljena mnenja. Večina 
članov odbora je menila, da z republiškim predpisom ni mogoče določiti enotnih 
kriterijev in sicer zaradi velikih razlik v pogledu materialne zmogljivosti po- 
sameznih občin, različnih življenjskih stroškov po posameznih območjih ter 
nujnosti individualnega reševanja posameznih primerov. Odbor pa je bil so- 
glasno mnenja, da je treba nosilcem Spomenioe 1941 ter udeležencem oktobrske 
revolucije, ki so v okviru splošnih pogojev upravičeni do priznavalnine, priznati 
republiško priznavalnino in sprejeti ustrezen predpis o republiških prizna- 
valninah. 

Glede pokojnin borcem NOV je odbor ugotovil, da s prevedbo po 102. členu 
temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju nismo rešili problema pokojnin 
boiroev. S prevedbo borci praktično ne dobijo večjih pokojnin. Ker je borčevski 
dodatek zajet v pokojninski osnovi, se je s prevedbo le zmanjšala obremenitev 
republiškega proračuna in povečala obremenitev sklada invalidsko-pokojnin- 
skega zavarovanja. Da bi se zmanjšale razlike med pokojninami borcem NOV, 
nastale zaradi različne višine borčevskega dodatka, ki se šteje v pokojninsko 
osnovo, bi bilo treba po mnenju odbora proučiti možnost, da se v prihodnje pri 
valorizaciji pokojnin borcem upošteva stopnja porasta borčevskega dodatka. 

Ob obravnavi invalidskega dodatka je odbor poudaril, da je višina tega 
dodatka prenizka. Zato se je strinjal, da se od 1, julija 1968 poveča invalidski 
dodatek in da se v ta namen zagotovijo potrebna sredstva v republiškem 
proračunu. Po mnenju odbora bi bilo- treba tudi omiliti cenzuse za pridobitev 
pravice d® tega dodatka, ker so sedanji cenzusi prestrogi. 

V pogledu reševanja stanovanjskih vprašanj boroev NOV se je odbor zavzel, 
naj delovne organizacije in stanovanjska podjetja dajejo' prednost zaposlenim 
oziroma uipokoj-enim borcem NOV. V okviru razpoložljivih sredstev invalidsko- 
pokojninskega sklada za stanovanjsko graditev je treba prednostno reševati 
stanovanjski problem upokojenih borcev. 

Opozorjeno je bilo<, da je zdravstveno stanje borcev v primerjavi z drugim 
prebivalstvom slabše. Ker o tem ne obstajajo konkretni podatki, bo organizacija 
Zveze boroev s pomočjo zdravstvene službe do konca leta 1968 pripravila analizo 
o tem vprašanju. 

V razpravi je bilo posebej opozorjeno na problem proizvodnje ortopedskih 
pripomočkov. V Jugoslaviji je veliko število proizvajalcev, ki na obrtniški način 
izdelujejo izdelke slabe kvalitete (izjema je ortopedsko podjetje Soča v Ljub- 
ljani). Kritično je bilo ocenjeno dejstvo, da se stališča, ki so bila pred šestimi 
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leti sprejeta v Novem Sadu glede standardizacije ortopedskih pripomočkov ter 
kooperacije in specializacije 'tovrstne proizvodnje, niso realizirala. Ta problem 
bo treba čimprej rešiti. 

V ostalem se je odbor strinjal s stališči in predlogi izvršnega sveta v zvezi 
s .sistemom družbene sikrbi za borce NOV. 

Odbor je imenoval poslanca Jožeta Nereda in Slavka Osredkarja v skupino 
poslancev republiškega in soeialno-zđravstvenega zbora, ki bo pripravila predlog 
ugotovitev in stališč o sistemu družbene skrbi za, borce NOV. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Slavka Osredkarja. 

Št.: 59-2/68 
Ljubljana, 13. 3. 1968 

POROČILA 

k predlogu ukrepov za racionalizacijo na področju vzgoje in izobraževanja in 
k akcijskemu programu za izvajanje racionalizacije na področju vzgoje in 

izobraževanja 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je 
na seji dne 21. februarja 1968 obravnaval predlog ukrepov za racionalizacijo 
na področju vzgoje in izobraževanja in akcijski program za izvajanje raciona- 
lizacije na področju vzgoje in izobraževanja, ki ju je predložil Skupščini SR Slo- 
venije v obravnavo izvršni svet. 

Poleg predstavnikov predlagatelja so* seji prisostvovala še predstavniki iz- 
obraževalne skupnosti SR Slovenije, gospodarske zbornice SR Slovenije, sindi^ 
kata delavcev družbenih dejavnosti in republiškega sekretariate za prosveto in 
kulturo. Vsi: povabljeni so sodelovali! v razpravi. 

O racionalizaciji na področju vzgoje in izobraževanja je odbor parcialno 
že prej večkrat razpravljal; na primer na področju visokega šolstva zlasti v zvezd, 
s sklepi skupščine za nadaljnji razvoj visokega šolstva v SR Sloveniji, v osnov- 
nem šolstvu pri obravnavi predmetnikov in učnih načrtov in ob obravnavi 
drugih posameznih vprašanj s tega področja. 

Vso dosedanjo razpravo v odboru o materialni problematiki vzgoje in iz- 
obraževanja z gledišča 'racionalizacije moremo zgostiti v ugotovitve, da so seda- 
nji stroški na tem po'dročju zlasti posledica realizacije prizadevanj, oziroma 
zasaiiov: 

—• omogočiti šolanje na vseh vrstah in stopnjah šol čim širšemu krogu 
občanov, da bo družba hitreje prišla do večjega števila strokovnih kadrov; 

— že v šolah zagotoviti specializacijo za čim večje število različnih stro- 
kovnih kadrov, zato že v strokovnih šolah študij bolj razčleniti ih po potrebi 
ustanoviti celo posebne šole za posamezne poklice.- Splošno izobrazbo naj bi 
posredovala samo osemletka, izjemoma gimnazija v srednjem šolstvu, medtem 
ko naj strokovno šolstvo ne vzgaja samo posameznih vrst strokovnjakov, ampak 
že v teh širših skupinah posamezne ožje specialiste; 

— zaradi uveljavitve slovenske kulture in znanosti naj ima naša repu- 
blika po možnosti šole, ki pokrivajo vsa kulturna in strokovna področja in 
njihovo mrežo čimbolj razširiti; 
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— šola je samoupravna delovna, organizacija, ki samostojno gospodari s 
svojim dohodkom in lahko samostojno odloča _tudi o svoji razširjeni dejavnosti. 

1. Medtem ko je prva koncepcija, ki je pogojevala razvoj šolstva v načelu, 
v celoti družbeno in ekonomsko utemeljena in tuidi v pogojih gospodarske in 
družbene reforme trajna naloga družbeno-političnih skupnosti; zato se sredstva 
za te potrebe ne smejo zmanjševati, temveč jih je treba povečevati, pa to ne 
velja več za druga izhodišča. Le-ta je treba v skladu z zahtevami gospodarske 
in družbene reforme prevrednotiti, popraviti ali celo spremeniti. 

2. Prizadevanja za specializacijo' že med študijem, pri čemer so bila bolj 
poudarjena zlasti neposredno uporabna znanja, so- morala nujno znižati raven 
splošne strokovne oziroma teoretske izobrazbe. Kot protiutež temu je bilo pre- 
obremenjevanje učnih načrtov, kar je povzročalo tendence po podaljševanju 
študija, ki so prisotne še sedaj. Specializacija je pripeljala z inverzijo< študija do 
snovanja večjega števila notranjih organizacijskih enot zavodov in do> sto- 
penjske delitve študija na visokem šolstvu. To je povzročilo potrebo po zelo 
povečanem številu učnega kadra ob včasih relativno manjšem številu učencev — 
kar vse je podražilo- študij1. Ob tem pa je treba poudariti, da tako razvejan® 
šolstvo, ki ga v luči sedanjih spoznanj ocenjujemo kot ekstenzivno', ni, bilo 
posledica slabega oziroma razsipnega gospodarjenja na področju šolstva, marveč 
realizacije takšne zasnove študija. Ne moremo pa trditi, da niso tudi tu neka- 
tere notranje rezerve. Vendar na področju visokega šolstva ne moremo priti 
do večjih prihrankov, ki bi omogočili posameznim zavodom boljše nagrajevanje 
učiteljev in večja sredstva za materialne izdatke, če ne spremenimo zasnov štu- 
dija. Vprašanje je tudi, če so vzroki ekstenzivnosti zgolj v samoniklem raz- 
voju posameznih šol. Ocenjeno je bilo, da je na takšen razvoj vplival zlasti 
splošen ekstenziven razvoj gospodarstva, ki je na nekaterih področjih napove- 
dovalo zelo velike kadrovske potrebe in hotenja, da bi šolstvo čimbolj približali 
gospodarstvu. Vse to je namreč tudi spodbujalo uveljavljanje specializacije, 
ki se je ponekod razmahnila prek potreb in možnosti. Po reformi je gospo- 
darstvo dokaj hitro spremenilo napovedan razvoj, kar se je najprej izkazalo na 
področju zaposlovanja, medtem ko se šolstvo iz objektivnih razlogov, ker gre 
pri njem za dolgoročne naložbe in storitve, težje prilagaja novo nastalim raz- 
meram. 

Na drugi strani pa je skupščina že zavzela stališče, da takšno izobraževanje 
samo na videz zadovoljuje potrebe delovnih organizacij, dejansko pa ne ustreza 
hitremu razvoju znanosti in tehnike ter stalno spreminjajoči se tehnologiji v 
delovnih organizacijah. Strokovnjaki z visoko izobrazbo bodo lahko uspešno 
sledili razvoju in postali njegovi nosilci le tedaj, če bodo obvladali zlasti temeljna 
in teoretična znanja svoje stroke. Takšna, znanja omogočajo uspešnejšo vklju- 
čitev diplomantov v spreminjajoče se delovne procese na številnih delovnih 
mestih iste stroke s tem, da jih je treba poprej krajši čas usposabljati še ob 
delu. Gre torej v prvi vrsti za najbolj bistveno vprašanje, v katerem je hkrati 
vsebovan tudi naš odnos do racionalizacije: ali naj naša šola vzgaja strokovnjake 
že neposredno za delovno mesto, ali pa naj šola posreduje v načelu splošno 
izobrazbo, dodatno specialno izobrazbo, zlasti izobrazbo za delovno mesto, pa 
naj daje praksa oziroma specialno izobraževanje ob ali na delovnem mestu. 
S tem bi posredno rešili tudi vprašanje, kdo naj financira posamezne vrste iz- 
obraževanja. Pri obravnavi financiranja izobraževanja in, vzgoje je bilo v načelu 
zavzeto stališče, da izobraževalne skupnosti financirajo1 vse splošno izobra- 
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zevanje na vseh nivojih, specialistično izobrazbo za konkretna delovna mesto, 
ki je vezana na določeno prakso, pa neposredno delovne organizacije oziroma 
njihove posebne skupnosti. 

Odbor meni, da uresničitev navedenih stališč skupščine v ničemer ne zmanj- 
šuje mladini možnosti izobraževanja. Nova samoupravna organizacija finan- 
ciranja omogoča postopno- oblikovanje ustreznejše vsebine izobraževanja na vseh 
nivojih, pri čemer so organizacijske oblike drugotnega pomena, še posebej 
zaradi tega, ker za vsebino učnega procesa niso odločujoče. Pri tem opozarja na 
škodljivosti, ki bi lahko nastale zgolj s formalnim ukinjanjem nepotrebnih orga- 
nizacijskih enot posameznih zavodov, ne da bi to bila logična posledica vsebine 
reorganizacije študija, ki bi organsko vključevala študente v študij širšega 
strokovnega področja. To je predvsem naloga samih zavodov, medtem ko naj 
izobraževalne skupnosti s finančno politiko takšno integracijo, znotraj zavodov 
spodbujajo. Ti procesi se na univerzi že začenjajo. 

Na področju visokega šolstva gre še za eno pomembno vprašanje racionali- 
zacije, ki zadeva organizacijske oblike. Načelo enovitosti vzgojnih in razisko- 
valnih nalog, fakultet in visokih šol narekuje, da stremimo k skupnim organi- 
zacijskim enotam za vzgojne in raziskovalne naloge na področju iste ali zelo 
sorodne strokovne dejavnosti. Takšno združevanje bo poenostavilo in poenotilo 
upravo, zmanjšalo administrativne funkcije profesorjev, zlasti tistih, ki se udej- 
stvujejo hkrati v več organizacijskih enotah. Ostvaritev navedenega načrta bi 
pomenila, da lahko prevzamejo inštituti tudi pedagoške naloge ali katedre 
raziskovalne naloge. Eni kot drugi bi združevali sorodna vzgojna in razisko- 
valna področja. To bi preprečilo izolacijo, omogočilo kolektivno razpravo o 
vzgojnih problemih in kolektivnejše raziskovalno delo, spodbujalo zaostritev 
kriterijev in olajševalo gospodarnost pri: nabavi knjig in laboratorijskih sredstev 
ter poenostavljalo administracijo. 

3. Prevrednotiti bi bilo treba tudi stališče, da se more afirmirati slovenska 
kultura in znanost le si tem, da ima naša republika po možnosti zavo-de, ki 
pokrivajo vsa kulturna in strokovna področja. Pri tem je nesporno, dla morajo 
to svoje poslanstvo opravljati le zavodi, ki po kvaliteti dosegajo raven, ki 
ustreza mednarodnemu razvoju kulture, znanosti in tehnike. Pri malem narodu, 
kot je naš, pomeni, vsaka nacionalna kulturna ustanova dosti večje materialno 
breme kot pri drugih, če pa te razvijamo v vseh možnih obsegih na vseh pod- 
ročjih, pa lahko strošek zanje presega naše zmogljivosti, oziroma je mogoče ob 
sedanjih sredstvih financirati njihovo mrežo le na račun premajhnih sredstev 
za posamezno ustanovo. Odbor se v celoti strinja s stališčem izvršnega sveta., 
da je treba koordinirati izobraževanje strokovnjakov med republikami, zlasti 
na področjih, kjer število študentov in kadrovskih potreb ne opravičuje poseb- 
nega zavoda v SR Sloveniji. Odbor meni, da gre za zelo pomembno vprašanje 
in: je treba, da se o njem izjasni Skupščina SR Slovenije. To je pomembno 
zlasti, še zato, ker bi takšna usmeritev naletela na nekatere odpore. 

Izhodišče vseh predlogov za racionalizacijo na področju srednjega, šolstva 
je, da je treba posamezne vrste izobraževanja koncentrirati v istovrstnih šol- 
skih centrih (npr. močne srednje šole, združevanje poklicnih šol v šolskih cen- 
trih itd.). Odbor meni, da bo to najtežja naloga, težja kot odprava dve ali več- 
timosti izobraževanja na. področju visokega šolstva in jo bo mogoče uresničiti 
postopno. Motivi za. ustanavljanje srednjih šol namreč niso- bile zgolj kadrovske 
potrebe, marveč so imeli ponekod kulturni, demografski ali socialni vidiki celo 



Priloge 623 

prevladujoč vpliv. Te procese bo lahko republiška izobraževalna skupnost po- 
speševala, medtem ko' bodo marale občinske skupščine in drugi ustanovitelji 
srednjih šol sprejemati konkretne ukrepe. 

4. Samostojnost šolskih zavodov po> vzoru gospodarskih organizacij je po- 
vzročala povečanje posebnega upravnega in ekonomskega, kadra. Pravica šolskih 
zavodov, dia so lahko' dokaj samostojno odlo'čali o razširjeni dejavnosti, pa je 
imela za posledico, da. so njihove odločitve vnaprej vezale bodoča družbena 
sredstva, ne da bi pristojni družbeni organi vodili o tem računa. Takšna je 
bila praksa zlasti na področju visokega šolstva in je odbor za prosveto in kul- 
turo že leto dni pred gospodarsko- reformo- zavzel stališče, da smejo visoke šole 
razširjati svojo dejavnost le z vnaprejšnjim soglasjem sklada SR Slovenije zia 
šolstvo. To zahtevo je normiral novi zakon o financiranju vzgoje in izobraže-- 
vanja. Predstavnik izobraževalne skupnosti SR Slovenije je na seji pojasnil, da 
se v zvezi s tako pojmovano samostojnostjo šolskih zavodov pojavljajo na pod- 
ročju visokega šolstva še drugi problemi. Visokošolski zavodi namreč povsem 
saimostojnoi razpolagajo- z družbenimi sredstvi in družbeni organ ne more ukre- 
pati niti v primerih, koi visokošolski zavod preliva sredstva za, funkcionalne 
izdatke v osebne dohodke. To n,e izkrivlja samo nagrajevanja, po delu, temveč 
tudi neposredno škoduje kakovosti pouka. Odbor meni, da razrešitev takih 
anomalij ne b,i smela predstavljati -posebnega problema. 

Odbor se strinja s predlogi za, racionalizacijo vseh tistih dejavnosti, ki pred- 
stavljajo za šolske zavode samo pomožno tehnično dejavnost. Tehniko samo- 
upravljanja je treba prilagoditi zahtevi, da samoupravljanje ne vodi do pove- 
čanja, administrativnih dejavnosti. 

V podirobnejši obravnavi gradiva je bilo zlasti naglašeno: 
Za uresničenje nalog na področju predšolske vzgoje in celodnevnega bi- 

vanja otrok v šolah ni predvideno dovolj družbenih sredstev. Teh no-vih dejav- 
nosti ni rraagoče financirati- na škodo potrebnega povečanja sredstev za obstoječe 
dejavnosti šol; zategadelj bo njihov razvoj -odvisen zlasti od prispevkov delov- 
nih organizacij in staršev. S tem v zvezi je bila posvečena posebna pozornost 
vprašanju izobraževanja vzgojiteljev oz. vzgojiteljic. Po mtaenju odbora zado- 
šča za uspešno varstvo predšolskih otrok srednja izobrazba vzgojiteljic, za delo 
v domovih srednjih šo-1 pa ni potrebno vzgajati na pedagoških akademijah 
posebne vrste vzgojiteljev; ustrezajo profesorji oziroma učitelji z vsemi po^ 
trebnim-i lastnostmi in eventualno potre-bno dopolnilno izobrazbo. 

Ponovno je b-ilo postavljeno vprašanje rahle diferenciacije pouka v zadnjih 
razredih osnovne šole. Poslanci so menili, da so strokovni elementi za to spre- 
jemljivi, vendar jih je treba v sedanji situaciji skrbno proučiti in predvideti 
mogoče posledice. Pri tem, moramo- upoštevati zlasti, da zaradi različnosti mate- 
rialnih in kadrovskih pogojev osnovnih šol v nekaterih krajih uspešno zaključi 
osemletko komaj 37'%, v drugih pa že 80 °/o otrok ene generacije. To, bi lahko 
izmaličilo smotre diferenciacije na škodo- otrok. Nadalje bi diferenciacija v tem 
obdobju lahko celo otežkočila ostvaritev prizadevanj za enotno osnovno šolo 
v materialnem in kadrovskem pogledu, kar je na tem področju primarna na- 
cionalna naloga. 

Razvijanje različnih občasnih oblik izobraževanja kmečke mladine bi mo- 
ralo bi-ti sistematično -organizirano i-n- podprto z družbenimi sredstvi. Čeprav 
tega izobraževanja po nivoju in obsegu ne bomo mogli izenačevati s popolnim 
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srednješolskim izobraževanjem, pa bi bilo vseeno potrebno, da se izdajajo mla- 
dini po zaključku tečajev potrdila ali izkazi. 

Razprava je pokazala, da so največje nejasnosti na področju poklicnega 
šolstva. Tu naj bi bil razkorak z gospodarstvom največji. Na eni strani, obsta- 
jajo očitki gospodarstva, da je trajanje šolanja predolgo in odmaknjeno od 
potreb delovnih organizacij, oziroma da bi se lahko učenci bolje in hitreje 
usposobili ob delu, na drugi pa težnje, da bi bilo treba trajanje šolanja poklic- 
nih šol celo podaljšati. Odbor se strinja, naj bo izhoidišče gospodarske zbornice 
pri oblikovanju teh likov strokovnjakov širše strokovno področje. Opozorjeno 
je bilo, da so podobni procesi tudi v drugih državah. Naloga gospodarske zbor- 
nice je tudi, da ugotovi, za katere poklice je mogoče usposabljati mladino samo 
na delovnih mestih. 

Uspešno dokončana osnovna šola naj ostane v načelu še nadalje pogoj za 
vpis na srednjo šolo, vendar bi ga bilo treba v praksi nekoliko' modificirati. 
Problem je v tem, da del mladine z nedokončano osnovno šolo sklepa delovno 
razmerje kot nekvalificirana delovna sila, dejansko pa se priučuje, vendar po- 
gosto v neustreznem okolju. S tega gledišča je utemeljen predlog gospodarske 
zbornice, da bi za manj zahtevne poklice tej mladini omogočili redno izobra- 
ževanje. 

V razprave o racionalizaciji bi bilo treba po mnenju odbora vključiti tudi 
izobraževanje odraslih, ker je to zelo pomembno področje izobraževanja, za 
katero se trosijo tudi precejšnja družbena sredstva. Opozorjeno je bilo, da, se 
sredstva v mnogih primerih ne trosijo smotrno, zlasti zaradi pomanjkanja jasne 
programske usmerjenosti tega izobraževanja. 

V razpravi je bilo naglašeno, naj bo podlaga za morebitno spreminjanje 
obstoječe šolske mreže v večji meri interes neposrednih koristnikov strokovnih 
kadrov. Ti interesi sedaj v večini strok niso kvantificirani in je zato razum- 
ljivo, da je vse gradivo v tej pripravljalni fazi pretežno rezultat dela upravnih 
organov. Prevladalo je mnenje, da v sedanjem obdobju gospodarskega razvoja 
neposreden interes gospodarstva še ne bi smel prevladovati v celoti. Kolikor 
bi se v sedanjem obdobju, ko nekatere gospodarske organizacije še vedno zane- 
marjajo: strokovnost in kadrovsko vprašanje, naslanjali zgolj na napovedi 
kadrovskih potreb gospodarstva, bi bili družbeni interesi na področju šolstva 
izkrivljeni ali kratkovidni; oziroma bi lahko začeli mnoge šole kratko malo 
zapirati. Sedaj se moramo- sprijazniti z dejstvom:, da nimamo kolikor toliko 
kvaintificiranih napovedi kadrovskih potreb za daljše obdobje; zategadelj je 
potreben še toliko bolj tehten premislek pri sprejemanju konkretnih ukrepov 
za racionalizacijo na področju šolstva. Mnogo lažje bo ukrepati v tistem delu 
šolstva, ki izobražuje kadre za potrebe družbenih služb in za, gospodarske de- 
javnosti, ki se po svoji naravi ne morejo razvijati v širšem obsegu. 

Odbor ni podrobneje ocenjeval načina in umestnosti posameznih ukrepov, 
predloženih v gradivu, temveč je skušal predvsem ugotoviti, ali je gradivo kot 
celota najustreznejša pot za izboljšanje in prilagoditev izobraževanja sedanjim 
in prihodnjim potrebam gospodarstva in družbenih služb. V sedanji priprav- 
ljalni fazi odbor še ne more zavzeti dokončnih stališč o posameznih konkretnih 
predlogih, o katerih je dolžna odločati Skupščina SR Slovenije. To bo odbor 
storil, ko bo seznanjen z mnenji izobraževalne skupnosti SR Slovenije, gospo^- 
danske zbornice SR Slovenije, ustreznih strokovnih združenj in samih šolskih 
zavodov. 
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Odbor predlaga republiškemu zboru, da razpravlja o predlogu ukrepov za 
racionalizacijo na področju vzgoje in izobraževanja in o akcijskem, programu 
ter ju sprejme z morebitnimi spremembami in dopolnitvami kot podlago za 
nadaljnja konkretna proučevanja. 

Odbor je za poročevalca na seji republiškega zbora določil poslanko inž. 
Nado Puppis. 

Št: 61-50/68 
Ljubljana, 6. 3. 1968 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
prosvetno-kulturnega zbora je na seji dne 28. februarja 1968 ob- 
ravnaval predlog ukrepov za izvajanje racionalizacije na področju vzgoje in 
izobraževanja, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. Ob tem 
je bil odbor seznanjen tudi z akcijskim programom za izvajanje racionalizacije. 

V razpravi je odbor predlog ukrepov za racionalizacijo na področju vzgoje 
in izobraževanja ocenil kot pomemben kompleksen družbeni program, za čim 
uspešnejše .izboljšanje načina in oblik izobraževanja v celotni šolski strukturi. 
Vendar je v predloženem gradivu premalo prisoten interes koristnikov, ki bodo 
v neposredni prihodnosti potrebovali strokovne kadre vseh stopenj, prevelik 
poudarek pa je dan upravnim organom. Že ocena sedanjega položaja vzgojno 
izobraževalne dejavnosti naj bi bila v večji meri rezultat skupnega dela. uprav- 
nih organov in gospodarstva. Zaradi sedanjega, v nekaterih primerih dokaj 
neustreznega kadrovskega sestava gospodarstvo zapostavlja kadrovsko1 vpra-- 
šanje lian je zato tudi njegova vloga pri ukrepih za racionalizacijo na področju 
vzgoje in izobraževanja premalo vidna. Potrebna bo močnejša družbena inter- 
vencija, da. bo interes gospodarstva v večji meri prisoten pri racionalizaciji 
zlasti strokovnega šolstva. Resna pomanjkljivost gradiva je zato tudi v nosilcih 
nalog, navedenih v predlogu akcijskega programa, saj je v večini primerov 
nosilec le republiški sekretariat za proisveto in kulturo.. 

Odbor ni podrobneje ocenjeval načina in umestnosti posameznih ukrepov, 
predloženih v gradivu, temveč je skušal predvsem ugotoviti, ali je predlog naj- 
ustreznejša pot za izboljšanje in prilagoditev izobraževanja in vzgoje novim 
sedanjim in prihodnjim potrebam gospodarstva in družbenih služb. Svoja sta- 
lišča o konkretnih posegih bo odbor zavzel, ko bo seznanjen z mnenji priza- 
detih zavodov, strokovnih združenj in gospodarske zbornice. Ob tem' je bilo 
posebej poudarjeno, da predlog za, racionalizacijo na področju vzgoje in izobra- 
ževanja ne sme postati sredstvo za kakršnekoli administrativne posege. 

V razpravi so bih izraženi pomisleki nad predlogom o združitvi zavoda za 
sotatvo SR Slovenije in pedagoškim [inštitutom. Pred dokončno odločitvijo bi 
bilo treba oceniti pomen dosedanjega dela obeh institucij in prikazati ekcK 
nomiski učinek združitve. Raziskovalno delo, ki postaja vedno bolj potrebno 
na področju izobraževanja, bi v novem zavodu, ki bi moral poleg drugega skr- 
beti za učne načrte in predmetnike ter za dopolnilno izobraževanje, postavljeno 
v ozadje. 

V zvezi s predlogom za reorganizacijo prosvetno-pedagoške službe so ne- 
kateri v razpravi sodelujoči menili, da ocena o neučinkovitosti te službe ni v 
celoti sprejemljiva, ker so temu vzrok deloma sam zakon o prosvetno-pedagoški 
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službi, odnos občin do te službe ter neustrezna struktura pedagoških svetoval 
cev. Različne reorganizacije bodo prosvetno-pedagoški dejavnosti lahko le ško- 
dovale, še zlaisti, če je ne bodo tesneje povezovale s temeljno izobraževalno 
skupnostjo. 

V predloženem gradivu manjka ugotovitev, da vzporedno s potrebami druž- 
be na področju šolstva niso bili zagotovljeni tudi ustrezni profili pedagoških 
kadrov za, vrsto novih pedagoških dejavnosti, ki jih zahteva tudi predlog za 
racionalizacijo. Cim prej bo zato potrebno izdelati jasne profile pedagoških 
kadrov od predšolskih vzgojiteljev, dalje, določiti način in obliko njihovega 
šolanja ter zagotoviti tudi kontinuiteto 'dopolnilnega izobraževanja, sicer bodo 
nekatera šolska področja prepuščena laikom, kar bo povzročilo nepopravljive 
pedagoške napake. V strokovno in pedagoško izpopolnjevanje učiteljev je po- 
trebno vključiti tudi vodilni kader na posameznih zvrsteh šol. 

Gospodarske organizacije in gospodarska zbornica SR Slovenije bi morale 
čim hitreje izdelati profile poklicev kot izhodišča, za določanje učne vsebine 
strokovnih učnih predmetov, kar bo služilo kot osnova za ustanavljanje in veri- 
fikacijo poklicnih šol. Ob združevanju strokovnih šol v šolske centre bo po- 
trebno predhodno' upoštevati tudi kapacitete domov za učence. 

Spodbude za racionalizacijo v visokem šolstvu so starejšega datuma in 
jih je dala sama univerza. Obravnavala jih je že pred leti komisija Skupščine 
SR Slovenije za visoko šolstvo in o tem sprejela tudi sklepe. V tem smislu je 
ekonomska fakulteta ukinila nekatere usmeritve, druge fakultete pa so že spre- 
jele odločitve, ki naj bi jih uresničile v novem študijskem! letu. V zvezi s tem 
je bilo opozorjeno, da na fakultetah obstojajo nekatere smeri, katerih položaj 
je enak temeljnim usmeritvam, dasi po svojem pomenu z njimi niso enako- 
pravne. 

Predlog za, akcijski program za racionalizacijo na področju visokega šol- 
stva nalaga nekatere naloge tudi univerzi. Le-ta ni bila seznanjena s predlogom 
in zato svojega stališča še ni zavzela. Rešitev vrste problemov visokošolskih 
zavodov je odvisna od novega zakona o visokem šolstvu, ki bi moral biti čim' 
prej sprejet, da bodo do jeseni 1968 zavodi lahko uskladili z njim svoje statute. 

Nekatere naloge iz akcijskega programa, univerza že opravlja (selekcija 
študentov pred vpisom, materialni položaj študentov), druge pa so takšnega 
značaja, da jih ne bo mogoče ostvariti brez daljšega znanstvenoraziskovalnega 
dela in tudi ne v roku, ki je določen v predlogu akcijskega programa (vpliv 
študijskih načrtov in režima študija na trajanje študija). 

V zvezi z namero, da se ukine stopenjski študij na nekaterih fakultetah, 
je bila v razpravi dana pripomba, da ni povsem jasno, zakaj se opuščajo načela 
reforme visokega šolstva iz leta 1960, ki prvo stopnjo študija izrecno zahteva. 
Avtorji omenjene reforme bi o tem morali povedati svoje mnenje. 

Predloge za ustreznejšo koncepcijo višjih in visokih šol, predvsem za študij 
tretje stopnje, bi morali izdelati ob upoštevanju širšega jugoslovanskega pio- 
stora. Pri vseh ukrepih na področju visokega šolstva pa naj da svoje mnenje 
republiška izobraževalna skupnost. 

Odbor je opozoril, da bo primanjkovalo sredstev za varstvene zavode. Že 
sedaj obstojajo nesoglasja med temeljno izobraževalno skupnostjo in skupnostjo 
otroškega varstva, ker temeljne izobraževalne skupnosti odrekajo financiranje 
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vzgojne dejavnosti v varstvenih zavodih. Predlagano je bilo, naj programiranje 
otroškega varstva vključno s financiranjem vzgojnega dela: prevzame ali te- 
meljna izobraževalna skupnost ali skupnost otroškega varstva. 

Za svojega poročevalca na seji: zbora je odbor določil poslanko Lojzko 
Gostenčnik-Zmavc. 

Št.: 61-50/68 
Ljubljana, 7. 3. 1968 

PREDLOG 
priporočila o ukrepih na področju elektrogospodarstva 

Skupščina SR Slovenije je na seji republiškega zbora in na. seji gospodar- 
skega zbolria dne 17. marca 1968 razpravljala o vprašanjih, ki se pojavljajo pri 
gospodarjenju z električno energijo in 

ugotovila: 

Pomen, ki ga ima električna energija za celotno gospodarstvo in za živ- 
ljenjske razmere prebivalstva, kakor tudi težave, ki nastopajo pri preskrbi z 
električno energijo v preteklih letih, narekujejo Skupščini SR Slovenije, da s 
posebno pozornostjo spremlja in usmerja razvoj elektrogospodarstva ter da 
podvzema ukrepe in daje priporočila za njegovo uspešnejšo vključitev v splošni 
gospodarski razvoj. 

S sprejetjem temeljnega zakona o elektrogospodarstvu v letu 1965 so bile 
dane osnove za odločilen prehod k uveljavljanju ekonomskih načel in poslovnih 
odnosov tudi na področju gospodarjenja z električno energijo, kjer je dotlej 
še močno prevladoval administrativni način gospodarjenja. 

Kljub v osnovi pozitivnim načelom tega zakona ter kljub razmeroma dol- 
gemu času, ki je potekel od njegovega sprejetja pa v elektrogospodarstvu še 
vedno ni prišlo do takšnih sprememb, ki bi vnašale nove, načelom našega 
gospodarskega sistema ter tržnega gospodarstva ustrezajoče metode gospodar- 
jenja in organizacije ter da v bistvu ostaja v okvirih starega administrativnega 
načina gospodarjenja. 

Najmanjši napredek je bol dosežen v sistemu financiranja razširjene re- 
produkcije, kjer drugače kot v ostalem gospodarstvu, še vedno prevladuje eta- 
tistični način zbiranja sredstev z obveznimi posojili, ki jih predpisujejo zakoni. 
Tak način zbiranja sredstev ne spodbuja elektrogospodarstva k združevanju 
sredstev za investicije ter k ustvarjanju lastnih investicijskih sikladov. Politika 
delitve dohodka elektrogospodarskih podjetij je zato usmerjena k prekomer- 
nemu zviševanju vseh tistih postavk, ki vplivajo^ na zniževanje lastne akumu- 
lacije, kot so: investicijsko vzdrževanje, osebni dohodki, skladi skupne porabe 
in podobno, pri graditvi novih objektov pa se močno presegajo predračunski 
zneski. 

Sistemi obveznih posojil se negativno odraža tudi pri vpisovalcih posojil. 
Gospodarstvo ocenjuje obvezno vplačevanje posojil kot davčno obliko zaje- 
manja akumulacije, kar -je razumljivo, ker na podlagi danih posojil nima 
nobenega vpliva na graditev in poslovanje elektroenergetskih objektov, po- 
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sebno pa nobene garancije za to, na čemer je najbolj zainteresirano, to je, da 
bo imelo zagotovljeno trajno dobavo kvalitetne in cenene energije. Tak sistem 
financiranja razširjene reprodukcije preprečuje uveljavljanje samofinanciranja 
gospodarstva, zavira razvoj proizvodno-finančnega sodelovanja ter ustvarja na- 
sprotja med proizvajalci in porabniki električne energije. 

Podjetja, ki gospodarijo s proizvodnjo in s prenosom električne energije, 
se zapirajo v ozke, regionalno omejenei in medsebojno nezadostno povezane 
lokalistične interese, ki temeljijo' le na podjetniški usmerjenosti posameznih 
podjetij in zaradi svoje razdrobljenosti ne dosegajo optimalnih ekonomskih 
učinkov s stališča zadovoljevanja potreb širšega proizvodnega območja. V nji- 
hovih odločitvah prevladujejo ozki regionalni koncepti, k reševanju posamez- 
nih vprašanj pristopa vsak kolektiv po svoje, integracijska gibanja, kolikor do 
njih prihaja, izhajajo iz ožjih regionalnih interesov, kar vse so osnovni vzroki, 
da ne more zaživeti delovanje celotnega energetskega sisitema po načelih, ki 
ustrezajo sistemu samoupravljanja in ki so v osnovi sprejeta v temeljnem 
zakonu o elektrogospodarstvu. 

Neurejeni so tudi medsebojni odnosu med posameznimi elektroenergetskimi 
podjetji, zlasti glede cen in medsebojnega obračunavanja ter plačevanja elek- 
trične energije. K normalizaciji prometa z električno energijo na podlagi kupo- 
prodajnih pogodb se ne pristopa. 

Takšno stanje zavira uveljavljanje samoupravnih odnosov, tržnih zako- 
nitosti in proizvodno-finančnega sodelovanja, obenem pa preprečuje tudi sode- 
lovanje in vpliv potrošnikov na gospodarjenje z električno energijo. 

Oba zbora zato poudarjata neobhodnost učinkovitega in takojšnjega pri- 
stopa k rešitvi nakazanih problemov. Zbora pri tem poudarjata zlasti izreden 
pomen ekonomičnosti proizvodnje električne energije, ki postaja z uveljavlja- 
njem mehanizacije in avtomatizacije vedno odločilnejša postavka v materialnih 
stroških ter je od nje že sedaj, še bolj pa v prihodnje v veliki meri odvisna 
konkurenčna sposobnost našega gospodarstva. Družba kot celota, posebno pa 
potrošniki energije so zato neposredno zainteresirani tako na smotrnosti iz- 
gradnje zmogljivosti za proizvodnjo električne energije kot tudi na racionalnem 
poslovanju električnega, gospodarstva. 

Ureditev vseh odprtih vprašanj ter prilagoditev poslovanja elektrogospo- 
darstva pogojem tržnega gospodarstva bosta zahtevala, pomembne in trajne 
napore celotnega gospodarstva in organov družbenih skupnosti. K urejanju teh 
problemov je treba načrtno in učinkovito pristopiti, takoj pa podvzeti vse tiste 
ukrepe, ki so možni že sedaj in ki lahko že v bližnji prihodnosti prispevajo 
k zboljšanju gospodarjenja na tem področju. S smotrnejšo in enotnejšo orga- 
nizacijsko povezanostjo elektrogospodarskih podjetij, ki bo zagotovila racio- 
nalno in učinkovito vodenje in poslovanje elektrogospodarstva ter s soudeležbo 
potrošnikov pri financiranju graditve elektroenergetskih objektov bo mogoče 
bistveno prispevati k urejanju razmer na področju razširjene reprodukcije ter 
k zboljšanju in ureditvi poslovnih odnosov znotraj elektrogospodarstva ter med 
njim in potrošniki električne energije na drugi strani. 

Ob upoštevanju teh ugotovitev ter zato, da bi prispevala k hitrejši vklju- 
čitvi elektrogospodarstva v SR Sloveniji v pogoje, ki veljajo za ostalo gospo- 
darstvo ter v splošni gospodarski napredek, sprejema Skupščina SR Slovenije 
naslednji priporočili in sklep: 
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1, priporočilo 

delovnim organizacijam 

Skupščina, SR Slovenije priporoča delovnim organizacijam, zavezancem 
posojila po določbah zakona o> dopolnilnih sredstvih za financiranje elektron 
energetskih objektov v letih 1966—1970 (Uradni list SRS, št. 24-140/66) ter 
zakona o zagotovitvi dopolnilnih kreditnih sredstev za 
dokončanje elektroi energetskih objektov (Uradni list 
SRS, š t. 42-214/66 i n š t. 12-88/68 ter elektrogospodarskim organizacijam, inve- 
stitorjem elektrogospodarskih objektov, ki se financirajo iz sredstev, zbranih po 
teh zakonih, da se dogovorijo o preoblikovanju na podlagi teh zakonov vpla- 
čanih sredstev v združena sredstva v smislu zakona o spremembah zakona o 
zagotovitvi dopolnilnih kreditnih sredstev za dokončanje elektroenergetskih 
objektov ter v smislu določil 8. ter 63. do 64. člena zakona o sredstvih gospo- 
darskih organizacij (Uradni, list SFRJ, št. 17-291/61, 31-450/67). 

Zaradi učinkovitejšega izvajanja gornjega priporočila naj delovne orga- 
nizacije pri sklepanju pogodb o sikupnih vlaganjih v elektroenergetske objekte 
nastopajo organizirano prek ustreznih svetov pri gospodarski zbornici, prek 
poslovnih združenj ali drugih skupin, da bi se novi odnosi lahko hitreje in 
učinkoviteje uveljavljali. 

2. priporočilo 

delovnim organizacijam s področja proizvodnje in prenosa električne energije 

Skupščina SR Slovenije priporoča delovnim organizacijam s področja pro- 
izvodnje in prenosa električne energije, da pristopijo k takšni enotni organi- 
zaciji proizvodnje in prometa z električno energijo in k takšni ureditvi 
notranjih odnosov, ki bo vnesla bistvene kvalitetne spremembe v se^ 
danji način poslovanja, zlasti pa najugodnejše pogoje glede stalnosti preskrbe, 
kvalitete in cene električne energije, racionalnosti graditve in optimalnositi 
glede lokacije ter vrste proizvodnih zmogljivosti,, smotrnega izkoriščanja vod- 
nih in termičnih central ter poslovnega sodelovanja s sosednimi energetskimi 
področji. 

Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da je v dosedanjih 
razpravah v gospodarstvu, pri potrošnikih električne 
energije in v elektrogospodarstvu, prav tako pa tudi v 
razpravah v skupščinskih telesih prevladalo mišljenje, 
da bi takšnim zahtevam najbolj ustrezalo enotno elek- 
trogospodarsko podjetje. 

Poslovno združenje energetike SR Slovenije naj v sodelovanju z elektro- 
energetskimi podjetji, gospodarsko zbornico SR Slovenije in 
ostalim gospodarstvom temu ustrezno pripravi načrt osnovnega organizacijskega 
konoepta in ureditve notranjih odnosov v elektrogospodarstvu, ki bo> služil kot 
osnova za razprave in odločitve v delovnih kolektivih, vendar tako, da 
bi, priprave za integracijo čimprej k oi m č a 1 i in da bi, novo 
podjetje začelo poslovati najkasneje s 1. januarjem 1969. 
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3. sklep 

o predlogu za dopolnitev zveznega, zakona o sredstvih gospodarskih organizacij 

S tem zakonom bi morali zagotoviti večji vpliv de- 
lovnih organizacij, ki prispevajo sredstva za izgradnjo 
posameznega objekta tudi v primerih, kadar se za to 
sredstva obvezno združujejo na podlagi zakona. Zato' je 
potrebna sprememba zveznega zakona o sredstvih gospodarskih organizacij 
tako, dlai bi se dodalo novo določilo z naslednjo vsebino: 

Kadar se z zveznim zakonom ali na podlagi zveznega zakona z republiškim 
zakonom odredi obvezno posojilo ali obvezno vlaganje sredstev za- določen 
namen, se z zakonom republike lahko: omogoči gospodarskim organizacijam, da 
namesto obveznega posojila oziroma vlaganja sredstev združijo svoja sredstva 
v enak namen po predpisih III. poglavja 7. točke tega zakona. Z zakoniom repu- 
blike se določijo natančnejši pogoji o načinu sklenitve in izvajanja pogodbe o 
skupnem vlaganju ter obveznosti in pravice, ki jih pridobijo gospodarske orga- 
nizacije s skupnim vlaganjem za določen namen. 

Za naložbe (posojila), ki so bile že predpisane do 
uveljavitve tega zakona, se z zakonom republike lahko 
omogoči sprememba obveznega, posojila v skupno vla- 
ganje gospodarskih organizacij v določen namen po do- 
ločbah III. poglavja 7. točke tega zakona in določijo tudi 
natančni pogoji, obveznosti1 in pravice po prejšnjem 
odstavku. 

4. s k 1 e p 

o predložitvi poročila o izvajanju priporočil in sklepa 
Skupščine SR Slovenije k reševanju vprašanj, ki si e po- 
javljajo pri gospodarjenju z električno energijo. 

Republiški organi bodo v mesecu oktobru 1968 poro- 
čali Skupščini SR Slovenije o tem, kako se izvajata pri- 
poročili in sklep, ki jih je sprejela Skupščina SR Slo- 
venije na današnji seji. 

POROČILO 
• 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
25, marca 1968 obravnavala predlog ugotovitev, priporočil in sklepa glede 
gospodarjenja z električno energijo v besedilu od 19. 3. 1968. 

Pri obravnavi predlaganega akta. se komisija v skladu s svojo funkcijo ni 
ukvarjala s samo problematiko gospodarjenja z električno energijo in tozadev- 
nimi ugotovitvami v prvem delu besedila predloženega akta, temveč je podrob- 
neje obravnavala zlasti obe priporočili in sklep. 

V načelni obravnavi k predlaganemu aktu komisija ni imela pripomb. 
V podrobni obravnavi je komisija obenem z -besedilom predloženega, akta 

obravnavala tudi spremembe in dopolnitve, ki jih predlaga občasni odbor za 
proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora v svojem 
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poročilu od 21. 3. 1968. K navedenim predlogom odbora ni bilo pripomb, razen 
glede predlagane spremembe drugega odstavka 2. priporočila, o čemer bo sta- 
lišče komisije razvidno v ustreznem delu nadaljnjega besedila tega poročila. 

Komisija je predlagala naslednje spremembe oziroma dopolnitve: 

K 1. priporočilu delovnim organizacijam 

V četrti, peti in šesti vrsti prvega odstavka se besedilo »zakona o spre- 
membi zakona o zagotovitvi dopolnilnih sredstev za dokončanje energetskih 
objektov (ki sta ga republiški in gospodarski zbor sprejela na današnji seji)« 
nadomesti z besedilom »zakona o zagotovitvi dopolnilnih kreditnih sredstev za 
dokončanje elektroenergetskih objektov (Ur. 1. SRS, št. 42-214/66 in št. 12-88/68«. 

Sprememba je potrebna zaradi preciznosti tega dela besedila. Obveznost 
posojila ter v tej zvezi zavezance določa zakon o zagotovitvi dopolnilnih kre- 
ditnih sredstev za dokončanje elektroenergetskih objektov, ki je bil objavljen 
v Uradnem listu SRS, št. 42/66, medtem ko se z zakonom o spremembah tega 
zakona, ki se predlaga Skupščini SR Slovenije v sprejem istočasno kot pripo- 
ročilo, le spreminjajo stopnje obveznega posojila in dalje možnost preobliko- 
vanja posojenih sredstev v združena sredstva. Glede na to je potrebno, ko se 
govori o zavezancih posojila, omeniti predvsem prvotni zakon, predlagane spre- 
membe pa postanejo itak sestavina tega predpisa, kar se redakcijsko izrazi s 
tem, da se citira v oklepaju tudi številka uradnega lista, v katerem bo zakon 
o spremembah objavljen. 

Ker pa se o možnosti združevanja sredstev govori le v zakonu o spremem- 
bah zakona, o zagotovitvi dopolnilnih kreditnih sredstev za dokončanje elektro- 
energetskih objektov, v zadnjem delu besedila prvega odstavka lahko ostane 
predloženo besedilo nespremenjeno in v tem primeru ni potrebno omenjati tudi 
prvotnega zakona. 

K 2. priporočilu delovnimi organizacijam s področja 
proizvodnje in prenosa električne energije 

K besedilu priporočila komisija, ni imela pripomb. 
Pač pa so bile v razpravi izražene pripombe k predlogu za spremembo 

drugega odstavka, kot je formuliran v poročilu občasnega odbora za proizvod- 
njo, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora od 21. 3. 1968. V 
komisiji je ob navedenem predlogu prevladalo stališče, da v priporočilo ne gre 
vstavljati konkretno določenega roka za dokončanje združitve elektroenerget- 
skih podjetij. Že v poročilu odbora niso navedeni argumentirani razlogi, zaradi 
katerih naj bi bil 1. januarja 1969 sprejemljiv datum, poleg tega pa je pred- 
stavnik predlagatelja priporočila pojasnil, da še niso proučena vsa vprašanja 
v zvezi s predvideno združitvijo, zlasti pa še ni mogoče -realno preračunati, do 
kdaj naj bi bila ta opravljena. Po vseh proučitvah in ustreznih pripravah v 
elektrogospodarskih organizacijah se lahko pokaže, da bo naloga kmalu ures- 
ničljiva, morda znatno pred navedenim rokom — ni pa izključeno, da bi oko- 
liščine med pripravama pokazale, da tudi 1. januar 1969 še ni realen rok in bi 
bil v takem primeru pač prekoračen. Konkretna določitev roka tudi sicer od- 
stopa od celotnega koncepta priporočila. Komisija se je v tem pogledu strinjala 
s predlagatelji priporočila in meni, da navedene dejanske okoliščine govorijo 
proti postavljanju določenega roka v priporočilo. 
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Poleg tega je bila komisija mnenja, da tudi sicer konkretna, določitev roka 
združitve v priporočilu ne ustreza. Priporočilo ni obvezen akt, temveč deluje 
z močjo svoje utemeljenosti in preprioevalnosti. S priporočilom opozarja skup- 
ščina na pomen posameznih vprašanj in na ukrepe, s katerimi naj bi jih držav- 
ni organi ter delovne in druge organizacije v skladu z njihovimi nalogami in 
interesi reševali (239. člen poslovnika Skupščine SR Slovenije). Ce je v kon- 
kretnem primeru priporočilo glede združevanja elektrogospodarskih organizacij 
dovolj argumentirano' in avtoritativno, je postavljanje končnega roka združitve 
odveč. Ker pa priporočilo ni obvezen akt in ga ni, mogoče prisilno uveljaviti, 
je tak rok v tem primeru tudi brez učinka in brez sankcije, če bi ne bil upo- 
števan, kajti prisilnega združevanja delovnih organizacij v takih primerih po 
naši ustavni in pravni urieditvi, ni mogoče predpisati niti z zakonom. V pripo- 
ročilu naj bi bila torej izražena težnja, da bi priprave za integracijo čim,prej 
končali in da, bi do združitve1 čimprej prišlo, vendar brez, določanja, konkretnega 
roka. 

K sklepu o predlogu za dopolnitev zveznega zakona 
o sredstvih gospodarskih organizacij 

Ker se v zadnjem odstavku navaja del določbe, s katero naj bi se dopolnil 
zvezni zakon o sredstvih gospodarskih organizacij, bi bilo prav, da se ta del 
sklepa uskladi z besedilom, kakršno vsebuje osnutek dopisa zvezni skupščini. 
V obeh primerih se citira novela zveznega zakona. Zaradi preciznosti sklepa in 
skladnosti predlagane dopolnitve zveznega zakona naj se zato: zadnji odstavek 
sklepa glasi tako kot citirano besedilo zadnjega odstavka v osnutku dopisa 
zvezni skupščini,, in, sicer: »Za naložbe (posojila), ki so bile že predpisane do 
uveljavitve tega zakona, se z zakonom republike lahko omogoči sprememba 
obveznega, posojila v skupno vlaganje gospodarskih organizacij v določen 
namen po določbah III. poglavja 7. točke tega, zakona in določijo tudi natanč- 
nejši pogoji, obveznosti in pravice po prejšnjem odstavku.«. 

Št: 402-92/68 
Ljubljana, 26. 3. 1968 

POROČILO 

o obravnavi o gospodarski in organizacijski problematiki v elektrogospodarstvu 
SR Slovenije 

Odbor za proizvodnjo in promet republiškega zbora 
in občasni odbor za proizvodnjo, promet in poslovno 
sodelovanje gospodarskega zbora sta na 45. oziroma 8. seji skupaj 
obravnavala gospodarsko in organizacijsko problematiko o elektrogospodarstvu 
SR Slovenije. Kot izhodišče za obravnavo je služila ekspertiza o gospodarski 
in organizacijski problematiki v elektrogospodarstvu Slovenije, ki jo je pri- 
pravil republiški sekretariat za gospodarstvo in Skupščini SR Slovenije predložil 
izvršni svet. 

1. Odbora sta ugotovila, da je gospodarska in organizacijska problematika 
elektrogospodarstva SR Slovenije le del celotne problematike v elektrogospo- 
darstvu in da je ta obravnava v bistvu le nadaljevanje že začete razprave 
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jeseni 1967. Sicer pa bi celotno problematiko elektrogospodarstva lahko takole 
grupirali: 

a) vprašanje ustrezne in učinkovite oblike organizacije elektrogospodarstva; 
b) vprašanje financiranja razširjene reprodukcije elektroenergetskih kapa- 

citet, v katerem sodeluje elektrogospodarstvo le z okoli 30"/o, in vprašanje 
pravic sofinancerjev; 

c) vključitev porabnikov električne energije v financiranje in samouprav- 
ljanje. 

Z, vprašanjem organdsiacije elektrogospodarstva kot tudi z razširjeno repro- 
dukcijo je tesno* povezano: vprašanje politike cen. električne energije, o čemer 
so bila tudi dana nekatera mišljenja, vendar sta odbora na predlog predstav- 
nika izvršnega sveta sklenila, da se razprava o politiki oen električne energije 
preloži na kasnejši termin. 

2. Odbora sta bila soglasna, da je Slovenija z aspekta elektrogospodarstva 
prej majhna kot velika regija in da je zato utemeljena in edino opravičljiva 
le kompleksna integracija vseh proizvodnih in prenosnih kapacitet v Sloveniji, 
ki bo v pogojih poslovanja v enotnem podjetju ne samo omogočala, ampak tudi 
zagotovila optimalno izkoriščanje vseh proizvodnih in prenosnih kapacitet. V 
pogojih enotne gospodarske organizacije bo omogočeno tudi optimalno koordi- 
niranje proizvodnje kaloričnih hidrocentral. 

Seveda pa enotna elektrogospodarska organizacija sama po sebi še ne za- 
gotavlja potrebnega kvalitetnega premika v gospodarjenju, ampak je treba 
z internimi akti nove elektrogospodarske organizacije zagotoviti tudi racionalno 
in učinkovito poslovanje elektrogospodarstva v Sloveniji. 

Prav tako pa se mora doseči, boljša poslovna povezava elektrogospodarstva 
z uporabniki električne energije, ki po zakonu sofinancirajo izgradnjo elektro- 
energetskih objektov, a nimajo v zvezi si tem nikakršnih pravic oz. kompetenc. 
V zvezi s tem so bile poudarjene tudi znatne razlike med elektrogospodar- 
stvoim in drugimi gospodarskimi panogami, predvsem glede višine osebnih do- 
hodkov in skladov skupne porabe. Te v reformnih pogojih veliko težje poslu- 
jejo' kot samo' elektrogospodarstvo, a kljub temu sofinancirajo izgradnjo ener- 
getskih objektov. Takšne razlike povzročajo* pogosto negodovanje, ki nujno terja 
ustrezne ukrepe za večji vpliv gospodarstva pri poslovanju in razvoju elektro- 
gospodarstva. 

Enotna elektrogospodarska organizacija v Sloveniji je potrebna tudi zaradi 
zagotovitve optimalnega nadaljnjega razvoja proizvodnih in prenosnih kapacitet 
elektrogospodarstva, s čimer odpadejo nevarnosti za reševanje vprašanj razšir- 
jene reprodukcije v ožjih lokalih in neoptimalnih rešitvah ter se ustvarjajo 
pogoji za smotrnejše financiranje izgradnje lastnih finančnih zmogljivosti. 

Glede na probleme, ki se pojavljaj-o, kot tudi glede na dolgotrajno raz- 
pravljanje je bila v razpravi močno poudarjena zahteva, da se čimprej pristopi 
k organi!zacijskim spremembam v elektrogospodarstvu. Po mnenju odborov b:i 
integracija lahko izvedli do 31. decembra 1968 in dotlej razčistili vsa vprašanja, 
ki jih je treba rešiti, da; se izvedejo tudi vse organizacijske, tehnične in finančne 
priprave za formiranje enotnega podjetja. 

Da se izvedba ekonomsko utemeljenih in neobhodnih organizacijskih spre- 
memb ne bi še nadalje odlagala, so bili izneseni konkretni predlogi, da bi se 
zakon o povečanju prispevka za gradnjo elektroenergetskih objektov (ki je tudi 
na današnjem dnevnem redu) sprejel samo pod pogojem, če bo uresničena in- 
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tegracija elektrogospodarstva Slovenije. V zvezi s tem predlogom so bili izre- 
čeni. pomisleki, če je rnožnoi zakon sprejeti pogojno in če je realno računati 
s tem, da. bi se zakon razveljavil in. s tem ustavila izgradnja elektroenergetskih 
objektov. Zavzeto je bilo stališče, da bo skupščina ponovno razpravljala o tem 
zakonu, kolikor do konca leta integracija ne bo izvršena. 

3. Na izgradnji elektroenergetskih kapacitet je zainteresirana, družba kot 
celota, predvsem pa gospodarstvo, katerega nadaljnji razvoj brez zadostnih 
elektroenergetskih kapacitet sploh ni možen. Iz teh ugotovitev izvira tudi sedaj 
veljavno sofinanciranje elektroenergetskih objektov, ki pa ni najbolje rešeno 
in ga je zato treba positaviti na ustreznejše osnove. 

Sedanji prispevki gospodarstva za, izgradnjo bazirajo na obveznem dajanju 
posojil za gradnjo novih kapacitet, pri čemer pa ima gospodarstvo samo ob- 
veznost, da daje sredstva, nima pa nikakršnih pravic niti možnosti, da bi 
kakorkoli vplivalo na oskrbo z električno energijo glede količine, kvalitete, 
cene električne energije itd. Zato1 naj se z ustreznimi zakonskimi predpisi in 
organizacijskimi spremembami omogoči- financiranje na novi osnovi. 

Sedanji sistem financiranja naj bi izboljšali tako, da bi spremenili zvezni 
zakon o sredstvih gospodarskih organizacij tako, da bi omogočili gospodarskim 
organizacijam združevanje tistih sredstev, ki jih morajo po sili zakona, prispe- 
vati za določen namen; za posojila, ki so bila že razpisana, pa naj se omogoči 
sprememba obveznega posojila v skupno vlaganje gospodarskih organizacij. 
Z republiškim predpisom bi se določili natančnejši pogoji, zlasti pa obveznosti 
in pravice sovlagateljev. Ti novi odnosi bodo vnesli v področje oskrbe z elek- 
trično energijo nove kvalitete glede pravic in odgovornosti, zmanjšana bo po- 
treba po administrativnih ukrepih družbe, a namesto njih se bo v vedno večji 
meri uveljavljalo reševanje vprašanj po načelu dogovorov enakopravnih po- 
slovnih partnerjev. 

Za polno uresničitev teh načel je treba predložiti zvezni skupščini predlog 
za ustrezno spremembo zakona o sredstvih gospodarskih organizacij, tako da 
bodo tudi z zakonom zagotovljene določene pravice sofinancerjev. 

V zaključni razpravi sta odbora sklenila: 
1. da se predloži. Skupščini SR Slovenije v potrditev priporočilo za reorga- 

nizacijo elektrogospodarstva. Slovenije, upoštevajoč zaključke te seje obeh od- 
borov in 

2. da se pripravi in predloži Skupščini SR Slovenije v obravnavo predlog 
za ustrezno spremembo zveznih predpisov. 

Predloge po obeh točkah gornjih sklepov pripravi skupina, ki jo sestavljajo: 
Mirko Jamar, Ivan Zupan, Svetko Kobal, inž. Mihael Kunaver in Žarko Gnmek. 

Odbor za proizvodnjo in promet republiškega zbora je določil za poročevalca 
na seji zbora poslanca Mravljak Huberta, občasni odbor za proizvodnjo, promet 
in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora pa je določil za poročevalca na 
seji gospodarskega zbora poslanoa Ivana Zupana. 

St.: 402-92/68 
Ljubljana, 11. 3. 1968 
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PREDLOG ZAKONA 

o spremembah zakona in zagotovitvi dopolnilnih kreditnih sredstev 
za dokončanje elektroenergetskih objektov 

1. člen 

V zakonu o zagotovitvi dopolnilnih kreditnih sredstev za dokončanje elek- 
troenergetskih objektov (Uradni list SRS, št. 42-214/66) se 2. člen spremeni tako, 
da se glasi: 

»Posojilo vplačujejo uporabniki družbenih sredstev ob vsakem izplačilu za 
investicijska, vlaganja, in sicer v času od 1. januarja 1967 do uveljavitve spre- 
memb tega zakona v višini 2,5 °/o, v času od uveljavitve sprememb tega zakona 
do 31. decembra 1969 v višini 5 %, v času od 1. januarja 1970 do 31. decembra 
1970 pa v višini 3 % od. zneska izplačila za investicijska vlaganja.« 

2. člen 

Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Splošna gospodarska banka mora. sredstva iz 1. člena tega zakona Vrniti 

vpisnikom posojila najpozneje v 15 letih, računano za posojila, vpisana v času 
od1 1. januarja 1967 do 31. decembra 1969, od 1,. januarja 1970, za posojila, 
vpisana v času od 1. januarja 1970 do 31. decembra 1970, pa od 1. januarja 1971. 
Posojila se vračajo v enakih letnih zneskih, v katerih s® vračunane 6-odstotne 
letne obresti, ki se obračunavajo od 1. januarja naslednjega leta, ko je bilo- 
posojilo vplačano.« 

3. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dam po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

1. V sprejetih dokumentih je uveljavljeno načelo, da so osnovni nosilci 
razširjene reprodukcije delovne organizacije, katerim so se zato s spremembami 
v delitvi celotnega, dohodka ob reformi tudi občutno povečala sredstva (delež 
gospodarskih organizacij v družbenem proizvodu se je povečal iod 55 °/o v 1. 1964 
na okoli dve tretjini, po' reformi). Pri tem pa sistem financiranja, razširjene 
reprodukcije še ni v celoti izgrajen, kar zlasti zaostruje vprašanja financiranja 
infrastrukture, katere izgradnja je pogoj za razvoj celotnega gospodarstva. 
Vendar pa interes delovnih organizacij za financiranje tovrstnih objektov še 
ni tak, da bi lahko računali s prostovoljnim' zbiranjem sredstev za graditev 
objektov na teh področjih. Med infrastrukturnim! objekti ima zlasti pomembno 
mesto izgradnja energetskih virov. 

V letih 1962—1964 je bila v SR Sloveniji v skladu s srednjeročno energetsko 
bilanco začeta izgradnja TO Ljubljana (leta 1962), TE Trbovlje (leta 1964), 
HE Srednja Drava (leta 1964) ter del prenosnega in razdelilnega omrežja. 
Sredstva za graditev teh objektov, razen zvezne udeležbe, ki znaša v povprečju 
okoli 37 »/o, so vse do leta 1966 zagotavljale poslovne banke, same delovne 
organizacije s tega področja ter delno republika. Šele v letu 1966 je republika 
na - podlagi zveznih pooblastil uveljavila obvezno združevanje sredstev za fi-* 
nanciranje energetskih objektov. Prav tako je bilo v tem letu omogočeno re- 
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publiki, da predpiše obvezno združevanje sredstev za graditev novih 'energetskih 
objektov, ki naj bi jih gradili za pokritje potreb po električni energiji do 
leta 1970. 

Na podlagi predhodnih analiz in proučevanj strokovnih in drugih insti- 
tucij je splošna gospodarska banka izbrala kot nov objekt, ki naj bi zagotovil 
gospodarstvu kritje povečanih potreb po1 električni energiji v letu 1970, TE Šo- 
štanj z zmogljivostjo 200 MW. Po razgovorih s tovarno glinice in aluminija 
Kidričevo pa je banka naknadno spremenila svojo odločitev, tako da bi se 
gradila v Šoštanju centrala, z močjo 275 MW, pri čemer bi 75 MW koristila 
tovarna Kidričevo in zagotovila, zato. tudi potrebna sredstva. Navedeni načelni 
dogovor med banko, TE ŠOištanj in tovarno glinice in aluminija Kidričevo pa 
v nadaljnjih razgovorih ni) bil konkretiziran ter je TGA Kidričevo odstopila 
ođ sofinanciranja. Zaradi tega si banka in TE Šoštanj prizadevata, da bi našla 
za 75 MW nove sovlagatelje. V tem. sta delno že uspela in računamo, da bo 
možno kljub TGA Kidričevo^ realizirati, sklep o graditvi TE Šoštanj z močjo 
275 MW. Izgradnja TE z močjo 275 MW namesto 200 MW pomeni občutne pri- 
hranke v proizvodnji in nižjo ceno za energijo. Po analizah, ki so jih izdelale 
strokovne institucije, bi bila, cena, električne energije pri kapaciteti 200 MW okoli 
10,02 S dinarjev za kWh, pri kapaciteti 275 MW pa okoli 9,20 S dinarjev za kWh 
ali za blizu 11 % manj. Hkrati pa bi TE z večjo zmogljivostjo zagotavljale tudi 
racionalnejše poslovanje rudnika lignita Velenje. 

2. Predračunska vrednost elektroenergetskih objektov, ki se gradijo v SR 
Sloveniji, vključno s podražitvami in, prekoračitvami, ugotovljenimi po stro- 
kovnih komisijah splošne gospodarske banke, ter z interkalarnimi obrestmi od 
kreditov v črpanju, znaša: 

Objekti začeti pred letom 1966 
— v milijonih dinarjev 

— TO Ljubljana 225,9 
— TE Trbovlje 204,7 
— HE Srednja Drava 464,0 
— Razdelilno in prenosno omrežje 42,9 

Skupaj 937.5 

Novi objekti 

— TE Šoištanj (200 MW) 367,9 
— Prenosno 220 kV omrežje 157,7 

Skupaj 525,6 

Vse skupaj 1463.1 

V izgradnji objektov, ki so bili začeti pred letom 1966, ko so bili sprejeti 
zakoni o obveznem združevanju sredstev, je bilo do 31. 12. 1965 vloženih 
247 milijonov dinarjev. Za to so bila porabljena sredstva Jugoslovanske inve- 
sticijske banke kot zvezna udeležba, sredstva republike za .investicije v gospo- 
darstvo ter sredstva elektrogospodarstva. Del sredstev v višini 64,1 milijona 
dinarjev pa je prispevala splošna gospodarska banka iz bančnih sredstev. 
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3. Prikazani podatka o potrebnih sredstvih za izgradnjo elektroenergetskih 
objektov v SR Sloveniji v znesku 1463,1* milijona dinarjev oziroma 1505,1 mi- 
lijona dinarjev vključno s sredstvi, ki naj bi jih iz teh virov zogotovili za 
modernizacijo premogovnikov (42 milijonov dinarjev), zmanjšani za do 31. 12. 
1965 že vložena sredstva, so bili podlaga za pripravo republiških zakonov o 
združevanju sredstev za energetiko, in sieer: 

— zakona o obveznem deponiranju določenih sredstev podjetij za pro- 
izvodnjo1 in prenos električne energije; 

— zakona o dopolnilnih sredstvih za financiranje elektroenergetskih objek- 
tov v letih 1966 do 1970; 

— zakona o zagotovitvi dopolnilnih kreditnih sredstev za dokončanje elek- 
troenergetskih objektov. 

Poleg sredstev, zbranih po navedenih zakonih, pa je bilo predvideno, da 
bd za financiranje energetskih objektov v letih 1966—1970 uporabili še sredstva 
Jugoslovanske investicijske banke (zvezna udeležba), sredstva republike za in- 
vesticije v gospodarstvu v znesku 45 milijonov, razliko do skupne vrednosti 
vseh objektov pa naj bi zagotovila splošna gospodarska banka iz bančnih 
sredstev. Ta razlika je znašala 35 milijonov dinarjev. 

Ob navedenih predpostavkah so bila v celoti zagotovljena sredstva za 
financiranje energetskih objektov, vendar pod pogojem, da bi bil priliv sred- 
stev po zakonih realiziran v predvidenem obsegu in da bi banka še nadalje 
prispevala del sredstev za te namene. 

4. Rriliv sredstev po zakonih v letih 1966 in 1967, ki je lahko podlaga za 
oceno realnosti pričakovanega priliva do leta 1970, je bil naslednji: 

— v milijonih dinarjev 
Razlika, ki bi 

jo morali 
Pri1iv realizirati v letih 

1966-1970« 1968-1970, 1970 da bi dosegli 
pričakovani 

priliv 

Obvezni depoziti podjetij za proizvodnjo in prenos 
električne energije  110,7 136,3 
2°/o prispevek na investicije  78,6 197,4 
2,5'"/o prispevek na investicije  54,0 146,0 

Analiza priliva, sredstev po obveznih depozitih elektrogospodarstva v letih 
1966 in 1967 ter ocena možnega priliva v letih 1968—1970 kaže, da lahko priča- 
kujemo po tem zakonu do konca leta 1970 okoli 257 milijonov dinarjev .ali 
10 milijonov več kot je bilo predvideno ob sprejemanju zakona. Ta ocena 
vključuje spremembo zakona, po katerem je obveza elektrogospodarstva za na- 
laganje sredstev amortizacije pri banki za leta 1968—1970 povečana od prejš- 
njih 75 o/d na 90 %. Prav tako predpostavlja racionalnejše gospodarjenje s sred- 

* Ob pripravi zakonov še niso bile znane dokončne podražitve in prekoračitve. 
Zato je bila v izračunu potrebnih sredstev upoštevana tudi 10'9/o obvezna varščina 
v znesku 98 milijonov dinarjev, kolikor približno tudi znašajo po sprejetju zakonov 
dodatno ugotovljene prekoračitve in podražitve. 

11 Sredstva so prikazana v neto zineskih, to je brez 5°/o oziroma 6'a/o obresti, ki 
jih banka v svojih evidencah vsako leto sproti pripisuje vplačanim zneskom, tako 
kakor pripisuje od kreditov v koriščenju tudi interkalarne obresti. 
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stvi v elektrogospodarstvu in na tej osnovi možnost izločanja večjih sredstev 
iz delitve dohodka v poslovni sklad. V izračunu pa. ni upoštevano morebitno 
povečanje cen električne energije vse do leta 1970. 

Pričakovani priliv sredstev 2% prispevka od investicij v letih 1966 1970 
v znesku 276 milijonov diitnarjev je temeljil na s srednjeročnim planom pred- 
videnih gibanjih celotne proizvodnje in investicij. Ta gibanja pa so v letih 
1966—1970 zaostajala za predvidevanji, občutno nižja pa so bila vlaganja v 
osnovna sredstva, ker je bil velik del razpoložljivih sredstev za investicije 
uporabljen za pokrivanje povečanih zalog. Zato so bili tudi prispevki gospo- 
darstva za financiranje energetike manjši od predvidenih. 

V skladu z začrtano ekonomsko politiko naj bi se naložbe v osnovna sred- 
stva v prihodnjih letih povečevale hitreje kakor v zadnjih letih in to predvsem 
na račun mainjše vezave sredstev v zalogah. Ce bi v navedenih letih povečevali 
naložbe v osnovna sredstva za okoli 7 °/o, kolikor je predvideno za leto 1968, 
bi zanašal 2'% prispevek oid investicij v tem obdobju okoli 146 milijonov di- 
narjev, skupaj z realizacijo v letih 1967 in 1968 pa, okoli 224 milijonov dinarjev. 
Skupni priliv sredstev bi bil torej zaradi nižjih investicij kot osnove za obra- 
čunavanje za okoli o2 milijonov dinarjev manjši od pričakovanega. 

Podobno kakor priliv sredstev 2°/o prispevka od investicij je manjši od 
predvidenega tudi priliv sredstev iz 2,5% prispevka od investicij. Ob istih 
osnovah za leti 1968 in 1969, kakor so uporabljene za 2°/o prispevek, bi znašal 
priliv sredstev iz tega viira v navedenih dveh letih okoli 117 milijonov dinarjev 
ali skupaj v letih 1967—1969 okoli 171 milijonov dinarjev, kar je za okoli 29 mi- 
lijonov manj od predvidevanj. 

5. Manjši priliv sredstev po zakonih je že v letih 1966 in 1967 zaostril 
problem financiranja elektroenergetskih objektov v izgradnji. Splošna gospo- 
darska banka je zato, da zagotovi še racionalno kontinuiteto izgradnje, del 
izpada sredstev po zakonih v teh dveh letih nadomestila s svojimi bančnimi 
sredstvi. Delež bančnih sredstev v financiranju energetskih objektov se je 
povečal od 64,1 milijona dinarjev konec leta 1965 na 102,6 milijona dinarjev 
konec leta 1967. To pomeni, da je banka v teh dveh letih vložila 38,5 mili- 
jona dinarjev dodatnih bančnih sredstev za financiranje energetskih objektov. 

Začasna intervencija bančnih sredstev v letih 1966 in 1967 je bila sicer pred- 
videna že ob sprejemanju zakonov, vendar pa bi moral priliv sredstev po za- 
konih v naslednjih letih nadomesti ti večji del začasno angažiranih bančnih 
sredstev. Ker pa bo iz objektivnih razlogov (nižji porast investicij v celotnem 
gospodarstvu v letih 1966 in 1967 od predvidenega) priliv sredstev po zakonih 
manjši od predvidenega v celotnem obdobju veljavnosti zakonov, bi to pomenilo 
nadaljnje angažiranje bančnih sredstev za energetiko, kar pa bi nujno imelo 
naslednje posledice: 

kvaliteta bančnih sredstev, ki je po svojem značaju srednjeročna, saj 
izvira predvsem iz prostovoljnih depozitov gospodarskih organizacij in soci- 
alnega zavarovanja, onemogoča spremembo pogojev vračanja kreditov, odo^ 
brenih posameznim elektrarnam v naslednjih dveh do treh letih, ker mora 
banka v tem obdobju deponentom že vračati njihove prostovoljne depozite; 

— angažiranje bančnih sredstev za energetiko onemogoča banki večja vla- 
ganja za dograditev posameznih objektov na drugih področjih, kar prav tako 
zmanjšuje priliv bančnih sredstev iz naslova anuitet po navedenih kreditih. 
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To pa še dodatno zaostruje probleme v banki in občutno zmanjšuje njeno de- 
javnost na področju financiranja programov modernizacije, omogoča pa ji tudi 
sprostitev depozitov socialnega zavarovanja po že veljavnem sodnem sklepu. 
Neizvršitev tega sklepa pa povzroča zavodu za socialno zavarovanje probleme 
pri rednem izplačevanju pokojnin. 

6. Da b,i omgočili nemoten nadaljnji potek graditve energetskih objektov, 
hkrati pa sprostili banki sredstva, vložena v energetiko, bi morali povečati 
obseg obveznega združevanja, sredstev za financiranje energetike od gospo- 
darstva, kar se predlaga s tem zakonom. V predlogu zakona je zaradi enotnosti 
zajemanja sredstev, ki jih prispeva gospodarstvo za financiranje energetike, 
predlagano povečanje odstotka že uveljavljenih prispevkov od investicij, in 
sicer za leta 1968 in 1969 od 2,5 "/o na 5 '°/o ter uveljavitev prispevka v višini 
3 °/o v letu 1970. 

Izračun predlaganega odstotka, ki naj bi ga gospodarske organizacije v 
letih 1968—1970 dodatno obračunavale od investicij, temeljil na. predpostavkah, 
ki izhajajo iz te obrazložitve, in sicer: 

— v milijonih dinarjev 
— vračilo sredstev Splošni gospodarski banki, ki jih je do 31. 12. 

1965 vložila v izgradnjo energetskih objektov (točka 2 te 
obrazložitve   64,1 

— kritje izpada, sredstev nasproti predvidenemu iz 2% prispevka 
od investicij v letih 1966—1970 (točka 4 te obrazložitve) 52,0 

— kritje izpada sredstev nasproti predvidenemu iz 2,5°/o pri- 
spevka od investicij v letih 1967—1969 (točka 4 te obraz- 
ložitve)  , , , , 29,0 

— kritje primanjkljaja sredstev, s katerimi se je računalo pri 
že sprejetih zakonih in ki naj bi jih po takrat izdelani kon- 
strukciji financiranja zagotovila banka iz svojih sredstev v 
letih 1966—1970 (točka 3 te obrazložitve)  35,0 

Skupaj . . . 180,1 

Predvidena osnova za obračunavanje prispevka v letih 1968 (od 15. 4. do 
31. 12.) in 1969 znaša 4250 milijonov din in v 1970. letu 2600 milijonov din. 

— v milijonih dinarjev 
— 2,5-odstotni prispevek v letih 1968 in 1969  106 
— 3-odstotni prispevek v leta 1970   78 

Vlaganja v osnovna sredstva v letih 1968—1970 v znesku 6850 milijonov 
dinarjev, ki so podlaga za obračunavanje prispevkov, so ooenjena na osnovi, 
pričakovanega vsakoletnega porasta investicij za okoli 7 %>. Prispevek za ener- 
getiko v višini 2,5 °/o v letih 1968 in 1969 ter 3-odstotni prispevek v letu 1970 
zagotavlja okoli 184 milijonov dinarjev, kar ustreza (prikazanim podatkom o 
izpadu sredstev po že sprejetih zakonih in o nadomestilu bančnih sredstev, po- 
rabljenih za energetiko'. 

Pogoji vračanja posojila, to je rok vračanja 15 let z začetkom odplačevanja 
v letu 1971 in obrestna mera 6®/o, prav tako pa tudi oprostitve od plačevanja, 
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ki veljajo že za 2,5-odstotno posojilo, naj bi veljali tudi za dodatno predlagani 
prispevek. 

7. S sprejetjem predlaganega zakona se na področju elektrogospodarstva 
rešuje le del problemov, in sicer: 

—• zagotavljajo se sredstva za pravočasno dograditev elektroenergetskih 
objektov v skladu s predvidenimi potrebami po energiji do leta 1971. Po sred- 
njeročni elektroenergetski bilanci ter ob upoštevanju odstopanj nasproti pred- 
videvanjem zaradi nekoliko nižje rasti proizvodnje v letih 1966 in 1967 bi zna- 
šala poiraba električne energije (vključno lastna poraba v elektrarnah) v 1. 1971 
v SR Sloveniji okoli 5980 milijonov kWh. Z dograditvijo vseh elektroener- 
getskih objektov, ki so v izgradnji, ter z izgradnjo TE Šoštanj (275 MW) pa bi 
znašala proizvodnja električne energije (vključno lastna poraba v elektrarnah) 
v tem letu pri povprečnem dotoku vode okoli 6260 milijonov kWh. Razlika med 
proizvodnjo in pričakovano potrošnjo znaša okoli 5 '%>, kar je le minimalna 
rezerva, ki pa bo kljub temu omogočala postopno izključevanje obratovanja 
kapacitet z visokimi proizvodnimi stroški; 

—- omogoča se uskladitev rokov vračanja kreditov, odobrenih investitorjem, 
z realnimi možnostmi. Del kreditov za objekte, ki so v izgradnji, je glede na 
to, >da so- bila uporabljena kot vir srednjeročna bančna sredstva, dan z rokom 
vračanja 5 let. Takih rokov vračanja pa elektroenergetski objekti kot objekti 
infrastrukture ne prenesejo;. 

Oe banki ne bi zagotovili sredstev po pogojih, ki se predlagajo po tem 
zakonu (obvezno združevanje, rok vračanja deponentom 15 let po 6°/o obrestni 
meri), bi morali podaljšati roke izgradnje posameznih objektov. To pa bi bilo 
zvezano z rizikom,, da gospodarstvu ne bo možno zagotoviti potrebnih količin 
električne energije, hkrati pa bi zavlačevanje izgradnje povečalo investicijske 
stroške. Povečani stroški izgradnje in prekratki roki vračanja dela odobrenih 
kreditov pa bi nujno zahtevali zvišanje cen električne energije. 

Poleg navedenih problemov pa bo v elektrogospodarstvu nujno potrebno 
uveljaviti racionalnejšo organizacijo, zlasti pa povečati vpliv gospodarstva na 
poslovno politiko elektrogospodarstva. 

Gospodarstvo zagotavlja v obliki obveznega združevanja sredstev (vključno 
s po tem zakonu dodatno predlaganim prispevkom) okoli 45 °/o vseh potrebnih 
sredstev za graditev elektroenergetskih objektov v letih 1966 do 1970. Da bi 
omogočili prekvalifikacijo po zakonih zbranih sredstev v skupna vlaganja go- 
spodarskih organizacij z zagotovitvijo minimalnih pravic pri upravljanju že po 
samem zakonu, je predlagana federaciji dopolnitev predpisov o skupnih vla- 
ganjih. Taka sprememba naj bi omogočala republiki, da lahko s svojim zakonom 
določi pravice, ki bi jih imele gospodarske organizacije pri uveljavljanju v 
primeru, oe se odločijo, da del obvezno zbranih sredstev spremenijo v so- 
vlaganja, S tako ureditvijo bi se tudi občutno znižali fiksni stroški pri novo 
zgrajenih energetskih objektih (odpadla bi obveza vračanja anuitet za vložena 
sredstva), kar bi omogočalo elastičnejše oblikovanje cen električne energije. 
Gospoidairstvo bi se lahko odločilo bodisi za, nižjo ceno energije, ki je pomemben 
element v strukturi cene ali pa za udeležbo na dohodku elektrogospodarstva iz 
naslova pravic sovlagatelja. 
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DOPOLNITEV 

predloga zakona o spremembah zakona o zagotovitvi dopolnilnih kreditnih 
sredstev za dokončanje elektroenergetskih objektov 

Za 2. členom predloga tega zakona se doda nov 2 a člen, ki se glasi: 
»-Elektrogospodarska organizacija, ki je investitor elektrogospodarskega 

objekta, ki se financira iz sredstev, zbranih po tem! zakonu o dopolnilnih sred- 
stvih za financiranje elektroenergetskih objektov v letih 1966 do 1970 (Uradni 
list SRS, št. 24-140/66), ter uporabnik družbenih sredstev, ki je vplačal posojilo 
ah deponiral sredstva po določbah teh zakonov, se lahko dogovorita, da se na 
podlagi teh zakonov vplačana sredstva preoblikujejo v združena sredstva, za 
graditev elektroenergetskega objekta, po določbah 8. ter 63. do 64. g člena zakona 
o sredstvih gospodarskih organizacij (Uradni list FLRJ, št. 17-299/61 in Uradni 
list SFRJ. št. 31-450/67). 

Banka, pri kateri so bila vplačana sredstva na podlagi navedenih zakonov, 
je dolžna po prejšnjem odstavku sklenjene pogodbe izvesiti v svojih poslovnih 
knjigah. 

Podrobnejše določbe o načinu knjižne izvedbe preoblikovanja sredstev 
oziroma izvedbe pogodb po prejšnjih dveh odstavkih in p dokumentaciji, ki je 
za to potrebna, predpiše republiški sekretar za finance.« 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
7. marca 1968 obravnavala predlog zakona, o spremembah zakona o zagotovitvi 
dopolnilnih kreditnih sredstev za dokončanje elektroenergetskih objektov, ki ga 
je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Ob predlaganem zakonu se komisija v skladu s svojo funkcijo ni ukvarjala 
z gospodarsko in organizacijsko problematiko' v elektrogospodarstvu Slovenije. 
Podatki poročila o dodatku in porabi sredstev, zbranih po zakonih za krediti- 
ranje elektroenergetskih objektov, s pismeno in ustno obrazložitvijo zakonskega 
predloga, pa so komisiji nudili zadostno materialno-finančno argumentacijo za 
zaključek, da je predlagani zakon potreben zaradi zagotovitve dopolnilnih kre- 
ditnih sredstev za dokončanje elektroenergetskih objektov, ki so v gradnji. 
Za predpisovanje obveznega posojila, ki ga gospodarske organizacije do leta 
1970 namensko vplačujejo za dovršitev elektroenergetskih objektov, ki so bih 
začeti do 31. 12. 1965, je republika pooblaščena z zveznim zakonom o zagoto- 
vitvi dopolnilnih kreditnih sredstev za dovršitev elektroenergetskih objektov 
(Ur. 1. SFRJ, št. 28/66). Glede na to komisija k predlaganim rešitvam ni imela 
načelnih pripomb pravne narave; ni pa razpravljala o vprašanju ekonomske 
primernosti predlaganih povečanih stopenj obveznega deleža od sredstev za 
investicijska vlaganja. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je komisija predlagala 
naisledn-je spremembe: 

K 1. členu: v sedmi in osmi vrsti se besedilo »do uveljavitve sprememb 
tega zakona« oziroma »od uveljavitve sprememb tega zakona« nadomesti z 
besedilom »do 15. aprila 1968« oziroma »od 15. aprila 1968«. 

41 
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Komisija meni, da bi morala biti posamezna obdobja v 1. členu zakonskega 
predloga določno' opredeljena. Ker se s predlagano določbo v celoti spreminja 
in nadomešča besedilo 2. člena obstoječega zakona, se ta določba smiselno 
uvršča v obstoječi zakon kot nov 2. člen ter je zato tudi pravno tehnično 
neobičajna in hkrati nedoločna navedba zaključka prvega obdobja oziroma 
naslednjega obdobja z navedbo »do uveljavitve sprememb tega zakona« oziroma 
od teh sprememb. Ni izključeno, da se obstoječi zakon še spremeni in bi bilo 
ob ponovni spremembi treba to določbo ponovno popravljati (do uveljavitve 
prvih sprememb oziroma do uveljavitve drugih sprememb zakona). Take določbe 
bi same po sebi sicer terjale še dodatno tolmačenje o tem, kateri datum naj se 
upošteva kot pravilen. 

Ker je predstavnik zavo'da SR Slovenije za planiranje pojasnil, da se je 
v kalkulacijah dopolnilnih kreditnih sredstev po predlaganem zakonu kot prehod 
od stopnje 2,5 °/o na stopnjo 5 % upošteval datum 15. april 1968, je bila komisija 
mnenja, da se ta datum vnese v besedilo 1. člena. 

K 3. členu: v prvi vrsti se beseda »naslednji« nadomesti z besedo 
»■osmi«. 

Sprememba je potrebna zaradi skladnosti z določbo 216. člena ustave SR 
Slovenije, po katerem praviloma začne veljati predpis najprej osmi dan po 
objavi. Samo iz posebno utemeljenih razlogov se lahko določi, da začne predpis 
veljati v roku, krajšem: kot osem dni po objavi. 

Komisija v tej zvezi ni našla posebno utemeljenih razlogov za izjemno 
hitrejšo uveljavitev predlaganega zakona, zlasti še, ker so posamezna obdobja 
veljavnosti prispevnih stopenj določno opredeljena v 1. členu zakonskega pred- 
loga, pri čemer se stopnja ne spreminja za nazaj. 

Izvršni svet kot predlagatelj zakona o predlaganih spremembah še ni dal 
izjave. 

Zakonodajno^pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predla- 
gani zakon v skladu z ustavo in s pravnim sistemom. 

St.: 402-92/68 
Ljubljana, 8. '3. 1968 

Odbor za proizvodnjo in promet republiškega zbora in občasni odbor za 
proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora sta na skupni 
seji dne 6. marca 1968 obravnavala predlog zakona o spremembah zakona" o 
zagotovitvi dopolnilnih kreditnih sredstev za, dokončanje elektroenergetskih 
objektov, ki ga je skupščini predložil njen izvršni svet. Na podlagi 295. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije je izvršni svet predlagal, da se zakonski 
predlog obravnava po skrajšanem postopku tako, da se vse tri faze postopka 
za izdajo zakona združijo. 

1. Odbora sta se strinjala z ugotovitvijo' v predloženem materialu, da za 
predvideno graditev elektroenergetskih objektov do leta 1970 sredstva niso 
v celoti zagotovljena in sicer: 

— priliv sredstev po zakonu o dopolnilnih sredstvih za fmanciranje novih 
elektroenergetskih objektov v letih 1966—1970 (Ur. 1. SRS, št. 24/66) in zakonu 
o zagotovitvi dopolnilnih kreditnih sredstev za dokončanje elektroenergetskih 
objektov (Ur. 1. SRS, št. 42/66) zaostaja za pričakovanji, ker ni bil dosežen 
predvideni porast investicij, ki so osnova za obračunavanje posojila. Izpad bo 
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predvidoma znaišal skupaj v vsem obdobju veljavnosti, obeh zakonov 81,0 mili- 
jonov dinarjev; 

— splošna gospodarska banka je uporabila za financiranje gradnje elektro- 
energetskih objektov bančna sredstva v višini 99,1 milijona dinarjev. Ta sred- 
stva pa po svoji kvaliteti ustrezajo le srednjeročnim naložbam, nikakor pa, ne za 
naložbe v elektrogospodarstvo, ki imajo izrazit dolgoročni značaj. Taka uporaba 
bančnih sredstev pa pomeni tudi dolgoročno vezanje bančnega kapitala ter 
onemogo<ča angažiranje banke na modernizaciji gospodarstva in na reševanju 
tekočih problemov kreditiranja. 

Glede na te ugotovitve sta odbora, menila, da. je utemeljeno predlagano 
zvišanje stopnje vplačevanja obveznega, posojila v letih 1967'—1969 od 2,5 °/o 
na 5%, Za leto 1970 pa uvedba stopnje v višini 3 % od zneska izplačila za 
investicijska vlaganja. 

2. V razpravi se je nadalje ponovno zaostrovalo vprašanje racionalne porabe 
sredstev zbranih za gradnjo elektroenergetskih objektov. Postavljena je bila 
zahteva, da se do sprejetja zakona sklene pogodba z banko v smislu 8. člena 
zakona o zagotovitvi dopolnilnih kreditnih sredstev za dokončanje elektro- 
energetskih objektov. V tej pogodbi naj bi se podrobneje določil namen in način 
uporabe sredstev, ki jih zagotovi republika, z obveznim vplačevanjem posojila 
oziroma deponiranjem sredstev. 

Odbora sta sklenila, da bosta predlagala republiškemu in gospodarskemu 
zboru odložitev sprejema predlaganega, zakona, če pogodba ne bo podpisana do 
obravnave in sklepanja o predlaganem zakonu na, sejah obeh zborov. 

3. Osnove značilnosti pripravljenega osnutka pogodbe je na seji obrazložil 
republiški sekretar za finance. V pogodbi, bo preciziran način, obseg in namen 
financiranja energetskih objektov; kdaj se smatra, da je objekt zgrajen; upo- 
raba sredstev za premogovnike; kakšne obveznosti1 ima, banka pri financiranju 
objektov ter za pravočasno izgradnjo' objektov in pri pokrivanju eventualnih 
podražitev. 

V razpravi so člani odborov poudarili, da je treba v pogodbi opredeliti, da 
predstavlja vsota 822,1 milijona dinarjev tista sredstva, ki jih zagotavlja repu- 
blika na podlagi zakonov (brez usmerjenih sredstev za investicije v gospo- 
darstvu) in da se razpolaganje z eventualno^ večjim prilivom, od te vsote oziroma 
s prihranki uredi s posebnim zakonom v smislu 9. člena zakona o zagotovitvi 
dtopolnilnih kreditnih sredstev za dokončanje elektroenergetskih objektov. 

4. Predlog zakona sta odbora v načelu sprejela. V podrobni obravnavi pa 
sta sprejela naslednji dopolnilni predlog: 

»Za 2. členom se doda nov 3. člen, ki se glasi: 
Elektro-energetska organizacija, ki jte investitor elektrogospodarskega 

objekta, ki se financira iz sredstev, zbranih po tem zakonu in po zakonu o 
dopolnilnih sredstvih za financiranje elektroenergetskih objektov v letih 
1966—1970 (Ur. 1. SRS, št. 24/66) ter uporabnik družbenih sredstev, ki je 
vplačal posojilo ali deponiral sredstva po^ določbah teh zakonov, se lahko dogo- 
vorita, da se preoblikujejo, na podlagi teh zakonov vplačana sredstva v združena 
sredstva za' graditev elektroenergetskega objekta v smislu določb 8. ter 63. do 
64. g člena zakona o sredstvih gospodarskih organizacij (Ur. 1. FLRJ, št. 17/61 
in SFRJ, št. 31/67). 

Banka, pri kateri so bila vplačana sredstva na podlagi navedenih zakonov, 
je dolžna po prejšnjem odstavku sklenjene pogodbe izvesti v svojih poslovnih 
knjigah. 

41* 
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Podrobnejše določbe o načinu knjižne izvedbe preoblikovanja sredstev ozi- 
roma izvedbe pogodb po prejšnjih odstavkih in o dokumentaciji, ki je za to 
potrebna, predpiše republiški sekretar za finance.« 

Dosedanji 3. člen se prestevilči v 4. člen. 
S predlagano dopolnitvijo zakonskega predloga se omogoči, da se lahko že 

sedaj obvezna posojila ali deponirana sredstva spremenijo v pogodbeno zdru- 
žena sredstva za gradnjo- elektroenergetskih objektov. Ta prekvalifikacija sred- 
stev bo pospešila procese, ki vodijo k naprednejšemu gospodarjenju z elektron 
energetskimi objekti, zlasti s tem, da se bo povečal vpliv in sodelovanje upo^ 
rabnikov pri gospodarjenju in financiranju elektrogospodarstva. 

Predstavnik izvršnega sveta si je o predloženi dopolnitvi pridržal pravico 
naknadne izjave. 

Odbor za proizvodnjo in promet republiškega zbora in občasni odbor za 
proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora predlagata 
republiškemu in gospodarskemu zboru, da sprejmeta predlog zakona skupaj 
s predloženo dopolnitvijo po skrajšanem postopku. 

Odbor za proizvodnjo in promet republiškega zbora je za svojega poro- 
čevalca določil poslanca Iva Sčavničarja, občasni odbor za proizvodnjo, promet 
in poslovno sodelovanje pa poslanca Ivana Zupana. 

Št.: 402-92/68 
Ljubljana, 7. marca 1968 

Na svoji seji dne 14. marca 1968 je zakonodajno-pravna komisija Skupščine 
SR Slovenije obravnavala amandma, ki sta ga k predlogu zakona o spremembah 
zakona o zagotovitvi dopolnilnih kreditnih sredstev za dokončanje elektroener- 
getskih objektov na svoji seji dne 6. marca 1968 predlagala odbor za proiz- 
vodnjo in promet republiškega zbora ter občasni odbor za proizvodnjo, promet 
in poislovno sodelovanje gospodarskega zbora, ter vsebinsko istoveten amandma 
izvršnega sveta, kot predlagatelja zakona, z dne 7. marca 1968. 

Komisija je ugotovila, da za sprejem predlaganega, amandmaja v obstoječi 
zakonodaji ni ovir in je uporaba režima združenih sredstev za graditev elektro- 
energetskih objektov v tem primeru skladna z zakonom o sredstvih gospodarskih 
organizacij (Ur. 1. FLRJ, št. 17/61 in SFRJ, št. 31/67), ker gre za možnost 
preoblikovanja sredstev posojila ali deponiranih sredstev v združena: sredstva 
na prostovoljni pogodbeni; osnovi in ne za obveznost. Glede na to komisija 
k predloženemu amandmaju ni imela pripomb. 

Amandma navedenih dveh odborov se od amandmaja izvršnega sveta razli- 
kuje v tem, da v začetku besedila amandmaja označuje investitorja z nazivom 
»elektro-energetska organizacija-«, izvršni svet pa. ga imenuje »elektrogospo- 
darska organizacija«. Ob tem je bila komisija mnenja, da je v tem delu bese- 
dilo, ki ga predlaga izvršni svet, ustreznejše in v skladu z obstoječo terminolo- 
gijo, medtem ko bi se izraz, ki ga v tej zvezi predlagata odbora, utegnil raz- 
lagati preozko. 

St.: 402-92/68 
Ljubljana, 18. 3. 1968 
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PREDLOG ZAKONA 

o popustih na cene za skupinska potovanja otrok in mladine 

1. člen 

Otroci in mladina imajo pri skupinskih potovanjih pravico do popusta 
pri prevozih z javnimi prevoznimi sredstvi, ki jih opravljajo prevozna podjetja, 
s katerimi se sklenejo pogodbe po 3. 'členu tega zakona: 

1. za šolske izlete in poučne ekskurzije učencev in študentov; 
2. za skupinska potovanja pionirjev, članov Zveze mladine Slo.ven.ije in 

članov Zveze študentov; 
3. za skupinska potovanja otrok in mladine, kadar potujejo v okrevališča, 

počitniške kolonije in domove; 
4. za potovanja mladinskih skupin članov Zveze za telesno kulturo Slove- 

nije, Počitniške zveze Slovenije, Zveze tabornikov Slovenije in Planinske zveze 
Slovenije, kadar potujejo njihovi člani na taborjenja, športne prireditve, oziroma 
na ogled kulturnih, zgodovinskih in naravnih znamenitosti. 

Pravico do popusta imajo tudi osebe, ki jih organizator izleta, ekskurzije 
oziroma potovanja iz prejšnjega odstavka določi za spremljevalce. Pni tem sme 
biti največ en spremljevalec na vsakih deset udeležencev skupine. 

Za šolske izlete in poučne ekskurzije učencev osnovnih šol se daje popust 
samo, če potovanje ne traja več kot dva dni. 

2. člen 

Pravica do popusta se uveljavlja na podlagi potrdila organizatorja poto- 
vanja, s katerim se ugotavlja, da člani skupine izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega 
člena tega zakona. Skupina mora imeti najmanj deset oseb. 

3. člen 

Popust pO' tem zakonu znaša 20 %> od polne vozne cene. Pri prevozu 
z vlakom znaša popust 20 % vozne cene za II. razred osebnega oziroma brzega 
vlaka. 

Popust se daje po pogodbi, ki jo skleneta republiški sekretariat za finance 
in prevozno podjetje; v pogodbi je treba določiti tudi popust, ki ga daje pre- 
vozno podjetje (komercialni popust). 

4. člen 

Sredstva za kritje nadomestila iz prvega odstavka prejšnjega člena se 
zagotovijo v proračunu SR Slovenije. 

5. člen 
« 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS-. 
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OBRAZLOŽITEV 

Po zveznem zakonu o voznih olajšavah v potniškem prometu za mladino 
in otroke (Uradni list SFRJ, št. 57/65) so imeli mladina in otroci pravico do 
75'°/o popusta pri redni prevozni ceni v železniškem, cestnem, morskem in 
rečnem prometu. 

1. za. šolske izlete dijakov in znanstvene ekskurzije študentov, 
2. za kolektivna potovanja pionirjev, 
3. za mladino in otroke, kadar v skupinah potujejo v okrevališča, počitniške 

kolonije in domove ali na taborjenja; 
4. za skupinska potovanja članov počitniške zveze Jugoslavije in članov 

Zveze izvidnikov Jugoslavije, kadar potujejo v skupini najmanj pet oseb. 
Sredstva za regres pri teh skupinskih potovanjih so bila zagotovljena 

v zveznem proračunu. Ko je 31. marca 1967 prenehal veljati zvezni zakon, je 
bilo urejanje voznih olajšav za skupinska potovanja mladine preneseno na 
republike. 

Z zakonom o voznih olajšavah za skupinska potovanja mladine in otrok 
(Uradni list SRS, št. 16/67), ki ga je sprejela Skupščina SR Slovenije 20. aprila 
1967, je republika priznala mladini in otrokom do konca leta 1967 popust za 
iste vrste skupinskih potovanj kot je to določal zvezni zakon, vendar siamo za 
prevoze po železnici. 

Sredstva za ta namen je določila Skupščina SR Slovenije z odlokom o zadol- 
žitvi SR Slovenije, da se zagotovijo sredstva za nadomestilo za vozne olajšave 
za skupinska potovanja mladine in otrok v letu 1967. 

Ker je z 31. decembrom 1967 zakon o voznih olajšavah nehal veljati, ni 
razen komercialnega popusta nobenih možnosti za vozne olajšave pri skupinskih 
potovanjih otrok in mladine. To bi imelo resne posledice, ker šole ne bi mogle 
organizirati šolskih izletov in ekskurzij, občutno pa bi bile prizadete tudi 
Zveza mladine Slovenije, Zveza študentov Slovenije, Zveza za telesno kulturo 
Slovenije, Počitniška zveza, Slovenije, Zveza tabornikov Slovenije in Planinska 
zveza Slovenije. 

Te organizacije izpolnjujejo poglavitni del programa prostovoljnih dejav- 
nosti šolske mladine v času izven pouka in imajo pomembno družbeno vzgojno 
vlogo. Po podatkih teh organizacij se udeleži skupinskih potovanj letno okoli 
20 000 članov mladinskih skupin Planinske zveze Slovenije, 28 000 članov mla- 
dinskih skupin Zveze tabornikov ter nad 60 000 članov mladinskih skupin 
Počitniške zveze Slovenije. Razen tega pa organizirajo organi družbeno-poli- 
tičnih skupnosti letno potovanja v okrevališča, počitniške kolonije in domove 
za približno 18 000 otrok. 

Zato, da se v prihodnjem obdobju uredijo vozne olajšave za skupinska 
potovanja otrok in mladine, je republiški sekretariat za prosveto in kulturo 
pripravil osnutek zakona o popustih na cene za skupinska potovanja otrok in 
mladine. 

Predlog ima naslednje značilnosti: 
1. Zakon priznava popust za iste vrste skupinskih potovanj, kot jih je 

določal zakon o voznih olajšavah (Uradni list SRS, št. 16/67) s tem, da se ta 
potovanja ne omejujejo le na prevoze po železnici. Za-šolske izlete in poučne 
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ekskurzije učencev osnovnih šol, ki so do sedaj uživali pravico do popusta 
ne glede na trajanje izletov oziroma ekskurzij, se z zakonom/ zaostrujejo pogoji 
popusta, ki se daje samo, če potovanje ne traja, več kot dva dni. Namen, tega 
določila je preprečevati predolga potovanja osnovnošolskih učencev. 

2. Sredstva za popust, za katerega dobi prevozno podjetje povračilo', naj se 
določijo s proračunom SR Slovenije. 

3. Stopnja popusta se z osnutkom, zakona določa enotno za vse vrste pre- 
vozov in to v višini 20 % od polne prevozne cene. S pogodbami med prevoznimi 
podjetji in republiškim sekretariatom za. finance bodo (natančneje določeni 
pogoji prevozov, višina komercialnega popusta ter način obračunavanja regresa,. 
Morebitna razlika med regresnimi zahtevki in proračunsko postavko naj bi se 
obračunala v prihodnjem proračunskem letu, 

Tako rešitev problema so uzakonile vse republike v SFRJ. SR Hrvatska 
zagotavlja za skupinske prevoze otrok in mladine 20% popust, druge repu- 
blike pa 30°/o popust in to za železniške, avtobusne in pomorske prevoze. 
Pravica do regresia se v drugih republikah prizna prevoznim podjetjem ne glede 
na komercialni popust, izjema je le SR Bosna in Hercegovina,, kjer se pravica 
do povrnitve stroškov do polne oene prevoza daje samo tistim prevoznim 
podjetjem, ki odobravajo vsaj 35% komercialni popust. V SR Srbiji in SR 
Hrvatski obračunava regrese mesečno Služba družbenega knjigovodstva, v drur- 
gih republikah pa določeni republiški sekretariat, ki je pooblaščen, da se s pre^- 
voznimi podjetji lahko dogovori za, pavšalni regres. V tem. primeru mesečno 
obračunavanje ni potrebno. 

SR Slovenija je v letu 1967 za obdobje od 1. 4. do 31. 12, zagotovila za 
skupinska potovanja otrok in mladine po železnici pavšal v znesku 2 100 000 din. 

Po podatkih organizacij, ki jih navaja predlog zakona, ter na, podlagi sta- 
tističnih podatkov o številu učencev in študentov vseh vrst šol se bo predvi- 
doma udeležilo: 

1. šolskih izletov in ekskurzij približno 330 000 učencev in študentov 

2. smučarskih tečajev in tekmovanj 
tar drugih športnih manifestacij . . 90 000 otrok in mladine 

3. potovanj, ki jih prireja Planinska 
zveza Slovenije  20 000 otrok in mladine 

4. potovanj v okrevališča, počitniške 
kolonije in domove  20 000 otrok in mladine 

5. pionirskih srečanj  33000 otrok in mladine 

6. potovanj tabornikov . . , . . . 28 000 otrok in mladine 

7. potovanj v okviru počitniške zveze 
Slovenije . .    60000 otrok in mladine 

Skupno . . . 581 000 udeležencev 

V republiškem proračunu za leto 1968 je za ta namen predviden znesek 
1 500 000 din- Sredstva za kritje popusta se ne bodo več dajala pavšalno, temveč 
nia podlagi obračunov opravljenih prevozov. Za morebitni primanjkljaj bo 
treba naknadno' zagotoviti potrebna sredstva. 
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POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
27. februarja 1968 obravnavala predlog zakona o popustih na oene za skupinska 
potovanja otrok in mladine, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni 
svet. 

Komisija je uvodoma ugotovila, da je predlagani zakon potreben glede 
na to, da. je bilo z zakonom o olajšavah za skupinska potovanja mladine in 
otrok (Uradni list SRS, št. 16/67) urejeno vprašanje navedenih olajšav za leto 
1967. Od 31. 12. 1967 dalje torej vprašanje družbene participacije za, vozne 
olajšave pri skupinskih potovanjih mladine in otrok ni rešćno in v tem po- 
gledu preostajajo le ugodnosti, ki jih eventualno nudijo posamezna prevozniška 
podjetja. S predlaganim zakonom, pa se to vprašanje ureja za leto 1968 in za 
naprej. 

V zvezi z izhodišči predlaganega zakona je bilo najprej v načelu obravna- 
vano vprašanje, ali predlagana ureditev daje ugodnosti za dovolj širok obseg 
prevozov v primerjavi z ureditvijo v preteklem letu, ko so popusti veljali le 
za prevoz po železnici. V tej zvezi je bilo ugotovi jemo, da predlagani zakon ne 
daje prednosti nobeni prometni panogi, temveč velja predlagani režim olajšav 
ob enakih pogojih za prevoze z vsemi javnimi prevoznimi sredstvi. Poleg železnic 
pride torej v poštev tudi cestni, pomorski in ostali javni promet. Po mnenju 
komisije tak zaključek jasno izhaja iz določbe 1. člena zakonskega predloga, 
pa tudi iz ostalih njegovih določb. 

Ne glede na širše možnosti uporabe javnih prevoznih sredstev, s čimer se 
siicer daje ugodnosti olajšav tudi otrokom oziroma mladini v krajih, ki niso 
dosegljivi z železnico, pa je komisija ugotovila, da se na drugi strani objektivni 
pogoji za koriščenje voznih olajšav na splošno slabšajo tako glede na manjšo 
družbeno participacijo v ceni prevoza kot tudi glede na skupna sredstva, ki 
so v ta namen predvidena v letošnjem republiškem proračunu. V tej smeri 
delujejo tudi nekatere omejitve oziroma poostreni pogoji, ki jih za. koriščenje 
olajšav postavlja zakonski predlog. 

V zvezi z zaostrenimi pogoji se je v komisiji predvsem razpravljalo o pove- 
čanju skupine, ki ima pravico^ do popusta, od 5 na 10 oseb. Nekateri člani 
komisije so menili, da bo ta. omejitev močno prizadela zlasti nekatere kvali- 
tetne športne zvrsti, v katerih potuje na razna tekmovanja le po nekaj naj- 
boljših športnikov iz posameznih telesnovzgojnih organizacij. Na drugi strani 
pa je bilo ugotovljeno, da bi eventualno znižanje števila oseb v skupini na 5 ali 
manj oseb, omogočilo tudi zlorabljanje ugodnosti po majhnih skupinicah v na- 
sprotju z intencijami predlaganega zakona, kar bi poleg drugega tudi neupravi- 
čeno povečevalo stroške prevozov. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga ni bilo predlogov za 
njegove spremembe oziroma dopolnitve. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona v skladu z ustavo in s pravnim sistemom. 

Št.: 34-56/68 

Ljubljana, 27. 2. 1968 
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Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in začasni 
odbor za proračunski sistem in finance organizacijsko-političnega zbora sta 
na skupni seji dine 23. 2. 1968 obravnavala predlog zakona o popustih na cene 
za skupinska potovanja otrok in mladine, ki ga je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil izvršni svet s predlogom, da ga obravnava po skrajšanem postopku. 

Odbora sta uvodoma obravnavala predlog izvršnega sveta, po katerem pred- 
laga, da se zakonski predlog obravnava po skrajšanem postopku v smislu 
prvega odstavka 294. člena, poslovnika Skupščine SR Slovenije. Odbora sta bila 
mnenja, da v danem primeru ni treba obravnavati niti predloga za izdajo zakona, 
niti zakonskega, osnutka. Pri razpravah o problematiki voznih olajšav, tako 
v pristojnih zborih, kot tudi v njihovih odborih, je bila. že ugotovljena potreba 
po izdaji takega zakona in tudi določena načela, ki naj jih zakon vsebuje. 
Poleg tega sta bila odbora mnenja, da je treba zakonski predlog čimprej sprejeti 
in tako omogočiti mladini ugodnosti, ki jih zakon nudi pri skupinskih poto- 
vanjih. Zaradi tega sta se odbora s predlogom izvršnega sveta za obravnavanje 
po skrajšanem postopku strinjala. 

V nadaljnji obravnavi- sta odbora ugotovila, da je Skupščina SR Slovenije 
aprila 1967 sprejela zakon o voznih olajšavah za skupinska potovanja mladine 
in otrok v SR Sloveniji za leto 1967, ker je 31. marca 1967 prenehal veljati 
zvezni zakon o voznih olajšavah za mladino in otroke. Omenjeni republiški 
zakon pa je veljal le do konca preteklega leta in tako za leto 1968 vprašanje 
popustov za skupinska potovanja mladine in otrok ni bilo urejeno. Odbora 
sta bila mnenja, da je treba tudi v bodoče omogočiti mladini in otrokom 
vozne olajšave piri skupinskih potovanjih, ker sedanje materialne prilike še 
niso take, da bi bilo umestno te ugodnosti odpraviti ne glede na to, da imajo 
take olajšave uvedene tudi druge republike. 

Odbora sta povsem, soglašala s predlagateljem zakonskega predloga, da je 
treba kriterije pri izkoriščanju voznih olajšav primerno zaostriti, kar narekujejo 
predvsem omejena finančna sredstva. Za letošnje leto je v ta namen predvi- 
denih 1,5 mio din, vendar točnega izračuna stroškov za ta namen ni mogoče 
prikazati,, ker vnaprej ni bilo znanog v kolikšni meri bodo upravičenci vozne 
olajšave koristili. Odbora sta opozorila na možnost, da bo treba razliko, ki bi 
nastala med predvidenimi sredstvi in dejansko potrošenimi, za ta namen, kriti 
iz sredstev republiškega proračuna za leto 1969. 

Odbora sta se tudi strinjala s tem, da velja ugodnost tako za prevoze po 
železnici, kot tudi za prevoze z avtobusi s tem, da sklepa republiški sekretariat 
za finance p»ogodbe z najugodnejšimi ponudniki. 

Odbora sta se s predlaganim zakonom v načelu strinjala. 
Pri obravnavanju v podrobnostih so bili nekateri člatni odborov mnenja, 

da ne bi kazalo omejevati šolske izlete in poučne ekskurzije osnovnih šol samo 
na dva dni, kot to predvideva zadnji odstavek 4. točke 1. člena predlaganega 
zakona. Odbora pa nista predlagala spremembe tega določila, ker sta v večini 
soglašala s predlagateljem, da učence osnovnih šol ne gre utrujati s predolgimi 
potovanji, ki čestokrat ne dosežejo želenega namena, po drugi strani pa zahte- 
vajo taka, potovanja večja sredstva. 

Prav tako so se nekateri člani odborov zavzemali za to, da bi zakonski 
predlog vseboval določboi, po kateri bi bil natečaj prevozniških podjetij, ki bi 
nudila regresirane prevoze, obvezen. Odbora spremembe zakonskega besedila 
nista predlagala, ker je v SR Sloveniji več prevozniških podjetij, od katerih 
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vsako ne pokriva celotnega republiškega območja, vozne olajšave pa veljajo 
za vso Slovenijo. Zaradi tega sta odbora mnenja, da je umestneje, če republiški 
sekretariat za finance sam pretehta, katero prevozniško- podjetje nudi najugod- 
nejše pogoje m z njimi sklene pogodbo. Odbora sta se spričo tega z zakonskim 
predlogom tudi v podrobnostih strinjala. 

Odbora predlagata republiškemu in organizacijsko-političnemu zboru, dia 
sprej meta predlog zakona o popustih na oene za skupinska potovanja otrok im 
mladine v predloženem besedilu. 

Odbor za družbeni plan, fiinance in proračun republiškega zbora je za 
svojega poročevalca določil poslanca Milana Ravbarja, začasni odbor za prora- 
čunski sistem in finance organizacijsko-političnega zbora pa poslanca, Jožeta 
Pračka. 

Št.: 34-56/68 
Ljubljana, 27. 2. 1968 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov prosvetno-kulturn«ga 
zbora — poročilo z dne 7. 3. 1968, št. 34-56/68. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije -— dodatno poročilo 
z dne 26. 3, 1968, št. 34-56/68. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o požarnem varstvu 

RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

I. Načela za organizacijo in delo na. področju požarnega varstva predpisuje 
temeljni zafcoin o varstvu pred požarom (Uradni list FLRJ, št. 18/56), ki je bil 
usklajen z ustavo z zakonom o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakooa 
o varstvu pred požarom (Uradni list SFRJ, št. 10/65). Ze v postopku za uskla- 
ditev tega zakotna z ustavo se je ugotovilo, da novela ne bo rešila problematike 
preventivnega in represivnega požarnega varstva v skladu z družbenoekonom- 
skim in političnim razvojem, marveč je za to potreben nov zakon. Zato je 
zvezni sekretariat za notranje zadeve že junija 1965 pripravil predasnutek 
novega temeljnega zakona o- varstvu pred požarom, ki je po večkratnih spre- 
membah in dopolnitvah še danes v fazi predosnutka. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov organizacijsko-poli- 
tičnega zbora in odbor za organizaeijsko-politična vprašanja republiškega zbora 
Skupščine SR Slovenije sta na. svoji seji dne 5. 1. 1968 obravnavala poslednji 
predosnutek zveznega zakona ter sprejela obširne načelne in individualne pri- 
pombe. Pri tej priliki je bilo sklenjeno, naj se še pred sprejetjem zveznega 
zakona pripravi gradivo za republiški zakon o požarnem varstvu. Odbora sta 
sklenila, da bosta, predlog temeljnega zakona o varstvu pred požarom obravna- 
vala skupaj s predlogom za sprejem republiškega zakona o požarnem varstvu, 
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Cfaganizacijsko-poMtični zbor naj bi sprejel stališča, ki bodo služila zakonski 
ureditvi gasilstva tako v Sloveniji kot tudi v zvezi. 

Ta okoliščina je povod, da predlaga republiški sekretariat za notranje 
zadeve izdajo* republiškega zakona o požarnem varstvu že sedaj, ko še niso 
dokončno utrjena načela in stališča glede nekaterih vprašanj, ki jih mora rešiti 
zvezni zakon,. Pri vsem tem niti ni odločeno, ali naj ima zvezni zakon značaj 
temeljnega ali splošnega zakona. 

II. Ne glede na dileme okrog nekaterih načelnih vprašanj novega zakona 
so razlogi, ki narekujejo izdajo republiškega zakona. Na podlagi pooblastila 
v temeljnem zakonu o varstvu pred požarom, iz leta 1956 je Skupščina SR 
Slovenije sprejela zakon o gasilskih društvih (Uradni list LRS, št. 22/59) in ga 
uskladila z ustavo z zakonom o spremembah zakona, o gasilskih društvih iz 
leta 1965 (Uradni list SRS, št. 11/65). Ta zakon obravnava pretežno le organiza- 
cijska vprašanja prostovoljnih gasilskih organizacij,- S sprejetjem temeljnega 
zakona o -društvih in izdajo njegovih podzakonskih predpisov je prenehala 
potreba po posebnem zakonu o gasilskih društvih, ker so načela o ustanav- 
ljanju društev, ki se morajo uporabljati tudi za gasilske organizacije, predpisana 
v zveznem zakonu, notranjo organizacijo pa si društva in zveze predpisujejo 
same na podlagi društvene samouprave s statuti in pravili. Republiški zakon 
o gasilskih društvih je pretežno razveljavljen. 

Predosnutek zveznega zakona vsebuje v svoji poslednji fazi le splošna 
načela za izgradnjo sistema preventivnih predpisov, za organizacijo preventivne 
in represivne požarnovarnostne službe s posebnim ozirom na inšpekcijsko službo, 
ki naj zagotovi realizacijo; in spoštovanje predpisanih preventivnih ukrepov 
za varnost pred požarom. Pri podrobni izvedbi teh načel bo moral republiški 
zakon rešiti1 vrsto vprašanj, deloma takih, ki jih danes rešuje veljavni temeljni 
zakon enotno za vso državo, ki pa niso sprejeta v predosnutku novega zakona, 
deloma pa tudi nova, ki jih je možno urediti na podlagi splošnega ustavnega 
pooblastila, izraženega v 'četrtem odstavku 119. člena ZU, njihovo rešitev pa 
zahtevajo intenzivnejša skrb za varnost premoženja in zdravja ljudi, razlogi 
poglabljanja samoupravnih odnosov ter prizadevanje, da se vključijo vsi raz- 
položljivi dejavniki v sistem sodobnega, požarnega varstva. 

Zavedati pa se moramo, da ostane v pristojnosti zveznih organov skoraj 
pretežno predpisovanje preventivnih ukrepov za objekte v gospodarstvu, na 
področju urbanističnega urejevanja, za varstvo gozdov in za varnost zgradb 
pred požarom, v katerih se zbira, večje število ljudi. 

Po takem bo domena republiške zakonodaje v glavnem organizacija gasilske 
(represivne) službe, ureditev strokovnega izobraževanja gasilcev, medsebojnih 
odnosov med posameznima vrstami gasilskih služb (poklicnimi in prostovolj- 
nimi enotami, ki so lahko organizirane po teritorialnem načelu ah vezane na 
delovno organizacijo oziroma zavod), ureditev odnosov gasilskih služb nasproti 
upravnim, organom, zlaisti pa ureditev vprašanja financiranja prostovoljnih 
gasilskih organizacij, ki ga predosnutek zveznega zakona ne rešuje. Pomembno 
mesto na področju požarnega varstva pripada požarni inšpekciji, ki iimia v veljav- 
nih predpisih le skromne zametke in zahteva jasno in učinkovito normativno 
ureditev. Predosnutek zveznega zakona ima le načelne smernice o organizaciji 
požarne inšpekcijske službe. Tako bo potrebno posvetiti posebno pozornost 
tudi izgradnji te nove inšpekcijske službe, od katere dejavnosti je odvisna v 
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marsičem pravilna in pravočasna realizacija predpisanih preventivnih ukrepoy 
za preprečitev in odstranitev požarne nevarnosti. 

Poleg teh osrednjih vprašanj novega republiškega zakona bo treba s števil- 
nimi določbami rešiti notranja organizacijska vprašanja gasilske službe ter 
posvetiti posebno pozornost vprašanju sodobne tehnične opreme, ki mora biti 
na voljo gasilski službi, da je kos v pogojih nenehnega industrijskega razsoja 
obvladati nevarnosti pred požarom, ki se pojavljajo v novih oblikah delovnih 
in tehnoloških procesov. 

NAČELA, NA KATERIH NAJ TEMELJI ZAKON 

Izhodišča za ureditev vprašanj, ki sodijo v področje republiške protipožarne 
zakonodaje, naj bi bila določena načela, ki izhajajo deloma že iz predosnutka 
zveznega zakona, deloma pa naj bi prišla do izraza v republiškem zakonu. Taka 
izhodišča so: 

1. načelo načrtne in nepretrgane realizacije ukrepov za varnost pred 
požarom,; 

2. (načelo univerzalnosti; 
3. načelo odgovornosti za izvedbo predpisanih ukrepov; 
4. načelo kontrole nad izvajanjem predpisanih ukrepov; 
5. načelo sodelovanja organov in operativnih enot požarnega varstva z 

varstvom pred elementarnimi in drugimi hudimi nesrečami ter s civilno zaščito; 
6. načelo strokovne enotnosti poklicnega in prostovoljnega gasilstva. 

Ad 1) 

To načelo naj izraža občinski načrt požarnega varstva ter ustrezni načrti 
delovnih organizacij, ki morajo biti usklajeni z občinskim načrtom kot te- 
meljem požarnovarnostnega planiranja. 

Zadeve, ki morajo biti urejene v občinskem načrtu, so nakazane v prad- 
osnutku zveznega zakona. Gre predvsem za dejavnike, ki naj uresničujejo pre- 
ventivne ukrepe, gasijo* iin rešujejo dobrine, ki jih ogroža požar, za materialna 
sredstva, ki marajo biti zagotovljena za učinkovito delo gasilske službe, za 
organizacijo propagandno-vzgojnih ukrepov in drugih ukrepov, ki naj zagoto^ 
vijo racionalno uporabo razpoložljivih človeških sil in materialnih sredstev za 
preprečitev in odstranitev požarne nevarnosti. 

Sestavni del občinskega načrta požarnega varstva je med navedenimi in 
drugimi ukrepi tudi porazdelitev razpoložljivih gasilskih enot na določene <>p<' 
rativne sektorje, na katerih izvajajo gasilske in reševalne akcije določene sku- 
pine gasilskih enot (poklicne in prostovoljne) ob udeležbi občanov, kadar je tudi 
to potrebno. V tem primeru ne gre za ustanavljanje novih gasilskih organi- 
zacij, temveč za sestavo operativnih enot in določitev območij, na katerih take 
operativne enote delujejo. 

V okviru takega načrta operativnih območij posameznih gasilskih enot 
lahko govorimo o občinskih in medobčinskih gasilskih enotah, o pomožnih 
gasilskih enotah ter o gasilski samozaščiti. Gre torej v bistvu le za grupacije 
poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot ter za organizacijo aktivne udeležbe 
občanov pri gašenju in reševanju, ki niso člani gasilskih enot. 
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Operativno pokrivanje terena se lahko uredi tudi z republiškim načrtom, 
kolikor bo sprejeto načelo, da ima tudi republika svoj načrt požarnega varstva. 

Načrt operativnih območij naj bi bil tudi podlaga za določitev materialnih 
sredstev, ki jih morajo zagotoviti gasilskim enotami, ustanovljenim po teri- 
torialnem načelu, občine in zavarovalnice. 

Aid 2) 

Varstvo življenja ljudi in premoženja pred požarom kot naloga, ki je sploš- 
nega družbenega pomena za republiko, nalaga dolžnost, da skrbijo za, izvajanje 
predpisanih ukrepov družbeno-politične skupnosti (občine in republika), delovne 
in. druge organizacije ter občani sami. Vsi navedeni dejavniki naj bodo vključeni 
v sistem za uresničevanje preventivnih ukrepov za, varnost pred požarom ter 
za gašenje in reševanje oziroma za pomoč in sodelovanje pri tem delu. 

Ad 3) 

Vprašanje odgovornosti mora zakon rešiti v skladu z današnjo stopnjo 
družbenega razvoja in v duhu samoupravljanja v tem smislu, da mora delovna 
organizacija imeti oziroma sprejeti samoupravni akt o požarnem varstvu ter 
v tem aktu konkretizirati osebe, ki so odgovorne za izvršitev predpisanih 
ukrepov v okviru organizacije kot celote ali v okviru obrata oziroma delovne 
enote. V 13. členu veljavnega temeljnega zakona o varstvu pred požarom je 
rečeno, da je odgovoren za izvajanje ukrepov proti požaru lastnik objekta 
oziroma organ, ki upravlja objekt, v delovnih in drugih organizacijah pa 
direktor, v obratih in samostojnih poslovnih enotah delovne ali druge orga- 
nizacije pa vodja obrata oziroma enote. V objektih, v katerih so uradni pro- 
stori državnih organov, je za izvajanje predpisanih ukrepov proti požaru odgo- 
voren 'delavec, ki mu je zaupana skrb za, objekt. Ker take določbe predosnutek 
novega zveznega zakona nima, bodo v navedeni določbi izražena načela nujno 
morala dopolniti vprašanja odgovornosti za izvedbo predpisanih preventivnih 
ukrepov. 

Ad 4) 

Kontrolo nad izvajanjem predpisanih ukrepov naj bi opravljale poleg or- 
ganov državne uprave (požarne inšpekcije) tudi komisije v delovnih organiza- 
cijah in na terenu. Na področju protipožarne preventive igrajo pomembno 
vlogo protipožarni pregledi. Za take preglede je s predosnutkom zveznega 
zakona predvidena požarna; inšpekcija. Le-ta pa vseh objektov sama ne more 
pregledati. Zaradi tega so potrebne komisije občanov ter predstavnikov službe 
požarnega varstva (požarne inšpekcije) in delovnih organizacij. Take komisije 
naj bi bile organizirane na teritorialnem načelu (za. preglede stanovanjskih 
objektov v občini) in po načelu industrijsko-zavodske preventive (v delovni 
organizaciji za preglede njenih objektov in naprav). Zaradi posebnega varstva 
proizvajalnih sredstev v družbeni lasti, ki so izrazito izpostavljena požarni 
nevarnosti, bi morala imeti vsaka delovna organizacija svojo protipožarno ko- 
misijo. 

Ad 5) 

Zakon mora dati poudarek tudi ozki povezanosti organov in enot požarnega 
yanstva z enotami in organi, ki jim je zaupana organizacija varstva pred 
elementarnimi in drugimi hudimi nesrečami: Prav tako naj bi bilo zagotov- 
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ljeno sodelovanje požarnega varstva s civilno zaščito. Navedeni ustanovi marata 
imeti poleg drugih nalog tudi organizirano službo gašenja in reševanja. V ta 
namen se lahko poslužujeta obstoječe protipožarne ali gasilske službe, potrebno 
je le določiti medsebojna razmerja ter tesno sodelovanje. 

Ad 6) 

Strokovno enotnost poklicnega in prostovoljnega gasilstva, ki sta sicer po 
svoji notranji organizaciji različno' urejeni, narekujejo zlasti okoliščine, da imata 
skupen cilj, ki ga lahko zasledujeta na podlagi iste strokovne usposobljenosti 
in da ni razlik oziroma bi ne smelo biti razlik v njuni tehnični opremljenosti. 
Te okoliščine narekujejo določeno stookovno-organizacijsko povezavo, katere 
zunanji izraz naj bi bili enotno predstavništvo obeh vrst gasilske službe, skupni 
napori in prizadevanja za strokovno vzgajanje in izobraževanje gasilcev, enotna 
organizacijska načela za uresničevanje preventivnih ukrepov, za katere so pri- 
stojne gasilske enote, skrb za popularizacijo preventivnih ukrepov med prebi- 
valstvom, ter enotni normativi za skupne nastope pri gašenju in reševanju. 
Taka enotnost, pojmovana na podlagi navedenih kriterijev, rodi seveda določene 
odnose med obema vrstama, gasilske službe ter odnose nasproti organom druž- 
beino-politične skupnosti. 

Za podrobno izpeljavo navedenih načel bi moral republiški zakon v merah 
pooblastil zveznega zakona, in, splošnega ustavnega pooblastila urediti zlasti 
tale vprašanja, ki naj bi bila, hkrati z načeli tudi izhodišče za izdelavo tez za 
republiški zakon o požarnem varstvu1: 

1. varstvo pred požarom je zadeva splošnega družbenega pomena, za, repu- 
bliko. Gašenje požarov in reševanje ljudi ter premoženja, ki ga ogrožata požar 
ali elementarna nesreča, je javna, služba,; 

2. nosilci obveznosti s področja požarnega varstva so občine in republika, 
delovne in druge organizacije: ter občani, ki so sposobni za gašenje in reševanje, 
kolikor niso kot člani vključeni v prostovoljne gasilske enote; 

3. zakon moira določiti organe, ki imajo pravico odrediti mobilizacijo pre- 
voznih sredstev in orodja delovnih organizacij in mobilizacijo občanov, spo- 
sobnih za gašenje in reševanje ter najpotrebnejših sredstev za gašenje in reše- 
vanje, ki šio- njihova last, če nastane požar ali huda elementarna nesreča 
tolikšnega obsega, da za gašenje ali reševanje ne zadoščajo gasilske enote in 
njihova, tehnična sredstva; 

4. osnovni in glavni instrument za, načrtovanje ukrepov na področju požar- 
nega varstva je občinski načrt požarnega varstva. Načrt mora imeti vsaka 
občina. Načrt sprejme občinska skupščina in ima veljavo odloka; načrt požar- 
nega varstva mora imeti vsaka delovna organizacija, pa tudi druge organiza- 
cije in, državni organi, ki imajo premoženje, ki je lahko ogroženo pred, požarom ; 

5. občina skrbi po svojih organih in organizacijah, ki so po občinskem 
načrtu požarnega varstva nosilci posameznih obveznosti', za organizacijo in 
izvedbo ukrepov, potrebnih, da se zagotovi požarna varnost; 

6. zadeve s področja požarnega varstva, ki pomenijo izvrševanje zakonov 
in drugih predpisov v obliki upravnega postopka in materialnih upravnih dejanj 
(upravne zadeve) opravljajo upravni organi, ki jih določa zakon (organizacijski 
predpisi o notranjih zadevah ter odloki občinskih skupščin). Teh zadev ne 
morejo opravljati organizacije poklicnega ,ali prostovoljnega gasilstva, dokler 
je vodenje upravnega postopka po zakonu o splošnem upravnem postopku (ki 
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je zvezni zabon) v pristojnosti upravnih organov in dokler zvezni zakon teh 
zadev ne prenese v pristojnost navedenih organizacij (zavodov za požarno var- 
nost ali prostovoljnih gasilskih društev oziroma njihovih zvez); 

7. načelo kontrole nad izvajanjem, preventivnih ukrepov zahteva dobro in 
vsestransko organizirano kontrolno službo, ki naj jo izvršujejo organi požarne 
inšpekcije (državna uprava) in terenske ter industrijsko-zavodske požarne komi- 
sije. V temenskih požarnih komisijah sodelujejo občani. 

Požarna inšpekcija je lahko organizirana v obliki medobčinskega sode- 
lovanja. 

Pri urejanju vprašanja požarne inšpekcije pa je potrebno upoštevati sklepe, 
ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije glede organizacije enotne inšpekcijske 
službe v SR Sloveniji, v katero bi morala biti vključena glede na svoj namen, 
naloge in metodo dela tudi požarna inšpekcija. 

Požarne komisije v delovnih organizacijah in na terenu naj imajo dotačena 
pooblastila. Na, ta način bi bila uvedena poleg požarne inšpekcije še dopolnilna 
ali pomožna kontrolna služba. V SR Sloveniji so podobne komisije že obstajale. 
V novejšem času se znovaj ustanavljajo, nimasjo pa pravnega pokritja; 

8. državna, kontrola naj obsega kontrolo investicijsko-tehnične dokumen- 
tacije investicijskih objektov, ooenjanje lokacij za take objekte in tehnični 
pregled zgrajenih objektov v tem smiislu, ali so upoštevani požarnovarnostni 
predpisi in splošno veljavni normativi. Pri vseh teh aktih obvezno sodeluje 
predstavnik upravnega organa, ki je pristojen za zadeve požarnega varstva; 

9. zagotovljena mora biti možnost državne kontrole nad proizvodnjo, uvo- 
zom in dajanjem v promet izdelkov gasilne opreme, gasilnega orodja in gasil- 
nih sredstev; 

10. zakon mora rešiti vprašanje odgovornosti; za izvedbo predpisanih pre- 
ventivnih ukrepov. To vprašanje je pomembno za oceno kazenske odgovornosti 
in odgovornosti za prekrške. Sankcije za prekrške predvideva predosnuitek 
zveznega zakona. 

Oseba, ki je v objektih družbene lasti neposredno odgovorna za izvršitev 
ukrepov, mora biti določena z aktom delovne ali druge organizacije, v drugih 
objektih pa naj bi bil odgovoren lastnik, v določenih primerih uporabnik 
objekta; 

11. ga&ilsko službo sestavljajo poklicne in prostovoljne gasilske enote. Po- 
klicne gasilske enote so v Sloveniji organizirane kot zavodi za požarna varnost 
po načelih družbenega samoupravljanja. Prostovoljne gasilske enote so inte- 
gralni del gasilskih društev, organiziranih po društvenem pravu; 

12. gasiMro službo (gašenje in reševanje ter določene ukrepe s področja 
preventive) opravljajo kadri, ki imajo potrebno usposobljenost. Tak pogoj 
velja za teritorialne in industrijsko-zavodske gasilske enote, ne glede na to, ali 
so organizirane kot poklicna ali prostovoljna gasilska služba; 

13. povezava poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot naj se gradi na, pod- 
ročjih, ki so skupna obema oblikama gasilske službe. Potrebno je zagotoviti 
možnost enotnega predstavništva gasilske službe, določiti pogoje za, skupno 
strokovno^ izobraževanje in izpopolnjevanje gasilcev, predpisati enotna načela 
zai 'Organiziranje in realizacijo preventivnih ukrepov, popularizacijo teh ukre- 
pov med prebivalstvom ter urediti druga vprašanja, ki izvirajo iz prizadevanj 
za uresničenje skupnih ciljev; 
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14. predpisati je potrebno povezavo organov, pristojnih za zadeve požar- 
nega varstva in tehničnih enot požarnega varstva (gasilske službe) z varstvom 
pred elementarnimi in drugimi hudimi nesrečami ter s civilno zaščito. V ta 
namien je potrebno določiti; odnose obeh vrst gasilstva nasproti štabom za. ele- 
mentarne nesreče in nasproti organom civilne zaščite v mirnem in vojnem; 
stanju. Gasilske enote so za eno kot drugo ustanovo pomemben dejavnik za 
uresničenje nalog iz pristojnosti teh ustanov. Sodelovanje gasilske službe s tema 
ustanovama še ni urejeno; 

15. potrebne so določbe, s katerimi naj se zagotovi stalna operativna pri- 
pravljenost gasilskih služb. V ta namen bo potrebno predpisati splošna načela 
za notranjo organizacijo in delo gasilskih enot in. njihovo minimalno tehnično 
opremo. Potrebno bo določiti normative za spravljanje in tekoče vzdrževanje 
gasilne opreme in orodja, ki mora biti vsak čas v uporabnem stanju; 

16. o vprašanju uniforme poklicnih gasilcev predosnutek zveznega zakona 
nima določb. To vprašanje spada v republiško zakonodajo. Vprašanje uniforme 
prostovoljnega gasilstva naj bi uredil statut republiške gasilske zveze, kolikor 
to vprašanje ni pridržano Gasilski zvezi Jugoslavije. V enem kot drugem pri- 
meru bo potrebno stremeti za tem, da bo- uniforma gasilcev enotna; 

17. gasilske enote, organizirane po teritorialnem načelu (poklicne in pro- 
stovoljne) naj financirajo občine in zavarovalnioe, ki morajo zagotoviti, sred- 
stva za njihovo redno dejavnost in za investicije, pri čemer bi bilo upoštevati 
le tiste gasilske enote, ki so; potrebne za požarno varnost terena, in so kot take 
določene v občinskem načrtu požarnega varstva. 

Občine nosijo sredstva za kritje stroškov gašenja ter za povračilo škode, 
ki j o- utrpi gasilska, enota iz občinskega načrta, požarnega varstva, kadar gasi 
na izrecnoi zahtevo zunaj svojega delovnega, območja. 

Industrijsko-zavodske gasilske enote financirajo delovne organizacije, v se- 
stavi, katerih so take enote; 

18. zakon mora predpisati pooblastila, ki jih morajo imeti vodje gašenja 
ali reševanja, da lahko uspešno- gasijo oziroma lokalizirajo požar. 

Gre za pravice, s katerimi posega vodja gašenja v interesno sfero delovnih 
organizacij in posameznikov (evakuacija oseb in predmetov iz sosednih objek- 
tov, ki jih ogroža požar; rušenje takih objektov, če širjenja požara drugače ni 
mogoče preprečiti; prekinitev električnega, toka ali plina; zasega vodnjakov ali 
vodovoda in drugo); 

19. naporno in življenju ter zdravju nevarno- delo gasilcev zahteva, da. zakon 
opredeli njihov status, na podlagi katerega je možno urediti poklicnim gasilcem 
delovni čas, predpisati dolžnost strokovnega izpopolnjevanja, kondicijske vaje, 
določiti beneficiran staž in rešiti druga vprašanja, ki izvirajo iz njihovega delov- 
nega razmerja. Pri prostovoljnih gasilcih so povezane z vprašanjem njihovega 
statusa pravice do povračila za izgubljeni zaslužek, pri gasilcih, ki niiso v delov- 
nem razmerju, pa poleg povračila izgubljenega zaslužka tudi pravico do dajatev 
iz bolezenskega in invalidskega zavarovanja; 

20. glede na različne pobude bo potrebno izčrpno proučiti vprašanje, ali 
in kakšen kolegijski organ ter v čigavem sestavu naj bi usmerjeval, instruiral, 
nadzoroval in koordiniral delo upravnega sektorja (upravnih organov, pristoj- 
nih za zadeve požarnega varstva, požarne inšpekcije in požarnih komisij) in 
operativnega sektorja (poklicnega in prostovoljnega gasilstva ter njihovih orga- 
nizacij) požarnega varstva v občini in v republiki. 
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Svet občinske skupščine, pristojen za notranje zadeve obravnava posamezna 
vprašanja iz tega področja v okviru svoje politične izvršilne funkcije in s sta- 
lišča, da je požarno varstvo notranja zadeva. 

Komisija SR Slovenije za zadeve požarnega varstva kot republiški upravni 
organ v mejah pristojnosti, določenih z uredbo o ustanovitvi, komisija LR Slo- 
venije za zadeve požarnega varstva (Uradni list LRS, št. 26/60) nima koordi- 
nacijske funkcije in ji tudi sicer manjkajo pooblastila, ki jih imajo samostojni 
republiški upravni organi v mejah svojega področja nasproti občinskim' uprav- 
nim organom in organizacijami. 

V obstoječem pravnem sistemu občinska ali republiška gasilska zveza kot 
organizacija društvenega prava ne more izvajati usmerjevalne, usklajevalne, 
inštrukcijske in nadzorstvene funkcije nad upravnimi in strokovnimi vejami 
preventivnega in represivnega požarnega varstva. 

Po določbah zveznih in republiških zakonov o organizaciji zvezne in repu- 
bliške uprave ter po organizacijskih zakonih o notranjih zadevah bi moral 
opravljati navedene naloge v občini upravni organ, ki ga določi občinska skup- 
ščina za opravljanje notranjih zadev, v republiki pa republiški sekretariat za 
notranje zadeve. 

FINANČNE POSLEDICE ZAKONA 

I. Pri iskanju virov financiranja gasilske službe, ki jih mora določiti repu- 
bliški zakon, ni mogoče prezreti sedanjega sistema financiranja. 

Poklicne gasilske enote financira ustanovitelj. Teritorialno poklicno gasil- 
sko enoto financira občina (tudi, če je gasilska enota organizirana kot finančno 
samostojni zavod po načelih družbenega upravljanja). Industrijsko-zavodske 
gasilske enote financirajo delovne organizacije. Teritorialne poklicne gasilske 
enote dobivajo1 pretežni del materialnih sredstev iz občinskega proračuna. Do- 
polnilni viri njihovega financiranja so prispevki zavarovalnic, pogodbeno dolo- 
čene odškodnine gospoidarskih organizacij za opravljene storitve na področju 
organiziranja preventive v objektih teh organizacij ter dohodki iz lastne pro- 
izvodne dejavnosti, ki jo opravljajo poklicne gasilske enote (zavodi za požarno 
varnost). 

Občine zagotavljajo sredstva za osebne dohodke poklicnih gasilcev ter 
sredstva za materialne potrebe (investicijsko izgradnjo tehnične opremiš in iz- 
gradnjo ter vzdrževanje gasilskih domov). 

Pri financiranju prostovoljnega gasilstva gre pretežno za vprašanje kritja 
materialnih potreb (nabava in vzdrževanje gasilnega orodja in opreme, vzdr- 
ževanje gasilskega doma, izdatki za administracijo in izdatki za opravljene 
gasilske akcije). Vprašanje kritja osebnih dohodkov prostovoljnih gasilcev ni 
aktualno, izvzemši pri kombiniranih prostovoljnih gasilskih enotah, ki imajo 
nekaj plačanih aktivnih gasilcev (navadno enega ali dva). 

Sredstva za kritje izdatkov dobivajo prostovoljna gasilska društva od občin. 
Določen, vendar nepomemben finančni vir prostovoljnega gasilstva predstav- 
ljajo članarina, čisti dohodek gasilskih prireditev ter prostovoljni prispevki 
delovnih organizacij in občanov. 

Zavarovalnice nakazujejo občinam na podlagi 45. člena temeljnega zakona 
o varstvu pred požarom 4 %> od premij za požarno zavarovanje, pobranih na 
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območju občine. Nekatere občine imajo gasilske sklade, v katere se stekajo 
sredstva, ki jih dajejo občane same in zavarovalnice. 

Občine ne morejo financirati potreb vseh gasilskih društev na svojem ob- 
močju v enaki meri. Izdatnejše finančne pomrači so deležna le gasilska društva, 
katerih gasilske enote so v operativnem smislu pomembne za določeno območje 
občine. 

Opisani način financiranja poklicnega in prostovoljnega gasilstva ima svojo 
pravno podlago v 42. in 45. členu temeljnega zakona o varstvu pred požarom. 
Teh določb predosnutek zveznega zakona nima. 

Občinske gasilske zveze dobivajo materialna sredstva neposredno iz občin- 
skih proračunov, v občinah, ki so ustanovile gasilski sklad, pa iz tega sklada. 
Republika financira iz svojega proračuna republiško gasilsko zvezo. 

II. Predosnutek zveznega zakona; ne predvideva prispevka zavarovalnic 
niti drugih virov financiranja, ampak določa, da, financira gasilsko organizacijo 
ustanovitelj. Taka določba ni uporabna za prostovoljne gasilske organizacije, 
ki se ustanavljajo po društvenem pravu na podlagi prostovoljnega združevanja, 
fizičnih oseb in materialnih sredstev za dosego1 določenega cilja (v danem pri- 
meru za opravljanje naloge, ki ima družbeni pomen). Vprašljivo je ali bodo 
občani v celoti financirali materialne potrebe prostovoljnih gasilskih enot, zato 
bo potrebno zagotoviti v ta namen tudi določena družbena sredstva. 

Sredstva, ki so dotekala od požarnih zavarovalnih premij, so znašala v SR 
Sloveniji 330 milijonov S din, Ta sredstva so bila uporabljena za poklicno in 
prostovoljno gasilstvo, deloma pa tudi za preventivno službo. 

Ce odpade v bodoče ta vir financiranja obeh vrst gasilstva, morajo občine 
v celoti prevzeti to družbeno obveznost, sicer se poruši obstoječi sistem vzdr- 
ževanja gasilskih enot. Predvsem so prizadete prostovoljne gasilske enote, za 
katere ni izgledov nadaljnjega obstoja, če se ne najdejo nadomestni viri finan- 
ciranja. 

III. Republiški zakon bo moral določiti vire financiranja in zagotoviti 
družbena sredstva, ki omogočajo nemoten obstoj in delo gasilskih enot. Po- 
voljna rešitev bi bila, če1 se obdrži dosedanji način financiranja gasilske službe. 
So tudi. druge možnosti, glede katerih pa je vprašljivo ali so primerne in 
ustrezne (določen odstotek iz investicijske gradnje, iz bruto produkta, ustvar- 
jenega v občini, denarne kazni za kršitve predpisov o> požarnem varstvu in 
podobno). Podoba je, da je najbolj realno in opravičljivo, če zavarovalnice pri- 
spevajo k materialnim izdatkom' za obe vrsti gasilske službe, občine pa zago- 
tovijo sredstva za redno dejavnost (osebne dohodke in materialne potrebe) 
poklicnih gasilskih enot na dosedanji, način, ki je preizkušen. 

IV. Izdatki za teritorialno prostovoljno gasilstvo v SR Sloveniji so znašali 
v letu 1967 630 milijonov S din. Zavarovalnice so k tej vsoti prispevale 320 
milijonov S din, občine pa 310 milijonov S din. 

Izdatki za poklicno gasilstvo so znašali 836 milijonov S din. K tej vsoti šo 
prispevale zavarovalnice 88 milijonov S din, občine iz svojih proračunov 473 
milijonov S dinarjev, zavodi za požarno varnost oziroma poklicne teritorialne 
gasilske enote pa iz naslova lastne proizvodne dejavnosti 275 milijonov S din. 

Približno taki izdatki bodo združeni z organizacijo poklicnega in prosto- 
voljnega gasilstva, ki naj bi jo predpisal republiški zakon. 
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POROČILA 

Zaltonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
7. marca 1968 obravnavala predlog za izdajo zakona, o požarnem varstvu, ki ga 
je Skupščini SR Slovenije predložil republiški sekretariat za notranje zadeve. 

Komiiisiija je uvodoma ugotovila, dia je področje varstva pred požari urejeno 
s temeljnim zakonom o varstvu pred. požarom' (Ur. 1. SFRJ, št. 18/56 in 10/65) 
ter z republiškim zakonom o gasilskih društvih (Ur. 1. SRS, št. 22/59 in 11/65). 
Hkrati je bilo ugotovljeno, da se v zveznih organih pripravljajo ponovne in 
obsežne spremembe zveznega temeljnega zakona. Po podatkih republiškega 
sekretariata za notranje zadeve so priprave za spremembo zveznega zakona še 
vedno v fazi predosnutka; po zadnji znani verziji naj bi zvezni zakon povsem 
spremenil svoj značaj in postal vsebinsko in oblikovno splošni zakon, ki bi 
prepuščal republiški zakonodaji znatno širše možnosti avtonomnega urejanja 
tega področja kot obstoječi temeljni zakon. Predlog za izdajo republiškega za- 
kona izhaja že iz izhodišč, ki bi sicer ustrezala zadnji verziji predosnutka 
zveznega zakona, niso pa usklajena z obstoječim temeljnim zakonom. Glede 
na to komisija predloga za izdajo republiškega zakona ni ocenjevala z vidika 
skladnosti s pravno ureditvijo ter je v tej zvezi menila, da bo potrebno celotni 
koncept predvidenega zakona in načela, ki naj jih zakon vsebuje, ponovno po- 
drobno obravnavati, ko bo pripravljen predlog za spremembe zveznega temelj- 
nega, zakona ter ko bo ta dokončno sprejet. Fazam priprav za spremembe 
zveznega zakona bo treba prilagoditi tudi posamezne faze priprav republiškega 
zakona,. 

Sicer se je komisija načelno strinjala z utemeljitvijo predlagatelja, da je 
nova zakonska ureditev tega področja potrebna, tako v federaciji kot v repu- 
bliki; pri tem pa bo seveda potrebno skladno urejati odnos med zvezno in 
lepubliško zakonodajno pristojnostjo na tem področju. Sočasno pripravljanje 
konceptov nove zakonske ureditve v zvezi in republiki ter tekoče spremljanje 
teh priprav v zveznem merilu v tem primeru tudi omogoča pravočasno obli- 
kovanje stališč o tem, kaj naj se na tem področju uredi z zveznim in kaj z repu- 
bliškim zakonom. Glede na ta vidik pripravljanja nove zakonske ureditve se 
je komisija načelno strinjala s predlogom za izdajo zakona, pa tudi z njegovimi 
izhodišči ni pa mogla posameznih načel in predvidenih rešitev ocenjevati 
z vidika skladnosti s pravno ureditvijo, ker je ta v procesu spreminjanja, in 
bo do skladnosti v tem primeru lahko prišlo šele v kasnejših fazah priprave 
zakonskega predloga. 

St.: 22-11/68 
Ljubljana, 14. 3. 1968 

Občasni odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodar- 
skega zbora — poročilo z dne 21. 3. 1968, št. 22-11/68. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov organizacijsko-poli- 
tičnega zbora — poročilo z dne 5. 3. 1968, št. 22-11/68. 

42» 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o varnosti prometa na cestah v SR Sloveniji 

RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

I. Temeljim zakon o varnosti protaieta na javnih cestah (Ur. 1. SFRJ, št. 
14/65 — v nadaljnjem besedilu: zvezni zakon) predpisuje ukrepe za varno 
odvijanje prometa v obsegu, ki je po ustavi določen, za temeljno zakonodajo. 
Določena, vprašanja so urejena tudi dokončno, druga vprašanja pa so bolj 
načelne narave. Zato ima. zvezni zakon mnogo pooblastil za podzakonske pred- 
pise, ki jih mora izdati zvezni sekretariat za notranje zadeve, vrsta vprašanj 
pa. je prepuščena republiški zakonodaji. 

Nekateri zvezni podzakonski predpisi so že izdani. Imamo odredbo o sploš^ 
ni omejitvi hitrosti za nekatere kategorije motornih vozil, pravilnik o registra- 
ciji motornih in priklopnih vozil, pravilnik o vozniških dovoljenjih, pravilnik 
o tablicah za zaznamovanje motornih vozil, na katerih se kandidati učijo za 
voznike in pravilnik o zdravstvenih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozniki 
motornih vozil. 

Ni še zveznih podzakonskih predpisov o prometnih znakih, o tehničnih 
pogojih, katerim morajo ustrezati motorna in priklopna vozila, kadar so v pro- 
metu na cestah, o prevozu nevarnih snovi, o* prometu na cestah ter o natanč- 
nejših pogojih za delo voznikov in o načinu vodenja evidence o delovnem času 
ter delovnih pogojih zaposlenih voznikov težjih motornih vozil. 

Zaradi nekaterih pomanjkljivosti v zveznem zakonu, ki so se pokazale rraed 
njegovim izvajanjem, je v teku postopek za spremembo in dopolnitev zveznega 
zakona. Zvezni sekretariat za notranje zadeve je osnutek novele že predložil 
zveznemu izvršnemu svetu. Pri pripravljanju gradiva za republiški zakon bo 
torej potrebno upoštevati spremembe, ki jih bo prinesel zakon o spremembah 
in dopolnitvah temeljnega zakona o varnosti prometa, na javnih cestah. 

Republiška podzakonska predpisa, ki sta bila izdana na podlagi pooblastila 
v zveznem zakonu, sta odredba o registracijskih območjih in odredba o ome- 
jitvi tovornega prometa ob določenih dneh v letni turistični sezoni. 

II. Izdajo republiškega zakona narekujejo izrecna, pooblastila v zveznem 
zakonu, deloma pa tudi potreba, da se zakonsko- predpišejo ukrepi, ki so bili 
doslej že predpisani v nekaterih republiških odredbah (npr, v odredbi o cest- 
nem prometu v LR Sloveniji, odredbi o cestah, ki so v LR Sloveniji prven- 
stveno namenjene za promet z motornimi vozili, v odredbi o motornih vozilih, 
ki imajo prednost v cestnem prometu ter v odlokih občinskih skupščin). Nave- 
dene republiške odredbe in ustrezne določbe občinskih odlokov so z zveznim 
zakonom razveljavljene, so pa take narave, da jih je treba znova predpisati in 
sankcionirati. Te ukrepe, ki nimajo izrecnega pooblastila v zveznem zakonu, 
lahko predpiše republiški zakon na podlagi splošnega ustavnega pooblastila 
v četrtem odstavku 19. člena ZU, ker zvezni zakon, o takih ukrepih ne govori, 
niso1 pa v nasprotju z načeli prometne discipline, izražene v zveznem zakonu. 
So pa odprta še nekatera vprašanja, ,ki jih je moč rešiti z republiško zakono- 
dajo tia podlagi omenjenega splošnega ustavnega pooblastila, iz istega razloga, 
kar jih zvezni zakon ne obravnava. 
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Izdaja republiškega zakona o varnosti prometa na javnih cestah oziroma 
priprava predloga tega zakona je v programu predvidenih zakonov in ostalih 
aktov republiškega zbora. Ob sprejetju te naloge je bilo ugotovljeno, da pod- 
ročje varnosti prometa na cestah še ni enotno urejeno, zaradi česar je potrebno 
izdelati predpis, ki bo v celoti zajel in uredil vso problematiko ter tako- omo- 
gočil enotno izvajanje vseh predpisov s tega področja. Čimprejšnja izdaja repu- 
bliškega zakona o varnosti prometa na cestah je bila tudi predmet obravnave 
in sklepa organizacijsko-pohtičnega zbora Skupščine SR Slovenije, ki je na 
svoji seji dne 21. junija 1965 razpravljal o prometni varnosti v republiki. Pri 
tem je bila takrat poudarjena nujnost, da pristojni organi čimprej pripravijo 
gradivo za izdajo republiških predpisov s področja prometne varnosti. 

FINANČNE POSLEDICE ZAKONA 

Kot je že ugotovljeno, bo- republiški zakon praviloma le zaokrožil sistem 
preventivnih ukrepov za varnost cestnega prometa, ki je določen z zveznimi 
predpisi. Republiški zakon bo urejal le dopolnilne ukrepe na področju pred- 
metne discipline. Za izvajanje določb zveznih predpisov s področja prometne 
discipline je že ustanovljen in organiziran upravni aparat, ki bo po izdaji 
-republiškega zakona zadolžen še z izvajanjem tega zakona. Zato izvajanje 
republiškega zakona ne bo imelo novih finančnih obremenitev za republiški 
proračun oziroma za občinske proračune. Svetom za varnost prometa in pro- 
metno vzgojo, ki naj bi se ustanovili v občinah, pa, bodo morale občine zago- 
toviti potrebna sredstva, da se usposobijo za naloge na področju prometne 
preventive in vzgoje. 

Kontrola cestnega prometa je v pristojnosti postaj malice (s splošnim in 
posebnim delovnim področjem). Izdatki za kontrolo nad. prometno varnostjo 
na cestah so vprašanje republike, ki financira redno dejavnost milice1 tudi v 
občini na podlagi posebej določene sistemizacije. Tako predlagani, preventivni 
ukrepi nimajo za posledico povečanega upravnega aparata (operativnega in 
administrativnega) v občinah niti v republiškem sekretariatu za notranje 
zadeve. 

Republiši zakon pa boi prinesel občanom, in organizacijam določene obre- 
menitve, ki bodo združene z realizacijo nekaterih ukrepov. Ukrepi, ki imajo za 
posledico tudi finančne izdatke so: poseben znak (rumena utripajoča luč) za 
vozila, ki se uporabljajo za delo na cesti; svetlobna telesa in registrska tablica 
za avtomobilska priklopna vozila, pri katerih največja dovoljena teža ne presega 
750 kg; odbojna stekla rumene barve na stopalkah koles in odbojna stekla na 
vprežnem vozu ali delovnem stroju, ki ga vleče traktor. Prva dva ukrepa se 
v SR Sloveniji že izvajata, zato ne bosta pomenila za, posameznike in organi- 
zacije kakšne resnične nove obveznosti. Tudi druga dva ukrepa se delno že 
izvajata, ker ju je rodila živa praksia. 

NAČELA, NA KATERIH NAJ TEMELJI ZAKON 

I. Republiški preventivni ukrepi na področju varnosti cestnega prometa 
naj, zagotovijo pogoje za neoviran in varen cestni promet ter preprečijo pro- 
metne nesreče in druge nevarnosti v cestnem prometu. Tako je podlaga repu- 
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bliškega zakona prizadevanje, da dopolnimo režim prometne discipline, ki je 
predpisan z zveznim zakonom in s predpisi, izdanimi na podlagi tega zakona. 

Nenehen porast števila, motornih vozil na javnih cestah narekuje norma- 
tivno ureditev preventivnih ukrepov na različnih področjih prometne discipline, 
ki jo zvezni predpisi podrobneje nie urejajo. Tako bo predmet republiške za- 
konodaje naloga, da dopolni predpise glede voznikov motornih in vprežnih 
vozil, kolesarjev, pešcev, vodenja živine na cestah in da uredi še druga vpra- 
šanja s področja udeležbe v javnem cestnem prometu. 

II. Za izpeljavo osnovnega načela naj bi republiški zakon v mejah po- 
oblastil zveznega zakona in splošnega ustavnega pooblastila uredil določena 
vprašanja. Z republiškim zakonom bo potrebno urediti zlasti tele zadeve: 

— določiti organe, ki bodo pooblaščeni omejiti hitrost vožnje ob določenih 
dneh, ko je promet na cestah izredno močan; 

— nakazati ukrepe, ki jih lahko normirajo.; občinske skupščine za varnost 
lokalnega prometa; 

— predpisati ukrepe za vožnjo oseb na tovornih motornih in priklopnih 
vozilih; 

— predpisati opremo in ukrepe za promet koles in koles s pomožnim mo- 
torjem ; 

— predpisati ukrepe za promet vprežnih vozil in gonjenje ter vodenje ži- 
vine po cestah; 

— predpisati ukrepe za vožnjo traktorjev s priklopnim' vprežnim vozom 
ali dnevnim strojem; 

— predpisati dopolnilne ukrepe za promet pešcev; 
— prepovedati, promet pešcev in nekaterih počasnih motornih vozil na 

cestah, ki so rezervirane za motoma vozila; 
— določiti posebne svetlobne znake za vozila, ki se uporabljajo za delo na 

cesti in natančneje določiti, kdaj imajo vozila, s prednostjo prednost,v prometu; 
— natančneje določiti, kaj se šteje za poskusno vožnjo; določiti pristojnost 

in postopek za izdajanje dovoljenj za poskusno vožnjo ter predpisati preven- 
tivne ukrepe za tako vožnjo; 

— predpisati ukrepe za vleko poškodovanih motornih vozil in prepovedati 
vleko poškodovanih motornih koles brez prikolice; 

— določiti pristojnost za izdajanje dovoljenj za športne in druge prireditve 
na cesti ter predpisati pogoje, pod katerimi se lahko tako dovoljenje izda ali 
pa pooblasti republiškega sekretarja za notranje zadeve, da predpiše te pogoje 
s podzakonskim predpisom ; 

— razmejiti pristojnost med republiškim sekretariatom, za notranje zadeve 
in občinskimi, upravnimi organi, pristojnimi za notranje zadeve za izdajanje 
odločb o postavitvi, premestitvi ali odstranitvi prometnega znaka, če znak na 
cesti manjka ali je nepravilno postavljen ali nepotreben, ter določiti, kdo lahko 
postavlja ob cesti napise, slike in, druge označbe, s katerimi se udeleženci v 
prometu opozarjajo na nevarnost ali spodbujajo k večji predvidnosti; 

— določiti pogoje, pod katerimi se lahko izdajajo vozniška dovoljenja za 
vožnjo avtobusov in trolejbusov v mestnem prometu; ( 

— določiti pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da je lahko nek kraj sedež 
izpitne komisije in da se v takem kraju lahko opravljajo vozniški izpiti; 
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— predpisati minimalne* šolsko izobrazbo in vozniški staž za člane izpitnih 
komisiji; 

— določiti, kdo plača stroške za vozniški izpit in kateri izdatki se štejejo 
za te stroške; 

— določiti, da odloča o ustanovitvi izpitnih komisij in o imenovanju nji- 
hovih članov republiški sekretar za notranje zadeve; 

— pooblasti republiškega sekretarja za notranje zadeve, da predpiše po- 
drobnejše določbe o programu in načinu opravljanja vozniškega izpita; 

— predpisati ukrepe za učenje kandidatov za voznika motornih vozil; 
— pooblastiti republiškega sekretarja za notranje zadeve, da lahko prepove 

poučevanje kandidatov za, voznika, motornih vozil v praktični vožnji na cestah 
I. in II. reda, če to zahteva varnost prometa ali njegovo- nemoteno odvijanje; 

— določiti pogoje, ki jih mora izpolnjevati zdravstveni zavod, da lahko 
opravlja' analizo krvi zaradi ugotavljanja alkoh oliziranosti; 

— pooblastiti republiškega, sekretarja za zdravstvo in socialno varstvo, da 
določi zdravstvene zavode, ki bodo opravljali analizo krvi in predpiše način in 
postopek piri odvzemanju fin analizi krvi; 

— določiti, da ima alkoskop določeno dokazno vrednost; 
— predpisati svetlobno opremo in registrsko tablico* s številko vlečnega 

vozila za avtomobilska priklopna vozila, pri katerih največja dovoljena teža 
ne presega 750 kg (tako priklopno vozilo ni zavezano' registriciji); 

— določiti pogoje, pod1 katerimi se lahkot izda gospodarski organizaciji po- 
oblastilo za opravljanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil; 

— določiti, da izdaja pooblastila za opravljanje tehničnih pregledov repu- 
bliški sekretar za notranje zadeve; 

—■ pooblastiti republiškega sekretarja: za. notranje zadeve, da predpiše način 
opravljanja tehničnega pregleda in vodenje razvida o pregledanih vozilih; 

— razmejiti pristojnost med republiškim sekretariatom za notranje zadeve 
in ustreznimi občinskimi upravnimi, oirgani glede predpisovanja posebnih ufcre^ 
pov za varnost prometa (predpisovanja začasnih posebnih omejitev); 

— določiti možnost in namen ustanovitve svetov za varnost prometa in' 
prometno vzgojo v republiki in občinah ter predpisati, kdo imenuje člane teh 
svetov in kako se zagotovijo sredstva za delo teh svetov; 

— določiti namen in, način trošenja sredstev od. plačanih denarnih kazni 
za prekrške v cestnem prometu; 

— predpisati prekrške in kazni za kršitev republiškega zakona in na nje- 
govi podlagi izdanih predpisov ; 

— pooblastiti republiškega sekretarja za notranje zadeve, da predpiše pre- 
krške in kazni za kršitev predpisov, ki jih bo> izdal na, podlagi pooblastila 
v zakonu; 

— razveljaviti republiške odredbe o cestnem prometu in predpise drugih 
organov v republiki, kolikor so v nasprotju z zakonom. 

Vprašanja:, ki jih zvezni zakon prepušča republiki, bi se morala praviloma 
v celoti urediti z republiškim zakonom. Med temii vprašanji so pa nekatera 
taike narave, da jih ni mogoče urediti z zakonom, ker bi zakon postal preobširen, 
ampak bo moral zakon pooblastiti republiški organ, da izda podzakoniski predpis. 
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Natančnejši program in način opravljanja izpita za voznike motornih vozil 
(drugi odstavek 113. člena zveznega zakona) bi moral na podlagi pooblastila 
v republiškem zakonu 'predpisati republiški sekretar za notranje zadeve. 

Zdravstvene zavode, ki bodo pooblaščeni za analizo krvi in ugotavljanje 
alkoholiziranosti ter postopek za opravljanje teh analiz, bi moral določiti re- 
publiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo v soglasju z republiškim se- 
kretarjem za notranje zadeve. Pooblastila, ki naj bi jih imel republiški sekretar 
za notranje zadeve, so nakazane že v prejšnjem odstavku. 

IZHODIŠČA ZA REPUBLIŠKI ZAKON O VARNOSTI PROMETA 
NA CESTAH 

I. Hitrost 

Republiški, zakon naj^ bi zagotovil republiškemu sekretarju za notranje zar- 
deve možnost, da omeji v mejah pooblastila v drugem! odstavku 31. člena 
zveznega zakona hitrost vožnje za vsa vozila ali za posamezna vozila na cestah 
I. in II. reda, če se da utemeljeno pričakovati, da bo v določenem času promet 
na cestah izredno močan. Tukaj gre za splošno omejitev hitrosti za posamezne 
vrište vozil ali za vsa vozila, omejitev pa je vezana samo na določene dni (npr. 
nedelja, praznik ali dan pred njim) ali za določen časovni presledek. 

II. Lokalni promet 

Na področju lokalnega prometa je vrsta zadev, ki bi jih morale občinske 
skupščine normativno urediti. Zate> so> potrebna v republiškem zakonu še ne- 
katera. pooblastila, ki jih je mogoče s stališča, odnosa republiškega do- zveznega 
zakona opravičiti na podlagi četrtega, odstavka 119. člena ZU. 

Tako bi bilo potrebno urediti še naslednje zadeve: omejitev hitrosti vožnje 
skozi naselja: določitev glavnih in vzporednih ulic; določitev enosmernih ulic; 
prepoved prometa, v posameznih ulicah za vsa vozila ali za posamezne vrste 
vozil; določitev parkirnih prostorov: določitev postaj, za vozila javnega cestnega 
prometa; ureditev hoje pešcev in prometa s kolesi in vprežnimi vozili; postav- 
ljanje zaščitnih ograj ob pločnikih, kjer so pešci posebno< ogroženi; gonjenje in 
vodenje živine v naseljih; določitev cest, na katerih je dovoljeno v zimskem 
času sankanje in določitev območja, na katerem se šteje prevoz potnikov v jav- 
nem cestnem prometu za mestni in primestni promet. 

III. Prevoz potnikov v avtobusih 

Po drugem odstavku 52. člena zveznega zakona naj bi uredil republiški 
predpis, pod katerimi pogoji se sme voziti v avtobusih in trolejbusih v javnem 
prometu več potnikov, kot je v vozilu vdelanih sedežev. Gre za realizacijo 
izjeme od načela, da se smejo voziti z motornim vozilom ljudje samo, 6e so 
v njem posebej vdelani sedeži oziroma da se sme voziti le toliko ljudi1, kolikor 
je sedežev. 

V avtobusih v medkrajevnem prometu naj bi bilo dovoljeno prevažati 
toliko potnikov, kolikor je v vozilu vdelanih sedežev. V avtobusih in trolejbusih 
mestnega prometa pa naj bi bilo pod določenimi pogoji (držaji) dovoljeno 
prevažati potnike tudi stoje. Površina za stoječe mesto naj bi znašala najmanj 
0,15 mi2. 
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IV. Vožnja oseb na tovornih motornih in priklopnih vozilih 

Prepovedan naj bi bil prevoz oseb na tovornjakih, ki imajo avtomatično 
napravo za razkladanje. Prav tako naj bi bil prepovedan prevoz oseb na pri- 
klopnih vozilih, ki jih vleče traktor. V obeh primerih pa bi marale biti izvzete 
osebe1, ki so potrebne za nakladanje in razkladanje, V smislu prvega odstavka 
53. člena zveznega zakona je torej na takih vozilih lahko največ pet oseb. 

Druga tovorna vozila lahko vozijo oisebe, če so poprej posebej tehnično 
pregledana, če je ugotovljeno, da s®< tehnično brezhibna, če so za tak prevoz 
posebej opremljena (zato bo treba z zakonom, predpisati vrsto drobnih var- 
nostnih ukrepov) in če imajo posebno dovoljenje pristojnega občinskega uprav- 
nega organa, 

V republiškem zakonu bo torej potrebno predpisati za realizacijo teh načel 
vrsto varnostnih ukrepov, kot npr. omejitev števila oseb, število mora biti 
določeno' v potnem, nalogu ali; v dovoljenju za prevoz (največ 70 %' dovoljene 
nosilnosti), izvršitev določenih ukrepov za varno vožnjo in posebej poprejšnji 
tehnični pregled. 

V. Oprema in promet koles, koles s pomožnim motorjem in motornih 
triciklov 

Poleg ukrepov, ki jih ima za te vrste vozil (ki so izredno številna, in zaradi 
svoje konstrukcije za varnost cestnega prometa problematična) zvezni zakon 
(61. člen), je potrebno v mejah pooblastil določiti z republiškim zakonom, ne- 
katere dodatne ukrepe, ki se nanašajo na opremo in oznamernilo teh vozil (brez^ 
hibne zavore, zvonec, refleksno' steklo rumene barve na pedalih in podobno). 

Triicikli in motorni tricikli bi morali imeti na obeh straneh refleksna stekla, 
če je vozilo širše od 80 cm'. 

Potrebno bo tudi urediti vprašanje, ali je dovoljeno voziti na kolesu s po^ 
možnim motorjem poleg voznika še drugo osebo. Menimo, da je treba za. od- 
rasle osebe to" načelno prepovedati, izjemoma pa bi smel voznik, ki je dopolnil 
14 let starosti, voziti ,na kolesu ali na kolesu s pomožnim motorjem otroka, ki 
še ni dopolnil 8 let starosti, če je na okviru pred voznikom pomožni sedež, na 
prednjih vilicah pa sta nameščeni stopalki za noge. 

VI. Vprežna vozila 

Praksa je pokazala, da je potrebno predpisati glede vprežnih vozil vrsto 
ukrepov, ki jih ne ureja zvezni zakon, so pa za zagotovitev varnosti cestnega 
prometa absolutno potrebni. Taki ukrepi naj bi bih: tovor na vprežnem vozilu 
mora biti varno naložen; vprežnemu vozilu je lahko poklopljen saimo> en voz; 
vozilo mora biti brezhibno in imeti dobro delujočo zavoro; vozniki, ki vozijo 
drug za drugimi, morajo voziti v medsebojni razdalji najmanj 100 metrov; 
voznik vprežnega vozila mora voditi živino, ki vleče voz, tako da drži za vajeti 
ali gre poleg nje ali pred njo; voznik vprežnega vozila, ki namerava zapeljati 
s poljske poti, dvorišča in podobno na cesto ali čez cesto, se mora prej prepri- 
čati, če tO' lahko stori, ne da bi oviral ali ogrožal druge udeležence v prometu; 
vprežno vozilo lahko vodi v prometu na cesti oseba, ki je dopolnila 12 let 
starosti in je za to opravilo telesno in, duševno sposobna; priklopi j en vprežni 
voz mora imeti na zadnji strani, primerno odbojno oteklo ali luči. 
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VII. Kmetijski traktorji s priklopnim vozilom ali delovnim strojem 

V zadnjem času se pojavljajo na cestah kmetijski traktorji, ki vlečejo na- 
vaden vprežni voz ali delovni stroj. Računati moramo z dejstvom, da bo takih 
prometnih situacij čedalje več, ker je nabava kmetijskih traktorjev sproščena. 

Med varnostmini ukrepi za tako prometno situacijo bi morah zahtevati, 
naj ima priklopni vprežni voz ali delovni stroj na zadnji strani odbojna stekla 
ali luč, ker je zadnja svetlobna signalizacija traktorja kot vlečnega vozila zaradi 
priklopnega voza in naloženega tovora ali delovnega stroja v celoti zakrita. 

VIII. Vodenje in gonjenje živine po cesti 

Z zveznim zakonom je prepovedana hoja živine na avtomobilski cesti (prvi 
odstavek 72. člena) in gonjenje živine po* cesti, ki je rezervirana samo za mo- 
torna vozila (drugi odstavek 74. člena). 

Promet živine na drugih cestah naj bii uredil republiški zakon z določenimi 
ukrepi, kot so: ponoči je gonjenje živine prepovedano; ponoči je možno voditi 
živino, če gre vodič z lučjo ob njeni levi strani; živino je treba voditi ali goniti 
po skrajni desni strani ceste; živina se sme voditi ali goniti še tudi tako, da 
s tem ne ovira ali ogroža, prometa; živino sme voditi ali goniti le oseba, ki je 
že stara 12 let in zdravstveno sposobna za tako opravilo. 

V republiškem zakonu bi se moralo zagotoviti republiškemu sekretarju za 
notranje zadeve na podlagi 156. člena zveznega zakona pooblastilo, da lahko v 
soglasju z republiškim sekretarjem za gospodarstvo prepove promet z vprežnimi 
vozili ter vodenje in gonjenje živine po cestah ali delih cest I. in II. reda ob 
določenih dneh ali za določena, časovna obdobja,, če je to potrebno za varnost 
prometa. Podobno pooblastilo- ima republiška odredba o cestnem prometu v 
LR Sloveniji (Ur. 1. LRS, št. 31/55). Potrebno bi bilo,, da se tako pooblastilo 
zagotovi še naprej, ker bo- ta odredba razveljavljena. 

IX. Pešci 

Režim, ki je predpisan v 64. do 66. členu zveznega zakona za pešce, je 
potrebno dopolniti še z nekaterimi dodatnimi ukrepi, ki se tičejo prečkanja 
ceste, kjer ni označenega prehoda za pešce, prenašanje predmetov, ki presegajo 
normalno velikost in z ukrepi, ki se tičejo prepovedi igranja na eesti ali v 
njeni neposredni bližini. 

X. Promet na cesti, ki je rezervirana za motorna vozila 

Na podlagi pooblastila v tretjem odstavku 74. člena zveznega zakona naj 
bi bilo potrebno prepovedati na cestah, ki so rezervirane za promet motornih 
vozil, promet pešcev in motornih vozil, ki ne morejo razviti hitrosti, večje od 
40 km na uro. Na taki, cesti naj bi bilo prepovedano tudi zavijanje v levo. 
S temi dopolnjenimi ukrepi bi se vpeljal za to kategorijo cest režim, ki je pred- 
pisan za avtomobilsko cesto. 

Dokler ne bodio določene ceste, ki naj bi bile rezervirane samo za motorna 
vozila, bi veljal opisani prometni režim za dosedanje avtomobilske ceste v naši 
republiki (Škofljica—Bregana, Naklo—Ljubelj in Podtabor—Črnivec), ki se po 
odloku ZIS o določitvi javnih cest I. reda (Ur. 1. SFRJ, št. 21/65) določene kot 
ceste I. reda. 
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XI. Vozila s prednostjo in vozila, ki se uporabljajo za delo na cesti 

V 79. členu zveznega, zakona so izčrpno naštete kategorije vozil s prednostjo 
(vozila prve pomoči, gasilske službe, organov za notranje zadeve in vojaške 
policije), ki smejo uporabljati posebna svetlobna in zvočna znamenja, kadar 
se taka vozila uporabljajo za službo. 

Ni mogoče trditi, da je npr. gasilsko vozilo na uradni vožnji, kot jo ima 
v miiislih 79. člen zveznega zakona, kadar se vrača s požarišča alfi kadar se tako 
vozilo pelje v servisno delavnico. Ker so v praksi glede uradne vožnje problemi, 
naj bi republiški zakon izrecno določil, da simejo vozila s prednostjo uporab- 
ljati posebna zvočna in svetlobna znamenja le tedaj, kadar so na nujni službeni 
vožnji (ko! se pelje npr. reševalno vozilo na kraj nesreče oziroma ko odvaža 
ponesrečence v bolnišnico). 

Razen tega bi morala biti kvalifikacija vozila s prednostjo izrecno ugotov- 
ljena v prometnem dovoljenju. V ta namen naj bi se v prometnem dovoljenju 
takega vozila vpisala, pripomba »vozilo s prednostjo«<. 

Oba predlagana ukrepa naj bi preprečila zlorabe, ker se uporabljajo po- 
sebna zvočna znamenja tudi takrat, ko vožnja ni več nujna in ker imajo na- 
prave za dajanje posebnih svetlobnih in zvočnih znakov tudi vozila, ki ne spa- 
dlajo v kategorijo vozil s prednostjo. 

V kategorijo- vozil s prednostjo moramo uvrstiti tudi vozila, ki opravljajo 
določena dela na cesti (posipanje, popravljanje električnega voda, oranje snega, 
pomioč-infoirmacije in podobno). Tudi tem vozilom mora zakon priznati posebne 
pravice in jim dovoliti posebne označbe in naprave za dajanje posebnih svet- 
lobnih in zvočnih znakov. V praksi se uveljavlja za taka vozila rumena barva 
in rumena utripajoča luč. 

XII. Poskusna vožnja 

Zvezni zateon govori v 80. členu o. vožnji, pri kateri je potrebno preizkusiti 
lastnost in sposobnost predelanega oziroma izdelanega motornega vozila. Taka 
vožnja zahteva določene odstope od prometnih predpisov. 

V zveznem zakonu ni določen organ, ki naj bi bil pristojen za dovolitev 
poskusne vožnje, zato mora določiti ta organ republiški predpis. V tem. primeru 
ne gre za izdajanje razločevalnih tablic z označbo »preizkušnja«. To vprašanje 
je rešeno z zveznim pravilnikom o registraciji motornih vozil. 

V republiškem zakonu naj bi bil določen, republiški sekretariat za notranje 
zadeve za dovoljenje poskusnih voženj na cestah, ki so rezervirane za motorna 
vozila (na cestah I. in II. reda) ter na. drugih cestah, kolikor presega relacija 
poskusne vožnje občinsko mejo. Na drugih cestah naj bi dovoljeval poskusno 
vožnjo ustrezni občinski upravni organ. 

Pristojni upravni organ mora na. podlagi zahteve za izdajo dovoljenja ugo- 
toviti dejansko stanje in oceniti utemeljenost zahteve. Če bi pomenila poskusna 
vožnja omejitev pravic drugih udeležencev v prometu ali občutno škodo za 
cesto, bi lahko organ odklonil izdajo dovoljenja. Kadar bi bilo posredi vprašanje 
integritete ceste in njenih naprav, bi moral pristojni organ dobiti poprej mnenje 
organizacije, ki skrbi za vzdrževanje prizadete ceste. 

XIII. Vleka vozil 

Ukrepi glede vleke vozil, ki so predpisani v zveznem zakonu, so pomanj- 
kljivi. Že sedaj uporabljamo na podlagi določb republiške odredbe vrsto do- 
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datnih ukrepov, ki se ravnajo po tem, ali ima poškodovano vozilo v redu krmilni 
mehanizem, zavore in luči. Ce te naprave niso prizadete, se poškodovano vozilo 
lahko vleče z vlečnim drogom, v določenih primerih celo z vlečno vrvjo. Vozilo, 
ki ima poškodovane prej omenjene naprave, srne vleči le motorno vozilo, ki 
je v ta namen posebej prirejeno. 

Potrebno bo predpisati še druge ukrepe (poškodovanega motornega kolesa 
brez prikolice ni dovoljeno vleči; vlečno vozilo> mora voziti v koloteku vozila, 
ki ga vleče; hitrost vozila, ki vleče poškodovano vozilo, ne sme presegati 40 km 
na uro; vlečna vrv mora biti najmanj 5 metrov dolga itd.). 

XIV. Športne in druge prireditve na cesti 

V 93. in 95. členu zveznega zakona je športna in druga prireditev na, cesti 
(vozišče, pločnik, steza za pešce itd.) vezana na posebno dovoljenje. Republika 
mora določiti s svojim predpisom organ, ki naj hi bil pristojen za izida janje 
takih dovoljenj, ker zvezni zakon ne rešuje pristojnosti organov v republiki. 

Tako naj bi republiški sekretariat za notranje zadeve bil pristojen za pri- 
reditve na cestah I. in II. reda in, za ceste, ki potekajo na območju več občin. 
Za uporabo cest III. in IV. reda, kolikor ni za tako cesto pristojen republiški 
sekretariat za notranje zadeve, naj bi dajal dovoljenja ustrezni občinski upravni 
organ. 

Republiški zakon mora predpisati tudi pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, 
da se lahko dovoli prireditev na cesti. Vprašanje je, ali naj jih predpiše zakon 
sam ah pa pooblasti republiškega sekretarja za notranje zadeve, da predpiše 
s pravilnikom postopek za izdajanje dovoljenj in obrazec dovoljenja. 

XV. Prometni znaki 

Z republiškim zakonom je treba določiti organ, ki je pristojen naložiti z 
odločbo, da se postavi prometni znak, premesti oziroma odstrani, če znak 
manjka, je nepravilno postavljen ali nepotreben (drugi odstavek 98. člena in 
prvi odstavek 104. člena zveznega zakona). Prav tako je treba določiti organ, 
ki lahko postavlja ob javnih cestah deske, napise, slike in druge označbe, s 
katerimi se udeleženci v prometu na posameznih mestih ali delih javne ceste 
opozarjajo na nevarnosti ali spodbujajo k večji previdnosti. 

Tako odločbo naj bi izdajal za prometni znak na cesti, I. in II. reda repu- 
bliški sekretariat za notranje zadeve, za prometni znak na cesti III. in IV. reda 
ter na cesti v naselju pa ustrezni občinski upravni organ. 

Napise, slike in druge označbe pa naj bi postavljal republiški sekretariat 
za notranje zadeve, v naseljih pa ustrezni občinski upravni organ. 

XVI. Pravica voziti motorna vozila 

Zvezni zakon (111. člen) daje republiki možnost, da spregleda osebam, ki 
naj postanejo vozniki'avtobusov in trolejbusov na stalnih linijah javnega mest- 
nega prometa, starost in vozniški staž. Nekatere organizacije predlagajo, da 
se spregleda le vozniški staž. Po drugi strani pa naj bi se za, take osebe pred- 
pisal poseben tečaj. Tak tečaj bi bila dolžna organizirati gospodarska orga- 
nizacija, ki opravlja prevoz potnikov v mestnem prometu. 
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XVII. Izpitne komisije za vozniški izpit 

Kandidata je mogoče preizkusiti v praktični vožnji le v kraju, ki ima 
urejeno cestno signalizacijo, prometno urejena križišča, in v katerem je močan 
cestni promet, sicer izpit ne doseže svojega namena. 

Upoštevati je treba tudi dejstvo, da v vseh krajih, kjer so sedeži občinskih 
skupščin, ni. na razpolago kvalificiranih izpraševalcev. Ali so v določenem 
kraju podlani prej omenjeni pogoji, lahko ocenjuje le organ izven občine. 

Tako naj bi bil pristojen republiški sekretariat za notranje zadeve za dolo- 
čitev sedeža izpitnih komisij za voznike motornih vozil, imenovanje izpitnih 
komisij in določitev njihovega delovnega področja. Izpitna komisija naj bi bila 
imenovana za območje ene ali več občin. 

Doslej formalno pravno ni rešeno vprašanje, kdo trpi stroške vozniškega 
izpita. To zadevo mora zakon izrecno rešiti tako, da trpi stroške kandidat. Prav 
tiako< je treba z zakonom določiti, kateri izdatki se štejejo za stroške vozniškega 
izpita, 

Z zakonom naj bo predpisano, da je izpraševalec za vozniški izpit lahko le 
oseba, ki ima šolsko izobrazbo druge stopnje in je voznik motornega vozila 
ustrezne kategorije, ter ima primeren vozniški staž. 

XVIII. Program in način opravljanja vozniškega izpita 

Program vozniškega izpita v obsegu, kot ga predpisuje prvi odstavek 113. 
člena zveznega zakona, z republiškim zakonom ni mogoče predpisati. Gre za 
vrsto vprašanj, ki se lahko uredijo le s podzakonskim predpisom. Zato naj ima 
republiški sekretar za notranje zadeve pooblastilo, da predpiše program in način 
opravljanja vozniškega izpita. 

XIX. Proučevanje kandidatov za voznike motornih vozil 

V zveznem zakonu (114. in 115. člen) pogrešamo določene ukrepe za varnost 
prometa pri proučevanju kandidatov za voznike motornih, vozil. 

Republiški zakon bi moral pooblastiti republiški sekretariat za notranje 
zadeve, da lahko prepove poučevanje praktične vožnje na cestah ali delih 
cest I. in II. reda ob določenih dneh ali urah, če to zahteva varnost prometa. 
V naseljih naj bi bila taka pravica zagotovljena ustreznemu občinskemu uprav- 
nemu organu. V vozilu, ki se uporablja Za pouk praktične vožnje in mora biti 
kot tako označeno s posebnim znakom, smejo biti poleg učitelja praktične 
vožnje le osebe, ki so kandidati za voznike motornih vozil. Motorno vozilo-, ki 
je namenjeno za pouk praktične vožnje, sme imeti poseben znak, ki izpričuje 
njegov šolski karakter, le v času, dokler se uporablja dejansko za pouk. 

Pooblastilo za prepoved poučevanja praktične vožnje na določenih cestah 
je dano v 156. členu zveznega zakona. 

XX. Kontrola alkoholiziranosti voznikov 

Po 134. členu zveznega zakona mora republiški predpis določiti, kateri 
zdravstveni zavodi so pooblaščeni za analizo krvi in ugotavljanje alkoholizi- 
ranosti, kot tudi, po kakšnem postopku se opravljajo te analize. 

Analizo krvi lahko opravlja zdravstveni zavod, ki ima ustrezno tehnično 
opremo in strokovni kader. Zavode, ki lahko v SR Sloveniji opravljajo kontrolo 
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alkoholizira masti, maj določi republiški sekretar za. zdravstvo in socialno varstvo 
v soglasju z republiškimi: sekretarjem za notranje zadeve. 

Stroški, za sredstva, ki jih je uporabil delavec organa za notranje zadteve na 
mestu samem zaradi ugotavljanja alkoholiziramosti in stroški za odvzem ter 
analizo krvi oziroma analizo urina, naj se štejejo za stroške postopka. 

XXI. Odvzem vozniškega dovoljenja na mestu samem oziroma prepoved 
nadaljevanja vožnje 

Zaradi pravilnega izvajanja 123. člena zveznega zakona bi bilo' potrebno 
v republiškem zakonu izrecno ugotoviti, da imajo sredstva, k:i jih uporablja 
milica za ugotavljanje alkohohziraniosrti (alkoskop) na mestu samem, določeno 
dokazno vrednost. Če se da vpliv alkohola na voznika neposredno ugotoviti 
iz voznikovega, ravnanja in razpoloženja ter drugih okoliščin, ki kažejo na 
njegovo osebnost in če pokaže zlasti naprava za ugotavljanje alkohola v izdi- 
hanem zraku, da je voznik vozil ah poskušal voziti pod vplivom alkohola,, naj 
bi bila taka dejstva dokaz, da voznik zaradi vpliva alkohola ne sme nadaljevati 
vožnje. 

XXII. Oprema avtomobilskih priklopnih vozil, katerih največja dovoljena 
teža ne presega 750 kg 

Po zveznem zakonu niso zavezana registraciji avtomobilska priklopna, vo- 
zila, katerih največja dovoljena teža ne presega 750 kg. Tako priklopno vozilo 
pogosto zakriva svetlobna telesa in registrsko tablico vlečnega vozila. 

Predpiše naj se dolžnost, da morajo imeti taki avtomobilski priklopniki 
na svoji zadnji strani vsa svetlobna telesa:, kot jih ima vlečno vozilo, in registrsko 
tablico z isto registrsko1 številko. 

V praksi se ta ukrep že izvaja. 

XXIII. Tehnični pregled motornih in priklopnih vozil 

Zvezni zakon (153. in 155. člen) predpisuje dolžnost, da morajo biti motorna 
in priklopna vozila redno tehnično pregledana, določa čas (enkrat na leto) 
pregleda ter predpisuje načim evidentiranja. Druga vprašanja, ki se nanašajo 
na tehnični pregled, so samo nakazama. 

Na podlagi pooblastila iz četrtega odstavka 153. člena, zveznega zakona je 
potrebno urediti vrsto vprašanj, kot so: kateri organ ah organizacija opravlja 
tehnični pregled; kakšne pogoje naj izpolnjuje gospodarska organizacija, da jo 
lahko republiški organ za notranje zadeve pooblasti za opravljanje tehničnih 
pregledov; organ za notranje zadeve mora imeti zakonsko pooblastilo, da lahko 
prepusti opravljanje tehničnih pregledov gospodarskim organizacijam; zakonsko 
je potrebno urediti vprašanje stroškov za tehnični pregled. 

XXIV. Posebni ukrepi za varnost prometa 

Iz 156. člena zveznega zakona me izhaja, kateri organ za notranje zadeve 
lahko o<dredi iz razlogov javnega reda in miru omejitev ali ustavitev prometa 
na dolačemi cesti ali delu ceste. 

Z republiškim zakonom moramo razmejiti pristojnosti glede na to, da 
imamo ceste L, II., III. reda in ceste IV. reda. Za ceste III. in IV. reda in za 
ceste v naseljih naj bi bil pristojen ustrezen občinski upravni organ, za ceste 
I. in II. reda pa republiški sekretariat za notranje zadeve. 
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XXV. Uporaba sredstev, ki izvirajo iz denarnih kazni za prometne prekrške 

V 177. členu zveznega zakona (temeljnega zakona o varnosti prometa na 
javnih cestah) je rečeno, da pripadajo republiki denarne kazni za prekrške 
v cestnem prometu. Zvezni zakon ima v mislih denarne kazni za prekrške, 
ki so izrečeni po zveznih predpisih. Denarne kazni za prometne prekrške so 
predpisane tudi v republiških predpisih, zlasti pa bodo predpisane v novem 
republiškem zakonu o varnosti prometa. Tako ima republika dohodek iz naslova 
denarnih kazni za prometne prekrške po zveznih in republiških predpisih. 

Po drugem odstavku 177. člena zveznega zakona mora republiški zakon 
določiti namen in način trošenja sredstev od plačanih denarnih kazni. 

Glede na izvor teh sredstev bi bilo opravičljivo, da se izterjane denarne 
kami uporabijo kot dopolnilna sredstva za razvijanje prometne varnosti. Možno 
je, da republiški predpis določi, da so denarne kazni dohodek republiškega 
proračuna, možno pa je tudi, da se ta sredstva nalagajo v poseben sklad za 
prometno varstvo. Ce bi se ustanovil poseben sklad, bi bilo mogoče načrtno 
financirati iz sredstev tega sklada po določenem ključu različne potrebe na 
področju prometnega varstva (republiško komisijo za varnost in vzgojo v cest- 
nem prometu; občinske komisije za varnost in vzgojo v cestnemi prometu; 
institucijo AMZ »pomoč-informacije«; raziskovalne naloge, ki jih opravlja, na 
področju prometne varnosti zavod, za zdravstveno in tehnično varnost v Ljub- 
ljani ter končno prometno1 milico z nabavljanjem in vzdrževanjem določene 
tehnične opreme). 

XXVI. Svet za varnost in vzgojo v cestnem prometu 

V republiškem zakonu bi bilo potrebno določiti -organizacijska načela za 
ustanovitev in delo republiškega sveta in občinskih svetov z.a varnost prometa. 

Delovno področje sveta naj bi obsegalo obravnavanje perečih vprašanj 
s področja prometne varnosti na javnih cestah, dajanje mnenj, predlogov in 
priporočil, obravnavanje osnutkov predpisov, ki jih pripravljajo organi, dajanje 
pobude za spremembo predpisov, organiziranja prometno-vzgojnih akcij ter 
popularizacijo prometne discipline z vsemi možnimi sredstvi javnega obveščanja. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
7. marca 1968 obravnavala predlog za izdajo zakona o varnosti prometa na 
cestah v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil republiški se- 
kretar za notranje zadeve. 

Komisija je ugotovila, da je predlog za izdajo zakona utemeljen in da je 
zakon o varnosti prometa na cestah v SR Sloveniji potrebno pripraviti ter 
sprejeti. Temeljni zakon o varnosti prometa na, javnih cestah (Ur. 1. SFRJ, 
št. 14/65) vsebuje številna pooblastila, ki naj se realizirajo z republiškim pred- 
pisom, poleg tega pa je izkazana potreba, da se z republiškim zakonom uredijo 
še nekatera druga podrobna, vprašanja, ki jih zvezni zakon ne obravnava. Raz- 
mejitev zakonodajne funkcije med federacijo' in republikami omogoča tako 
rešitev glede na določbo četrtega odstavka 119. člena zvezne ustave, po kateri 
na področjih, na katerih izdaja federacija temeljne zakone, urejajo republike 
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tiste odnose, ki niso urejeni z zveznim zakonom. Glede na to za republiški zakon 
na tem področju z zakonodajno-pravnega vidika ni ovir. 

Med obravnavo o skladnosti koncepta bodočega republiškega zakona z do^ 
ločbami zveznega temeljnega zakona je bilo ugotovljeno', da je obstoječi temeljni 
zakon zelo podroben in se po vsebini in strukturi močno približuje temeljnemu 
zakonu, zlasti še, ker s posameznimi pooblastili izrecno prepušča republikam 
urejanje posameznih podrobnih in med seboj nepovezanih vprašanj. Ob temelj- 
nem zakonu, ki naj ureja le temeljne odnose, ki ihiajo pomen za enotnost 
gospodarskega oziroma političnega sistema, imajo namireč republike že po ustavi 
pravico urejati vsa ostala vprašanja brez posebnih pooblastil in so ta povsem 
nepotrebna. 

Ne glede na tako ali drugačno strukturo zveznega zakona pa gre po mnenju 
komisije pri pravnem urejanju tega področja za zelo občutljiva vprašanja pro- 
metne varnosti in ob tem za zagotovitev nujno potrebne enotnosti, pri čemer 
bi bilo treba konkreten obseg te enotne ureditve v zveznem in republiškem 
merilu še podrobno in vsestransko proučiti. 

Prav tako pa bo< treba, s tega vidika hkrati oceniti vlogo občin oziroma 
njihove normativne funkcije na. tem področju. Predstavnik predlagatelja je 
v tej zvezi pojasnil, da se v pristojnih zveznih organih pripravlja predlog za 
spremembe zveznega temeljnega zakotna, vendar obseg teh sprememb še ni znani 
Glede na to je bila komisija mnenja, da vprašanja skladnosti predloga za izdajo 
zakona, s pravnim, sistemom ne more še ocenjevati z vidika pričakovanih spre- 
memb zveznega zakona temveč le z upoštevanjem obstoječe pravne ureditve. 
V tem pogledu je bilo ugotovljeno, da načela za bodoči republiški zakon niso 
v nasprotju z obstoječo pravno ureditvijo1. Ce bo med nadaljnjimi pripravami 
republiškega zakona prišlo do' sprememb zveznega temeljnega zakona, bo seveda 
potrebno te spremembe ustrezno upoštevati v predvideni republiški zakonski 
ureditvi. 

V razpravi o posameznih načelih, na. katerih naj zakon temelji, komisija ni 
imela konkretnih pripomb. Glede nakazane možnosti različnih rešitev vprašanja 
uporabe sredstev, ki izvirajo iz; denarnih kazni za prometne prekrške, je v 
komisiji prevladalo stališče, naj bi bila ta. sredstva dohodek republiškega pro- 
računa. V tej zvezi je bila izražena, bojazen, da bi neposredno dotekanje denarnih 
kazni za potrebe prometnega varstva oziroma ustreznih služb na tem področju 
lahko škodljivo vplivalo na kaznovalno politiko pri prometnih prekrških. 

Glede predvidene ustanovitve svetov za varnost in vzgojo v cestnem pro- 
metu v republiki in v občinah je bila komisija mnenja, da bi zakon lahko 
neposredno postavil republiški svet, svete v občinah pa bi mogel predvideti 
neobvezno. Le če bi bila varnost prometa na cestah z zakonom opredeljena kot 
zadeva splošnega pomena za republiko, bi bilo možno z republiškim zakonom 
določiti tudi organizacijo ustreznih organov v občini. 

Si: 34-57/68 
Ljubljana, 13. 3. 1968 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov organizacijsko-poli- 
tičnega zbora je na seji dne 1. marca 1968 obravnaval predlog za izdajo zakona 
o varnosti prometa na cestah v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil republiški sekretariat za notranje zadeve. 



Priloge 673 

Izdaja republiškega zakona o prometni varnosti je utemeljena v temeljnem 
zakonu o varnosti prometa na javnih cestah, ki prepušča posamezna vprašanja 
s tega področja, da jih urede republike s svojimi predpisi. V SR Sloveniji je 
sprejem republiškega zakona o tej problematiki toliko bolj pomemben, ker 

Sostota prometa glede na ostale republike najgostejša in tudi nenehno na- 
rašča^ po drugi strani pa. se urejenost cestne mreže ne razvija skladno z nara- 
ščajočim prometom. 

Pri vsebinski obravnavi predloga za izdaja zakona so se poslanci zavzeli 
za zaostritev ukrepov, ki bi zagotavljali večjo varnost prometa na naših cestah. 
Kljub takemu stališču pa je prišlo v razpravi jasno do izraza tudi dejstvo, da 
bi bilo nekatere ukrepe težko uveljaviti, vsaj v kratkem času, predvsem tiste, 
ki zahtevajo znatnejša finančna sredstva. Člani odbora so tako izrazili pomislek 
glede omejitve števila potnikov v avtobusih javnega prometa, ki ne bi smelo 
preseči števila sedežev, razen v mestnem prometu, kajti gospodarske organi- 
zacije, ki se ukvarjajo s prevozom potnikov, bi bile zaradi tega finančno močno 
prikrajšane. Prav tako je bil izražen pomislek ali bi bila možna takojšnja rear- 
lizacija ukrepa, za katerega so bili sicer vsi soglasni, po katerem bi morala biti 
vsa javna prevozna sredstva opremljena s tahografi. Visoki nabavni stroški bi 
to onemogočali. 

Odbor se je v celoti strinjal z načeli, na katerih naj zakon temelji. Opozoril 
je le na razmeroma številne predvidene podzakonske predpise. Člani odbora 
menijo, naj bi podzakonski predpisi urejali le tehnične normative, medtem ko 
naj zakon sam že uredi vsa načelna vprašanja. Le na ta način bo zakon učin- 
kovit in trajnejšega pomena. 

Glede finančnih posledic, ki jih bo povzročila uveljavitev predlaganega 
zakona, odbor soglaša s predlagateljem, da se finančne potrebe ne bodo bistveno 
povečale, za realizacijo tistih ukrepov, ki pa bodo nujno vezani na dodatna 
finančna sredstva, pa je treba zainteresirati vse organe in organizacije ki se 
jih tudi tiče varnost prometa na javnih cestah, da sodelujejo s finančnimi 
sredstvi. 

Končno je odbor priporočil predlagatelju, da pri nadaljnjih pripravah za- 
konskega predloga sodeluje z vsemi prizadetimi organi in organizacijami in 
usklajuje posamezna stališča tako, da. bo zakon sprejemljiv za vse. 

Glede na to odbor predlaga organizacijsko-političnemu zboru, da s sklepom 
sprejme predloženi predlog za izdajo zakona o varnosti prometa na cestah 
v SR Sloveniji. 

Za poročevalca je odbor določil poslanca Janeza Merharja. 

St.: 34-57/68 
Ljubljana, 6. 3. 1968 

43 
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PREDLOG SKLEPOV 

za izvajanje proračunske politike v letu 1968 

Skupščina Socialistične republike Slovenije je na seji republiškega zbori! 
in na. seji organizacijsko-političnega zbora dne 27. marca 1968 razpravljala 
o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 
1968 in 

ugotovila: 

— da predlagana razporeditev sredstev republiškega proračuna za leto 
1968 pomeni, po kritju tekočih in zapadlih obveznosti, le 6,5% povečanje sred- 
stev za vse druge tekoče potrebe. V tem okviru se zagotavlja večje povečanje 
sredstev na področju znanosti in za zavode in sklade na, področju kulture. 
Taka razporeditev sredstev republiškega proračuna je v skladu s smernicami 
družbenega razvoja SR Slovenije v letih 1966 in 1970; 

— da v politiki proračunske potrošnje še vedno premalo prihajajo do izraza 
reformska prizadevanja, ker je proračun še vedno sestavljen pretežno na podlagi 
startnih osnov iz preteklih let, kar ohranja staro strukturo proračuna, ki ni 
v skladu z mestom in vlogo posameznih proračunskih potrošnikov. Zaradi tega 
bo potrebna skrajna racionalizacija trošenja proračunskih sredstev. Le na ta 
način bo mogoče uravnovesiti proračunsko potrošnjo z razpoložljivimi sredstvi 
brez najemanja kreditov, katerih vračanje bi prizadelo dolgoročno proračunsko 
politiko. Uveljavitev tega načela pa zahteva strogo proračunsko disciplino pri 
vseh koristnikih proračunskih sredstev, kajti med proračunskimi letom ne bo 
mogoče sprejemati nobenih dodatnih obveznosti, ki niiso predvidene v proračunu; 

— da še vedno ni zadovoljivo rešeno vprašanje prenosa potrebnih sredstev 
iz širših družbeno^pohtičnih skupnosti na ožje družbeno-politične skupnosti 
v zvezi s prenosom pristojnosti. 

Zaradi tega bo potrebno proučiti skladno s programsko osnovo Skupščine 
SR Slovenije in skladno s programi dela pristojnih zborov sistem financiranja 
doružbeno-političnih skupnosti; 

— da republiška uprava v sedanji obliki ne more uspešno opravljati-svojih 
nalog, ker niso razčiščena vprašanja mesta in vloge uprave na sedanji stopnji 
družbeno-političnega razvoja. Dokler ta vprašanja ne bodo rešena, tudi ni mo- 
goče izdelati objektivnih meril za dodeljevanje finančnih sredstev upravi; v zvezi 
s tem pa tudi ni pričakovati bistvenega izboljšanja kadrovske strukture in bo 
zato delo uprave še vedno premalo učinkovito. Ne glede na to pa je treba vztra- 
jati, da jie proračun sestavljen na podlagi delovnih programov in dokumentiranih 
predlogov za zagotovitev sredstev, ki jih predlože koristniki proračuna. Z racio- 
nalizacijo republiške uprave, posebej z izboljšanjem kadrovske strukture, ni 
pričakovati, da bi bilo mogoče zmanjšati stroške za njeno poslovanje; 

— da v pravosodju ni pričakovati v letošnjem letu sistemskih sprememb, 
ki bi lahko vplivale na drugačne finančne potrebe pravosodnih organov in je 
zato možno zagotoviti potrebna sredstva na podlagi dosedanjih kriterijev; 

— da obstoja vrsta zavodov in inštitutov, ki ne spadajo v okvir republiške 
uprave, financirajo pa jih prek pogodbene dejavnosti skladi oziroma republiški 
sekretariati. Do teh zavodov in institucij pa ni jasnih stališč glede angažiranja, 
financiranja in kadrovskega izpopolnjevanja skladno z družbenimi potrebami, 
potrebami gospodarstva in z nacionalnim razvojem republike; 
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— da se je števlo družbeno- političnih organizacij, in društev, ki se finan- 
cirajo iz republiškega proračuna, znižalo nasproti prejšnjim letom, da pa še 
vedno ni v celoti razčiščeno vprašanje, katere organizacije in društva so takega 
pomena za republiko, da jih je treba financirati iz proračuna. 

Glede na, navedene ugotovitve sta republiški in organizacij s ko- politični 
zbor Skupščine SR Slovenije sprejela naslednje 

sklepe: 

1. Republiški in organizacijsko-politični zbor bosta skupaj z izvršnim svetom 
spremljala proračunsko potrošnjo in ukrepala za odpravo ugotovljenih pomanj- 
kljivosti. V ta naimen bosta pristojna, odbora obeh zborov, skupaj z izvršnim 
svetom, trimesečno razpravljala, o izvrševanju proračuna in o problematiki, ki 
se bo ob tem pojavljala, in skupaj z izvršnim svetom predlagala zboroma 
potrehne predloge. 

2. Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in začasni 
odbor za proračunski sistem in finance organizacijsko-političnega zbora bosta 
proučila zaključne račune vseh proračunskih koristnikov. O ugotovitvah, ki 
bodo predstavljale osnovo za sestavo republiškega proračuna za prihodnje leto, 
bosta odbora poročala svojima zboroma do konca junija 1968. 

3. Začasna komisija izvršnega sveta, za proučitev republiške uprave bo 
najpozneje do konca maja 1968 predložila poročilo Skupščine SR Slovenije, 
v katerem bo opredelila mesto in vlogo1 republiške uprave in predloge za njeno 
racionalizacijo. 

4. Izvršni svet naj takoj materialno omogoči izboljšanje in izpopolnitev 
kadrovske strukture in organizacijo dela v tistih republiških organih (republiški 
sekretariat za finance, republiški sekretariat za delo, zavod SR Slovenije za 
planiranje), pri katerih pomanjkanje ustreznega kadra onemogoča normalno 
iin učinkovito poslovanje. Pri tem naj posveti posebno pozornost organizacij- 
skemu in kadrovskemu izboljšanju inšpekcijskih služb. 

5. Izvršni svet naj prouči način in metode ovrednotenja programov dela vseh 
koristnikov proračuna, kot osnovo za njihovo financiranje. Na tej osnovi naj 
prouči vprašanje, ali so vsi dosedanji koristniki proračunskih sredstev takega 
pomena za republiko, da jih je treba financirati iz republiških sredstev. 

6. Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in 
začasni odbor za proračunski sistem in finance organizacijsko-političnega zbora 
bosta do novembra 1968 proučila programe dela posameznih proračunskih ko- 
ristnikov za leto 1969. 

7. Izvršni svet bo predlagal Skupščini SR Slovenije ekonomsko-politična 
izhodišča za sestavo proračuna in spremljajoče predpise za leto 1969 po analizi 
polletnega izvajanja proračuna, tako da se bo razprava o teh izhodiščih začela 
že v prvi polovici septembra 1968. 

8. Izvršni svet naj se pri zveznih organih zavzame, da bodo morebitne 
spremembe v prispevkih, davkih in taksah znane najpozneje v mesecu no- 
vembru 1968, kar bo omogočilo pravočasno sprejemanje republiškega in občin- 
skih proračunov. 

St.: 400-33/68 
43« 
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PREDLOG ODLOKA 

o potrditvi statuta izobraževalne skupnosti SR Slovenije 

Na podlagi 149. člena ustave SR Slovenije in 56. člena zakona o izobraže- 
valnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji 
(TIrarini list SRS, št. 16-115/67) je Skupščina SR Slovenije na seji republiškega 
zbora dne 28. marca 1968 in na seji prosvetno-kulturnega zbora dne 27. marca 
1968 sprejela 

ODLOK 

o potrditvi statuta izobraževalne skupnosti SR Slovenije 

I. 

Potrdi se statut izobraževalne skupnosti SR Slovenije, ki ga je sprejela 
skupščina izobraževalne skupnosti SR Slovenije na seji dne 22. decembra 1967 
s spremembami in dopolnitvami, ki jih je sprejela dne 1. marca 1968. 

II. 
Ta odlok velja takoj. 

OBRAZLOŽITEV 

Statut izobraževalne skupnosti SR Slovenije potrdi po določilih 56. člena 
zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje m izobraževanja 
v SR Sloveniji Skupščina SR Slovenije. Izobraževalna skupnost SR Slovenije 
je svoj statut sprejela na seji skupščine dne 22. decembra 1967 m ga predložila 
Skupščini SR Slovenije v potrditev. 

Predloženi statut je bil v Skupščini SR Slovenije obravnavan na sejj repu- 
bliškega zbora dne 2. februarja 1968 in prosvetno-kulturnega zbora dne 31 
januarja 1968. Po razpravi sta oba zbora sprejela sklep, da odložita potrditev 
statuta ter da mnenja in stališča, kot so bila oblikovana v razpravi na sejah 
zborov in v poročilih pristojnih odborov ter zakonodajno-pravne komisije po- 
sredujeta izobraževalni skupnosti SR Slovenije. 

Skupščina izobraževalne skupnosti SR Slovenije je ta mnenja m stalisca 
obravnavala na svoji seji dne 1. marca 1968 in k statutu sprejela ustrezne 
spremembe in dopolnitve. 

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov je spremembe in dopolnitve statuta izobraževalne skupnosti SR Slo- 
venije obravnaval na svoji seji dne 15. marca 1968. Ugotovil je, da so v teh 
spremembah in dopolnitvah upoštevane vse pripombe oziroma mnenja m sta- 
lišča. ki sta jih dala k statutu republiški in prosvetno-kulturni zbor Skupščine 
SR Slovenije, razen pripombe k strukturi skupščine republiške izobraževalne 
skupnosti, glede katere pa je skupščina na seji soglasno sklenila, da jo bo 
ponovno in kompleksno proučila,. 

Zato odbor predlaga Skupščini SR Slovenije, da spremenjen in dopolnjen 
statut izobraževalne skupnosti SR Slovenije potrdi. 
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POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
17. 1. 1968 in dodatno poročilo z dne 26. 3. 1968, št. 022-166/68. 

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora — poročilo z dne 27. 3. 
1968, št. 022-166/68. 

PREDLOG SKLEPOV 

o ukrepih za racionalizacijo na področju vzgoje in izobraževanja 

Skupščina Socialistične republike Slovenije je na seji republiškega zbora 
in prosvetno-kulturnega zbora dne 27. marca 1968 razpravljala o predlogu 
ukrepov za racionalizacij o* na področju vzgoje in izobraževanja in o akcijskem 
programu za izvajanje racionalizacije ter pri tem 

u got ovila : 

Racionalizacija na področju vzgoje in izobraževanja je zavesten in načrten 
proces, ki naj zagotovi uresničenje prizadevanj za večjo učinkovitost in kako- 
vost vzgojnih in izobraževalnih dejavnosti. 

Napori, da se preudarneje organizira šolsko delo, ne smejo povzročiti zmanj- 
šanje obsega sredstev, namenjenih za področje vzgoje in izobraževanja, marveč 
takšno njihovo1 uporabo, ki bo omogočala čim boljše šolske uspehe; to tudi 
pomeni, da ni mogoče pristati na zmanjševanje možnosti za izobraževanje 
mladine. 

Dosedianje uresničevanje osnovnošolske reforme je bilo uspešno predvsem 
pri oblikovanju ustreznejše mreže popolnih osnovnih šol, katere obiskuje že 
pretežna večina učencev (91 °/o). 

Neusklajen in ponekod tudi ekstenziven razvoj srednjega šolstva je pred- 
vsem posledica premajhne povezanosti šolstva, gospodarstva in družbenih služb 
ter zavestne težnje družbeno-političnih skupnosti in staršev, da omogočijo1 učen- 
cem, ki so končali 8-letnoi šolanje, nadaljnje izobraževanje. Ker ni bilo na 
voljo dolgoročnih programov razvoja po posameznih gospodarskih in družbenih 
dejavnostih, na podlagi katerih bi lahko ugotovili potrebe po kadrih in njihove 
ustrežpe 'profile, pa tudi zaradi proračunskega sistema, šolstva, ni bilo mogoče 
zadosti vplivati na usmerjanje in porabo sredstev ter s tem tudi na oblikovanje 
mreže srednjih šol. Izobraževalne skupnosti sicer že vnašajo nove, pozitivne 
elemente; le-ti pa se uveljavljajo postopoma. 

V preteklosti je ekstenzivnost doživljalo tudi visoko šolstvo, kar se kaže 
predvsem v notranji organizaciji in delovanju zavodov, manj pa v njihovi 
mreži. V težnji, da, bi visokošolski zavodi kar najhitreje zagotovili čim več 
strokovnjakov, so izobraževanje preveč ozko prilagajali potrebam konkretnih 
delovnih .mest, kar je povzročilo tudi pretirano' razčlenjenost študija. Izkušnje 
so pokazale, da to izobraževanje precenjuje možnost in učinkovitost vpliva 
delovnih organizacij na podrobnejšo vsebino, organizacijo in trajanje izobra- 
ževanja in tudi ne ustreza hitremu razvoju tehnike in znanosti ter stalno se 
spreminjajoči tehnologiji v delovnih organizacijah. 
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Vzporedno s potrebami družbe ponačrtni itn strokovni pedagoški intervenciji 
na širšemt področju vzgoje dosedaj niso bili izoblikovani ustrezni profili peda- 
goških kadrov za vrsto novih pedagoških dejavnosti, ki jih zahteva tudi predlog 
za racionalizacijo. 

Glede na omenjene ugotovitve ter z namenom, da se pospeši racionaliza- 
cija na področju vzgoje in izobraževanja, sprejema Skupščina SR Slovenije 
naslednje 

SKLEPE: 

1. Racionalizacija na področju vzgoje in izobraževanja naj kot pomemben 
družbeni program uskladi dejavnost šol in njihovo mrežo z družbenimi potre- 
bami in možnostmi, kar je tudi v skladu s težnjami družbene in gospodarske 
reforme. 

2. V osnovnem šolstvu je treba posvetiti skrb predvsem intenzivnemu izbolj- 
šanju idejne in strokovne ravni prosvetnega kadra, posodabljanju pouka in 
njegovi večji učinkovitosti — pri tem je treba čimprej izboljšati odstotek 
učencev, ki v rednem roku končajo osemletno šolo — odpravi večizmenskega 
pouka in razširjanju dnevnega varstva. 

3. Zmogljivosti srednjih šol je treba prilagoditi predvsem neposrednejšemu 
sedanjemu in bodočemu interesu družbenih in gospodarskih dejavnikov, sčimer 
bo doseženo učinkovitejše delovanje srednjih šol in njihova bolj smotrna raz- 
porejenost. Za uveljavitev tega interesa je treba pospešiti ustanavljanje posebnih 
izobraževalnih skupnosti, kot to predvideva zakon o izobraževalnih skupnostih 
in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji. V ta prizadevanja je 
treba vključiti gospodarsko zbornico SR Slovenije, gospodarske organizacije in 
njihova združenja. 

4. Uresničevanje čim smotrnejše vsebine in organizacije visokega šolstva 
bo doseženo samo ob neposrednem sodelovanju družbenih koristnikov, predvsem 
v gospodarstvu pa tudi v ostalih dejavnostih, ki bodo s svojimi plani razvoja 
to omogočili. 

5. Na področjih, kjer na podlagi dolgoročnega družbenega in gospodarskega 
razvoja neposrednih interesentov ne moremo pričakovati večjih kadrovskih 
potreb, ki bi opravičevale posebno organizacijo izobraževanja, je treba za izo- 
braževanje takšnih strokovnjakov doseči dogovor med visokošolskimi zavodi 
v Jugoslaviji. 

6. Cim prej bo treba izdelati profile vseh potrebnih pedagoških kadrov, 
določiti način in obliko njihovega šolanja ter zagotoviti kontinuiteto izobraže- 
vanja učiteljskega kadra in njihovega dopolnilnega izobraževanja. 

7. Družbena skrb za uspešnejše strokovno delo šolskih zavodov in učinko- 
vitejše nadzorstvo nad njimi zahteva ustreznejšo opredelitev nalog, pristojnosti 
in organizacije organov in zavodov, ki spremljajo ter proučujejo vprašanja 
vzgoje in izobraževanja v republiki. Za strokovno in znanstveno-raziskovalno 
delo na tem področju sta neposredno odgovorna pedagoški inštitut in oddelek 
za pedagogiko na filozofski fakulteti. 

8. Čim prej je treba; vsebinsko izpopolniti in natančneje določiti dejavnost 
prosvetno-pedagoške službe in pri tem odločneje zahtevati idejne in strokovne 
pogoje za pedagoške svetovalce, ki morajo poleg vodstev šol prevzeti polno 
odgovornost za vsestransko uspešno delo na, šolah; poudarek mora biti na 
nadzoru in ovrednotenju kakovosti šolskega dela. Zato je treba izboljšati mate- 
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rialni položaj in organizacijo prosvetno-pedagoške službe, za kar bo potrebno 
spremeniti tudi zakon ® prosvetno-ped agoški službi. 

9. Skupščina SR Sloevnije podpira prizadevanja za izboljšanje kakovosti 
šolskega dela in za racionalizacijo na področju vzgoje in izobraževanja. Pri- 
stojni organi naj Skupščino SR Slovenije sproti obveščajo o izvajanju programa 
zai vsestransko izboljšanje dela na področju vzgoje in izobraževanja in ji pred- 
lagajo spremembe veljavnih predpisov. 

PREDLOG ODLOKA 

o dopolnitvi stalnih komisij Skupščine SR Slovenije 

Na podlagi 174. in 175. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 
v zvezi s 113;. in naslednjimi členi poslovnika Skupščine SR Slovenije je Skup- 
ščina SR Slovenije na skupni seji vseh zborov dne 27. marca 1968 sprejela 

ODLOK 

o dopolnitvi stalnih komisij Skupščine SR Slovenije 

I. 

V komisijo za volitve in imenovainja Skupščine SR Slovenije se izvolijo: 
iz vrst poslancev republiškega zbora Lojzka Stropnik 

ing. Adtoilf Tavčar 
iz vrst poslancev gospodarskega zbora Anton L a d a v a 
iz vrst poslancev prosvetno-kulturnega zbora Vinko Dobnikar 
iz vrst poslancev socialno-zdravstvenega 
zbora Bogomir V e r d e v 
iz vrst poslancev organizacijsko-političnega 
zbora ing. Ljudmila Krese 

II. 

V zakonodajno-pravno komisijo Skupščine SR Slovenije se izvolijo: 
dr. Vilko A n d r o j n a, sodnik vrhovnega, sodišča SR Slovenije 
dir. Ivan Kristan, docent pravne fakultete v Ljubljani 
dr. Bogomir Sajovic, izredni profesor pravne fakultete v Ljubljani 
Savo Š i f r e r, sodnik višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani 

III. 

V komisijo za družbeno nadzorstvo Skupščine SR Slovenije se izvolijo: 
iz vrst poslancev gospodarskega, zbora Matko Ka-vtičnik 
iz vrst poslancev prosvetno-kulturnega zbora Vinko Kramar 
iz vrst poslancev socialno-zdravstvenega 
zbora Slavko Osredkar 
iz vrst poslancev organizacijsko-politionega, 
zbora Albin Jesenšek 
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IV. 

V komisiji za vloge in pritožbe Skupščine SR Slovenije se razreši poslanec 
gospodarskega zbora Edi K o m o č a r. 

V komisijo* se izvolijoi: 
iz vrst poslancev gospodarskega zbora Stane P u n g e r č a r 

Borut Š n u d e r 1 
iz vrst poslancev prosvetno-kulturnega zbora Boris F e 1 d i n 
iz vrst poslancev socialno-zdravstvenega 
zbora dr. Milan H o d a 1 i č 
iz vrst poslancev organizacijsko-političnega 
zbora Vladika Jan 

V. 

V administrativno komisijo Skupščine SR Slovenije se izvolijo: 
iz vrst poslancev republiškega zbora Miran K o š m e 1 j 

Vlado C r n e 
iz vrst poslancev gospodarskega zbora Mara Pelc-Čeferin 

ing. Jožica Farčnik- 
M r v a r 

iz vrst poslancev prosvetno-kulturnega zbora Leopold Kej žar 
iz vrst poslancev socialno-zdravstvenega, 
zbora Janez N a r a d 
iz vrst poslancev organizacijsko-političnega 
zbora Brane V i p o t n i k 

Št.: 0201-1/68 

OBRAZLOŽITEV 

Po določbah poslovnika Skupščine SR Slovenije, sprejetega na skupini seji 
vseh zborov Skupščine SR Slovenije dne 13. decembra 1967, se stalne komisije 
Skupščine SR Slovenije povečajo in sicer: komisija za volitve in imenovanja 
od dosedanjih 9 članov na 15 članov; zakonodajno-pravna komisija od dose^ 
danjih 9 članov na 13 članov; komisija za družbeno nadzorstvo od dosedanjih 
9 članov na 13 članov; komisija za vloge in pritožbe od dosedanjih 7 članov na 
11 članov in administrativna komisija od dosedanjih 5 članov na 11 članov. 

Glede na te določbe poslovnika Skupščine SR Slovenije je komisija za 
volitve in imenovanja na sejah dne 22. februarja i'n 15. marca 1968 razpravljala 
o kandidatih za dopolnitev stalnih komisij Skupščine SR Slovenije. 

Predlog kandidatov, ki jih predlagamo zborom Skupščine SR Slovenije 
za dopolnitev stalnih komisij Skupščine SR Slovenije, je sestavljen v sodelo- 
vanju s predsedniki zborov Skupščine SR Slovenije, predsedniki stalnih komisij 
Skupščine SR Slovenije in predsedniki odborov republiškega zbora Skupščine 
SR Slovenije. 
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VOLITVE, RAZREŠITVE IN IMENOVANJA 

ki jih je opravil republiški zbor Skupščine SR Slovenije na svojih sejah 
dne 12. in 27. marca 1968 

Izvoli se: 

1. za sodnika okrožnega sodišča v Novi Gorici: 
Iva Š t u ci n ,. sodnica občinskega sodišča v Novi Gorici. 

Razrešijo se: 

1. Peter V u j e c, dolžnosti namestnika republiškega sekretarja za go- 
spodarstvo; 

2. Benjamin Marušič, dolžnosti sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani; 
3. Tone inž. Tribušon, dolžnosti direktorja zavoda za planiranje SR 

Slovenije. 

Imenujejo se: 

1. za direktorja zavoda za planiranje SR Slovenije: 
Jože Novinšek, vodja službe za kmetijstvo in gozdarstvo pri gospo- 
darski zbornici. SR Slovenije. 

2. v upravni odbor vodnega sklada. SR Slovenije: 

za dobo dveh let: 
za predsednika: Jože T ram še k, dosedanji predsednik upravnega 

odbora vodnega sklada SR Slovenije, 
za člane: ing. Janko Bleiweis, redni profesor fakultete za 

arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo1 univerze v 
Ljubljani, 
ing. Jože Kolar, šef za upravljanje in razvoj kana- 
lizacijskih naprav v podjetju »Kanalizacijam Ljubljana, 
Milan Kristan, predsednik komisije za družbeno 
nadzorstvo Skupščine SR Slovenije, 
Franc Lubej , direktor kreditne banke Celje, <po- 
družnica za kmetijstvo, 
ing. Jože P in ta r, vodja in projektant v podjetju 
za urejanje hudournikov, Ljubljana. 

za dobo štirih let: 
za člane: ing. Lojze Blenkuš, pomočnik republiškega sekre- 

tarja za urbanizem, 
ing. Slavko K o r b a r , predsednik skupščine občine 
Ljubljana-Vič-Rudnik, 
Jože R a j g 1, vodja komercialno-računskega sektorja 
v tovarni celuloze in papirja »D j uro Sala j« Krško, 
ing. Ivo S e n i c a , vodja gradbenega oddelka v drav- 
skih elektrarnah, Maribor, 
Evstahij Z a d n i k , predsednik skupščine občine 
Sežana. 
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financiranje nadaljevanja adaptacije poslopij Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti   • 78 

17. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za 
financiranje nadaljevanja graditve fakultete za strojništvo v Ljubljani 78 

18. Obravnava in Sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za 
financiranje nadaljevanja graditve objekta agronomskega oddelka bio- 
tehniške fakultete v Ljubljani  79 

19. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za 
financiranje nadaljevanja graditve fakultete za arhitekturo, gradbe- 
ništvo in geodezijo v Ljubljani  79 

20. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za 
financiranje nadaljevanja graditve objektov višje tehniške šole v 
Mariboru   80 

21. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za 
financiranje nadaljevanja graditve Drame slovenskega narodnega gle- 
dališča v Ljubljani  80 
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22. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za 
financiranje obnovitve fasad poslopja narodnega muzeja v Ljubljani 81 

23. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o spremembi odloka o 
finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve Drame 
slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani   81 

24. Obravnava in sklepanje O' predlogu odloka o finančnem programu za 
financiranje namestitve ogrevalnih in prezračevalnih naprav v poslopju 
narodne galerije v Ljubljani  81 

25. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za 
financiranje obnovitve fasad poslopja akademije za likovno umetnost 
v Ljubljani  82 

26. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za 
nakup stanovanj za vzgojitelje vzgojnega zavoda Logatec  82 

27. Razprava o ukrepih, ki jih je potrebno izvesti v zvezi z določbo ustav- 
nega sodišča SR Slovenije z dne 14. 12. 1967   83 
Govornik: 
Zora Tomič  83 

28. Obravnava predloga za izdajo zakona o organizaciji službe in zavodov 
za izvrševanje prostostnih kazni -  83 

29. Volitve in imenovanja   84 
— predlog odloka o razrešitvi namestnika republiškega sekretarja za 

gospodarstvo   84 
— predlog odloka o imenovanju predsednika in članov upravnega 

odbora vodnega sklada SR Slovenije  84 
— predlog odloka o izvolitvi sodnikov okrožnega sodišča v Novi Gorici 85 
— predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani 85 
Govornik: 
Milan Vižintin  85 

56. seja — 27. marca 1968 

Pred dnevnim redom: 
.j 

1. Odsotnost poslancev  86 

2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda  86 

3. Določitev dnevnega reda  87 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 55. iseje republiškega zbora   87 

2. Poslanska vprašanja  87 
Govorniki : 
Tomo Martelanc  88 
Riko Jerman   89 
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Inž. Lojze Blenkuš 91 
Majda Gaspari   92 
Karel Forte  93 
Marija Ivkovič   94 
Radoslav Joinak  94 

/ Majda Gaspairt    95 

3. Aktualni problemi borcev NOV (skupno s sooialno-zdravstvenim 
zborom)  95 

Govorniki : 
Mirko Remec  96 
Viktor Repič  98 
Janez Hribar  102 
Anica Okršlar 104 
Rado Pušenjak  104 
Franci Kolar 106 
Marija Ivkovič  108 
Dr. Drago Plešivčnik 111 
Dr. Albin Pečaver  111 
Inž Adolf Tavčar 113 
Ivan Franko  114 
Slavka Semrov 118 
Vlado Črne 118 
Viktor Seitl 119 
Cene Matičič 119 
Vinko Hafner 120 
Ela Ulrih-Atena 123 
Viktor Repič  125 
Mirko Remec 126 

^ 4. Gospodarska in organizacijska problematika v elektrogospodarstvu SR 
Slovenije (skupaj z gospodarskim zborom) 127 

Govorniki : 
Rano Simoneti 128 
Mirko Jamar 134 
Inž. Slavko Jakofčič 137 
Inž. Janez Grašič 139 
Janez Kermavner 140 
Inž. Ivan Arzenšek   143 
Franc Klemenčič 144 
Rado Pušenjak 147 
Mihael Kuinaver 148 
Ivan Kreft 151 
Jože Setnikar . .  157 
Štefan Pavšič 160 
Dr. Drago Kolar 163 
Cene Matičič   164 
Miran Goslar 165 
Inž. Ivan Zupan 166 
Franc Fuhar 167 
Inž. Vlado Pečenko 168 
Jože Ingolič 170 
Mirko Jamar 171 
Janko česnik 172 
Franc Lamut 172 
Stane Pungerčar 172 
Mirko Jamar 173 
Inž. Nada Martelanc 174 
Inž. Slavko Jakofčič  175 
Dr. Drago Kolar   175 
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Rino Simoneti 175 
Inž. Ivan Zupan 176 

, Prane Puhar    177 

/ 5. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah zakona o 
" zagotovitvi dopolnilnih sredstev za dokončanje elektroenergetskih 
y objektov (skupno z gospodarskim zborom) 177 

6. Predlog ukrepov za racionalizacijo na področju vzgoje in izobraže- 
vanja z akcijskim programom za izvajanje racionalizacije na področju 
vzgoje dn izobraževanja 179 
Govorniki : 
Inž. Nada Puppis 179 
Dr. France Hočevar  180 
Janez Vipotnik 184 
Slavka Perger 188 
Karel Forte 189 
Lojze Štefandč 192 
Cene Matičič 192 
Tomo Martelanc 194 
Drago Seliger  199 
Vladimir Vrečko  200 

7. Obravnava osnutka poslovnika republiškega zbora Skupščine SR 
Slovenije  201 
Govornik: 
Ivan Ros 201 

8. Ugotovitve in sklepi v zvezi s proračunsko potrošnjo v SR Sloveniji 205 
Govornika : 
Franc Puhar  205 

/ Viktor Repič  205 

** 9. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o popustih na cene za sku- 
pinska potovanja otrok in mladine  206 
Govornika : 
Dr. Vladimir Bračič 206 
Milan Ravbar 207 

10. Volitve din imenovanja  207 
— predlog odloka o razrešitvi dn imenovanju direktorja zavoda za pla- 

niranje SR Slovenije  208 

Gospodarski zbor 

48. seja — 12. marca 1968 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost ,poslancev 209 

2. Določitev dnevnega reda 209 
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Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 47. seje gospodarskega zbora 210 

2. Poslanska vprašanja 210 

Govorniki : 
Dragica Dekleva 210 
Anton Ladava 211 
Lojze Komel 212 
Anton Ladava  213 
Jože Božič : 213 
Stane Pumgerčar 215 
Jože Božič  215 
Lojze Komel 215 

/ Inž. Jože Javornik 216 

^ 3. Ocena razvoja v SR Sloveniji v letu 1968 in Sklepanje , o predlogu 
resolucije o osnovah ekonomske politike za 1968. leto ......... 219 

Govorniki : 
Janez Vidmar 219 
Franc Lamut 222 
Inž. Ivan Arzenšek 222 
Tone Polajnar 224 
Anton Ladava 225 
Franc Lamut 225 
Inž. Ivan Zupan 226 

/ Janez Vidmar 227 

4. Obravnava predloga programa za izdelavo regionalnega prostorskega 
plana za območje Slovenije z obrazložitvijo in 'predlog odloka o potr- 
ditvi programa, regionalnega (prostorskega plana za območje Slovenije 228 

Govornik : 
Inž. Marko Šlajrner   228 

5. a) Obravnava informacije o obveznostih republike v zvezi z likvi- 
dacijo poslovnega združenja EKK Velenje, s predlogam sklepa 
o ukrepih    232 

b) Predlog zakona o spremembi zakona o usmeritvi sredstev Slovenije 
za investicije v gospodarstvu v letih 1966—1970   232 

^ 6. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o ureditvi določenih vpra- 
šanj s področja graditve investicijskih objektov 232 

Govorniki : 
Ivan Kočevar 233 

/, Svetko Kolbal 234 
Rado šarli 234 

7. Obravnava fin sklepanje o predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi 
zakona o gozdovih 235 

Govorn iki : 
Ivan 2ivič 235 
Svetko KObal 237 
Janez Mihevc 238 
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8. Obravnava in sklepanje o predlogu zaikona o ustanavljanju in poslo- 
vanju hranilno-fcreditnih služb kmetijskih in gozdarskih delovnih 
organizacij  239 
Govorniki : 
Drago Flis 239 
Inž. Jože Javomik 241 
Miran Goslar 243 
Inž. Jože Javornik 244 

49. seja — 27. marca 1968 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda  246 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 48. seje gospodarskega zbora  246 

2. Poslanska vprašanja 247 
Govorniki : 
Inž. Rudolf Cimolini 247 
Inž. Peter Skok 248 
Inž. Rudolf Cimolini 249 
Inž. Peter Skok 250 

y Boris Vadnjal   250 
Ivo Bernard 251 

3. Obravnava -predloga za izdajo zakona o požarnem varstvu 251 
Govorniki : 
Peter Gluhair 252 
Janez Urbanija 254 
Ivan Zivič   256 
Borut Šnuderl   257 

4. Usklajevanje besedila zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o 
gozdovih s sprejetim besedilom v republiškem zboru 259 
Govor niki : 
Inž. Jože Rupnik 259 
Jože Lesar  260 
Inž. Franc Razdevšeik 261 
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Prosvetno-kulturni zbor 

42. seja — 27. marca 1968 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev   263 

2. Določitev dnevnega reda 263 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 41. seje prosvetno-kulturnega zbora 264 

2. Poslanska vprašanja 264 
Govorniki : 
Boris Lipužič 264 
Dr. Vladimir Bračič .     266 
Boris Feldin 267 
Boris Lipužič 268 
Boris Feldin 269 
Boris Lipužič 269 
Jože Glonar 271 
Boris Lipužič 272 

/ Boris Mikoš 273 

3. Obravnava predloga zakona o popustih na cene za skupinska poto- 
vanja otrok in mladine   275 
Govorniki: 
Dr. Vladimir Bračič 276 
Dr. Miro Stiplovšek 277 
Mirko Vrečko 278 
Ivan Zele 279 
Miloš Poljanšek 279 
Dr. Miro Stiplovšek 280 

^ 4. Obravnava predloga ukrepov za racionalizacijo na področju vzgoje 
in izobraževanja z akcijskim programom za izvajanje racionalizacije 281 
Govorniki : 
Dr. Vladimir Bračič 281 
Tomo Martelanc 285 
Lojzka Gostenčnik-Zmavc 290 
Majda Slajmer-Japelj 290 
Janko Belec  291 
Viktor Malovrh 292 
Miloš Poljanšek 295 
Boris Feldin 296 
Leopold Kejžar 297 
Dušan Cokl 298 
Miloš Poljanšek 302 
Zlatko Ogrinc 303 
Ciril Plut 304 
Franc Arlič 305 
Jože Bogovič  308 
Bojan Kardelj 309 
Ludvik Oinč 311 
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Boris Ltipužič 311 
Vlado Uršič 311 
Zvonko Cajnko   312 
Miloš Poljanšek 312 

5. potrditev statuta izobraževalne skupnosti SR Slovenije 314 

6. Razprava in sklepanje o predlogu odloka o ustanovitvi skupne komi- 
sije vseh zborov Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja .... 315 

7. Razprava in sklepanje o predlogu odloka o izvolitvi predsednika, pod- 
predsednika in članov skupne komisije Skupščine SR Slovenije za 
ustavna vprašanja 315 

S o c i a 1 n o - z d r a v s t v e n i zbor 

37. seja —- 27. marca 1968 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev 316 

2. Določitev dnevnega reda  316 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 36. seje socialno-zdravstvenega zbora 317 

2. Poslanska vprašanja 317 

Govorniki : 
Jože Piano  317 
Rado Miklič .   318 
Štefan Sreš 319 
Dr. Ljudmila Rošker- Kran j c 319 
Jože Piano  319 
Miroslav Kosii 319 
Jože Piano  320 
Dr. Vojteh Pertot   320 

3. Obravnava predloga odloka o ustanovitvi skupne komisije vseh zborov 
Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja 321 

Govornik: 
Dr. Stjepan Burnta 321 

4. Obravnava predloga odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika in 
/članov skupne komisije vseh zborov Skupščine SR Slovenije za ustav- 

na vprašanja  322 

5. Aktualni problemi borcev NOV (skupno z republiškim zborom) .... 323 
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Org aniz a c i j s k o - p o 1 i t ični zbor 

48. seja — 12. marca 1968 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev 324 

2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda 324 

3. Določitev dnevnega reda 324 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 47. seje organizacijsko-politionega zbora 325 

2. Poslanska vprašanja 325 
Govorniki : 
Boris Lipužič   326 
Stane Numčič 326 

/Janko Sabec   ■ 326 

3. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o proračunu SR Slovenije 
za leto 1968   327 
Govorniki: 
Viktor Repič  328 
Tone Brumen 334 
Inž. Lado Siimončič 337 
Janko Sabec  338 
Franc Svetelj 340 
Mirko Zlender 340 
Franc Svetina  342 
Florjan Jančič 343 
Dragica Dekleva . . 344 
Viktor Repič  345 
Boris Lipužič 346 
Mirko Žlender   . 346 
Viktor Repič 347 
Vera Kolarič  347 

/ 
V 4. Obravnava predloga odloka o razdelitvi deviz za potrebe SR Slovenije 

v letu 1968   350 

5. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka za financiranje nadaljeva- 
nja graditve reaktorskega cenibra v nuklearnem inštitutu Jožef Štefan 350 
Govornik: 
Dr. Erinest Petrič 350 

6. Obravnava predloga odloka za financiranje nadaljevanja adaptacije 
poslopij Slovenske akademije znanosti in umetnosti 352 

7. Obravnava predloga odloka za financiranje nadaljevanja graditve fa- 
kultete za strojništvo v Ljubljani < 352 
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8. Obravnava predloga odloka za financiranje -nadaljevanja graditve ob- 
jekta agronomskega oddelka biotehnične fakultete v Ljubljani .... 353 

9. Obravnava predloga odloka za financiranje nadaljevanja graditve fa- 
kultete za arhitekturo1, gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani ..... 353 

10. Obravnava predloga odloka za financiranje nadaljevanja graditve višje 
tehniške šole v Mariibonu . ' 353 

11. Obravnava predloga odloka za financiranje nadaljevanja graditve Dra- 
me Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani 353 

12. Obravnava predloga odloka o spremembi odloka o finančnem programu 
za financiranje nadaljevanja graditve Drame slovenskega narodnega 
gledališča v Ljubljani 354 
Govorn ik: 
Mirko Zlender 354 

13. Obravnava predloga odloka za financiranje obnovitve fasad poslopja 
Narodnega muzeja v Ljubljani 354 

14. Obravnava predloga odloka za financiranje namestitve ogrevalnih in 
prezračevalnih naprav v poslopju Narodne galerije v Ljubljani .... 354 

15. Obravnava predloga odloka za financiranje obnovitve fasad poslopja 
Akademije za likovno umetnost v Ljubljani 354 

16. Obravnava predloga odloka za nakup stanovanj za vzgojitelje vzgoj- 
nega zavoda Logatec 355 

17. Obravnava predlaga odloka o finančnem programu za financiranje 
razširitve strokovne šole za notranje zadeve Ljubljana—Tacen 355 

18. Obravnava predloga odloka o finančnem programu za financiranje 
geodetskih del na območju SR Slovenije za obdobje 1968—1970 .... 355 

19. Razprava o obveznostih republike v zvezi z likvidacijo poslovnega 
združenja za izgradnjo energo-ikemičnega kombinata Velenje 356 

20. Obravnava predloga za izdajo zakona o geodetski službi 356 
Govorniki : 
Ini. Milan Naprudnik 357 
Inž. Lado Simončič : 358 
Inž. Milan Naprudnik   359 

21. Obravnava osnutka zakona o katastru komunalnih naprav 360 
Govorniki: 
Viktor Repič  360 
Tone Brumen  361 
Janko Šabec 361 
Viktor Repič  362 
Milan Berden  362 
Mirko 2lender 363 
Inž. Milan Naprudnik 363 
Viktor Repič  364 
Franc Ouznar 364 
Inž. Milan Naprudnik 364 
Franc Svetina   364 
Inž. Milan Naprudnik 365 
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22. Obravnava o predlogu za izdajo zakona o organizaciji službe in zavodov 
za izvrševanje prostostndh kaizni 365 
Govornik : 
Viktor Repič  366 

23. Poročilo mandatno-irnunitetne komisije   366 
Govoril i k : 
Vlado Mišica  366 

24. Uskladitev amandmaja k predlogu zakona o proračunu SR Slovenije. 
za leto 1968   367 
Govornik : 
Tone Brumen 367 

49. seja — 27. marca 1968 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev   368 

2. Določitev dnevnega reda 368 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 48. seje orgainizacijsko-političnega zbora 369 

2. Poslanska vprašanja  369 
Govor niki : 
Rado Miklič 369 
Dr. Vanek Šiftar 369 
Ivo Bernard 370 
Janko Šabec  372 
Ivo Bernard 372 
Janko Šabec  373 

. Franc Svetina 374 
/ Mirko Zlender 374 

3. Obravnava informacije o stanju prometne varnosti v SR Sloveniji in 
obravnava predloga za izdajo zakona o varnosti prometa na cestah v 
SR Sloveniji  374 
Govorniki : 
Alojz Briški 374 
Janez Merhar 377 
Tone Brumen 378 
Ivan Rau 380 
Katica Bračko 381 
Vida Rudolf 382 

/ Franc Svetina 383 

l/ 4. Obravnava informacije o požarni varnosti dn gasilstvu v SR Sloveniji 
in obravnava predloga za izdajo zakona o požarnem varstvu 386 

XIII 



Govorniki : 
Branko Božič  386. 
Alojz Briški 388 

. Franc Cuznar 39® 

5. Obravnava predloga zakona o 'popustih na cene za skupinska 'potova- 
nja otrok in mladine 392 
Govorniki : 
Dr. Ernesrt Petnic 394 
Jože Praček  395 
Marjan Jenko 395 
Tone Brumen 395 
Geza Bačlč 396 
Vida Rudolf  398 
Dr. Ernest Petrič 399 
Tone Brumen 40© 
Dr. Emest Petrič 400 
Prane Svetelj 400 

6. Obravnava in sklepanje o predlogu ugotovitev in sklepov o proračun- 
ski politiki v letu 1968   407. 
Govorniki : 
Marjan Jenko   401 
Ivan Rau 404 
Marjan Jenko 405 
Ivan Rau 405 
Mirko Zlender 406 
Marjan Jenko 406 

7. Odgovor na nekatera poslanska vprašanja 407 
Govorniki : 
Dragica Dekleva 407 
Franc Svetina   • 408 
Dragica Dekleva  408 

Skupna seja vseh zborov 

4. seja — 27. marca 1968 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev 410 

2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda 410 

3. Določitev dnevnega reda 411 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 3. skupne seje   411 

2. Izvolitev člana delegacije SR Slovenije v zvezni zbor (zboir narodov) 411 
Govornik: 
Janko Rudolf 412 

3. Dopolnitev stalnih komisij Skupščine SR Slovenije 413 
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PRILOGE 

1. Pismena vprašanja poslancev: 

—• Franc Rutar, poslanec republiškega zbora 416 
— Ivan Kreft, poslanec republiškega zbora 417 
— Rado Pušenjak, poslanec republiškega zbora 418 
— Milan Kristan, poslanec republiškega zbora 418 
— Karel Forte, poslanec republiškega zbora 419 
— Anton Ladava, poslanec gospodarskega zbora 420 
— Stane Pungerčar, poslanec gospodarskega zbora 422 
— Jože Slavič, poslanec gospodarskega Zbora 423 
— Maks Bile, poslanec gospodarskega Zbora 423 
— Franc Kuzmič, poslanec prosvetno-kulturnega zbora 424 
— Janez Karlin, poslanec prosvetno-kulturnega zbora 425 
— Boris Feldin, poslanec prosvetno-kulturnega zbora 425 
—• Jože Glonar, poslanec prosvetno-kulturnega zbora 427 
—. Janez Meglic, poslanec prosvetno-kulturnega zbora 427 
— Štefan Sreš, poslanec socialno-zdravsrbvenega zbora 428 
— Stane Nunčič, poslanec organizacijsko-političnega zbora 428 
—• Dr. Vanek Šiftar, poslanec organizacijsko-političnega zbora .... 429 

*2^ Predlog resolucije o osnovah ekonomske politike v letu 1968   432 

Poročila: 
— zakanodajno-pravne komisije 443 
—- odbora za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora 

An občasnega odbora za gospodarsko programiranje ter finance 
gospodarskega zbora   444 

/ 
3. Predlog zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) 

za leto 1968   446 
Obrazložitev 449 
Sprememlbe obrazložitve 458 
Amandmaji  461 
Obrazložitev amandmajev 462 
Mnenje prosvetno-kulturnega zbora 462 
Mnenje socialno-zdravstvenega Zbora 464 

Poročila: 
— zakonodajno-pravne komisije 464 
— odbora za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora 

za proračunski sistem in finance organizacijsko-političnega zbora 465 
—• odibora za družbeni plan, finance in proračun .republiškega zbora in 

začasnega odbora za proračunski sistem in finance organizacijsko- 
političnega zbora — dodatno poročilo   467 

/ 
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